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Választási kínálat
Négyféle párt és jelölt mutatkozik be lapunk hasábjain ezen a héten – sok egyéb hír
mellett –, akiknek céljait nagyon érdekes egy csokorban olvasni. Ki a gazdálkodó családokat, ki a dolgozó embereket, a szociális ügyeket, szigorú értékrend szerinti életet
képviseli. Mindegyik törekvésben van szimpatikus, megvalósítható elképzelés.
Tudom, sokan nem törõdnek a választással, mert a könyökükön jönnek ki a hangzatos
ígéretek. Inkább bezárkóznak, becsukják szemüket, fülüket, tudomást sem véve a
kampányról. Ám – ahogy Csernus Imre írta egyik könyvében, amit nála árnyaltabban
vetek most papírra – aki a fejét a homokba dugja, az ne csodálkozzon, ha a testének
többi része ki van téve mindenféle elemeknek. Elemészt minket a csalódásainkból
fakadó örökös védekezõ hadviselés is.
Szavazzunk? Ne szavazzunk? Kinek adjunk bizalmat, hogy ne sérüljünk? Ha szavazunk, ha nem, vállalni kell a döntésünk kockázatát, következményeit. Ha nem megyünk el szavazni, azzal másokra testáljuk, hogy válasszanak helyettünk is. Ez esetben
viszont, mivel úgymond a felhatalmazásunkat adtuk nekik, õket nem vonhatjuk
felelõsségre a döntésükért, csakis magunkat.
Hargitai–Kiss Virág

Mészölyösök a
víz világnapján

A morcosan kéklõ felhõzet alól kibukkanó nap meleg fényével festõi fényjátékot varázsolt a tájra.
Ezt a jelenséget kapta lencsevégre Szeless Péter kálozi olvasónk.
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Zajlik a próbaüzem Cecén
gyasztóval egyeztetett idõpontban helyszíni
szemlén veszik át a megépített bekötõcsatornát. A vízmû engedélye nélküli rákötés 50
ezer forint kötbért (büntetést) jelenthet.
A csatorna próbaüzemének ideje alatt, annak befejezéséig csatornahasználati díjat a
szabályosan rákötött fogyasztóknak nem
kell fizetniük. Tehát a próbaüzem ideje alatt
mind a rákötés átvétele, mind pedig a csatorna használata ingyenes! A próbaüzem lezárta után az üzemeltetõ minden fogyasztóval
szerzõdést köt a szolgáltatásról, ettõl az idõponttól a szolgáltatásokért díjat kell fizetni.
Már javában zajlik a cecei szennyvíztisztító
telep próbaüzeme, és már szinte teljesen kiépült a szennyvízhálózat is a településen.
A szennyvíztisztító telep próbaüzeme tavaly
év végén kezdõdött el és az elõírások szerint
az idõtartama hat hónap, folyamatos téli és
nyári üzemi körülmények mellett. A próbaüzem alatt az egész rendszert „kipróbálja” az
üzemeltetõ és elvégzi a technológiai folyamat finomhangolását. Ez azt jelenti, hogy a
Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása
és szennyvíztisztítása –
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0043
Cím: Cece Nagyközség Önkormányzata
E-mail: polghiv@cece.hu
www.cece-szennyviz.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

szennyvíztisztító telepen kiépített, eleven
iszapos biológiai tisztítórendszer biológiai
és kémiai kibocsátási határértéke megfelel a
jogszabályi elõírásoknak, annak beállítása
hatóságilag ellenõrzött körülmények között
történik meg.
A településena lakosok folyamatosancsatlakozhatnak a hálózathoz. Fontos azonban kiemelni, hogy ezt csak az önkormányzat és a
víziközmû-társulat hozzájárulását megszerezve tehetik meg, melyet õk a bekötési kérelemre vezetnek rá. A bekötési kérelem
nyomtatványát az önkormányzatnál és a
Fejérvíz Zrt.-nél is megkaphatja a rákötni
szándékozó lakos. A rákötést a csatornarendszert üzemeltetõ Fejérvíz Zrt.-nél kell
kezdeményezni,amelynekmunkatársaia fo-

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Fejér Megyei Szervezete

VOSZ Gazdaságpolitikai Fórum Sárbogárdon
Meghívjuk Fejér megye összes képviselõjelöltjét, hogy rövid, két-két perces idõben foglalják össze választási programjukat. Felvetéseink:
1. A jelölt és a VOSZ kapcsolata
2. Mikro-, kis- és közepes vállalkozások támogatására vonatkozó javaslatok
3. Adózásra vonatkozó javaslatok
4. Munkahelyteremtés és -megtartás kérdései

A sajtónyilvános találkozó helyszíne: Sárbogárd, mûvelõdési ház, Hõsök tere 3.
Idõpontja: 2014. április 2., szerda, 18 óra
Minden vállalkozót és magánszemélyt várunk a rendezvényre.

Minden nap 8 órányi mûsor Sárbogárd és környéke eseményeirõl

Cece önkormányzata a csatornázási beruházáshoz 1,249 milliárd forintos támogatást
kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából.
2012 januárjában a Belügyminisztérium ezt
további 45,8 millió forint összegû vissza nem
térítendõ „EU Önerõ Alap” elnevezésû támogatással egészítette ki, így a teljes projekt
88 százalékos támogatást nyert állami forrásokból. A beruházás alatt a településen 20,09
km hosszúságú gerincvezeték épült ki, melyhez egy 220 m3-es új szennyvíztisztító telep
biztosítja a településrõl érkezõ szennyvizek
megfelelõ hatásfokú tisztítását.
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A dolgozók nevében
A Munkáspárt a dolgozó emberek képviseletét vállalta fel a rendszerváltás óta. Ahogy minden választáson, úgy 2014-ben is megméretik magukat. THÜRMER GYULA, a párt elnöke, és BERÉNYI
BÉLA országgyûlési képviselõjelölt voltak szerkesztõségünk vendégei.
– Mióta létezik a Munkáspárt?
Thürmer Gyula: – 25 éve létezünk. A rendszerváltás során született a pártunk. Akkor eldöntöttük, hogy nem ingadozunk, a dolgozó ember mellé állunk. A mai világban lehet a gazdagok, milliárdosok mellé állni, mi a szegény, munkás parasztemberek, pályakezdõ fiatalok mellé álltunk. Az országban mindenütt vannak
embereink, országos listát állítottunk. Aki változást akar a mai
magyar politikai életben, az választhatja a Munkáspártot. Nem az
a változás, ha kormányok cserélik egymást. Hanem az lenne, ha a
parlamentbe más emberek kerülnének. Sok embernek az a baja a
mai politikusokkal, hogy nem a kétkezi munkásokat, egyszerû
embereket képviselik. Vannak hivatásos politikusok, akik 25 éve
ezt csinálják. Még a legjobb szándék esetén is nehéz feltételezni
róluk, hogy tudják, mi fáj az embereknek. Jóllakott ember nem
tudja, milyen éhesnek lenni. Mi azért akarunk a parlamentbe
menni, hogy az éhes, nehéz helyzetben lévõ embert képviseljük.
– Hány tagot számlál a párt?
Thürmer Gy.: – Olyan titkokat akar megtudni, amiket még a feleségemnek se mondok el. Komolyra fordítva a szót: sok ezer párttagunk van. Tényleges számot azért nem mondok, mert csata
elõtt a hadvezérek nem árulják el a titkukat. Ezen a választáson 33
egyéni jelöltünk van az országban. Ez a párt komoly szervezet, a
megyék nagy részében jelen van. Fejérben két választókerületben
is van jelöltünk. E mögött egy jól szervezett kis csapat van.
– Berényi Béla mióta tagja a Munkáspártnak? Hogyan esett Önre a
választás?
Berényi Béla: – 2004 óta vagyok párttag, akkor hoztunk létre egy
alapszervezetet Kálozon. A 2006-os választáson már indultam
mint képviselõjelölt. Talán a munkám végett esett rám a választás, amit végeztem, végzek azóta is. Sok feladatot megoldunk. 35
település van a körzetben, ami óriási terhet ró a tagságra, mert
mindenhova el szeretnénk jutni.
– A vendéglátóiparban dolgozik. Hogyan tudja ezt összeegyeztetni a
pártban végzett munkával? Mert az is sok elfoglaltsággal jár.
Berényi B.: – Nehéz összeegyeztetni. Ma reggel meg kellett fõznöm a menüt, a feleségem kiosztotta, közben el kellett mennem
Fehérvárra, aztán vissza, elvégezni a további teendõmet. A feleségemmel ketten dolgozunk saját vállalkozásunkban napi 14-16
órát. Emellett még a pártmunkára is idõt kell szakítani.
– Miért tartotta fontosnak, hogy jelöltként megméresse magát?
Berényi B.: – A munkám során is látom az emberek nyomorát.
Egy kocsmában sok minden lecsapódik, elhangzik. Fejér megye
déli része nem volt annyira iparosodott régen sem. Volt a Videoton, vegyépszer, ládagyár, de ezek rendszerváltáskor megszûntek.
Ezt a területet a mezõgazdaság tartotta el inkább. A nagyüzemek
megszûnésével nagy csapás érte az embereket. Ezért mi, ha a parlamentbe kerülnénk, döntési helyzetbe, akkor a mezõgazdaságot
szeretnénk felvirágoztatni, hogy újra megteremtsük Magyarország élelmiszerellátási függetlenségét.
– Mennyire kívánnak konstruktív ellenzék, párt lenni, ha bejutnak?
Thürmer Gy.: – Mi önállóan indulunk a választáson, mert azt gondoljuk, hogy a mi pártunk képviseli csak a dolgozó embert. A többiek a gazdagokat, egyik, vagy másik réteget. Ha már bent vagyunk, akkor mindenkivel együttmûködünk, aki az ország javát
akarja. A Fidesz javaslatát is támogattuk, hogy legyen egymillió
munkahely, de most azt kérdezzük kritikusan, hogy hol vannak a
munkahelyek, a mezõgazdaság. Mindaddig, amíg a bevásárlóközpontokban külföldi árukat árulnak, nem lesz magyar mezõgazdaság, hiszen külföldrõl szerzik be az árut. Mindent, ami az emberek
életét jobbá teszi, támogatni fogunk, de keményen meg fogjuk
mondani, amikor a dolgozó embertõl el akarnak venni valamit.
Mi biztosan nem engednénk meg, hogy olyan Munka törvény-

könyve legyen, mint ami most van, hogy rabszolgává teszik a dolgozó embereket, vagy hogy olyan legyen az adópolitika, mint
most, hogy 16 %-ot fizet a nyomorult is meg a milliomos is.
– Mik szerepelnek még mérföldkõként a programjukban?
Thürmer Gy.: – A kisvállalkozók alkotják ennek az országnak a
javát, itt élnek, itt nevelik a gyerekeiket, õket kell támogatni. A
multi idejön, addig marad, amíg haszna van, aztán hazamegy,
nem lehet tudni, mikor. Lakásokat, házakat építenénk olcsón,
amiket a fiatalok meg tudnak venni. Ne mindent a szegényekkel
fizettessenek meg! Akinek 100 milliónál több vagyona van, aki
500 ezer Ft-ot visz haza havonta, az gazdag ember, az fizessen
40-45 %-os adót. Aki minimálbéren él, az meg ne fizessen adót.
Panaszkodnak arról is az emberek, hogy nem közvetlenül a multi
foglalkoztatja õket, hanem munkaerõ-közvetítõ, ami lenyeli a
pénz egy részét, aztán 6 hónap múlva kirúgja a dolgozót, mert a
munkahelyteremtõ támogatás addig jár. Ezt mi megszüntetnénk.
– Rengeteg párt indul most, hosszú lista várható, amibõl válogatni lehet. Milyennek latolgatják az esélyeiket ennek fényében?
Thürmer Gy.: – Valami van a levegõben, az emberek változást
akarnak, unják azt, ami van: botrány botrány hátán. Nem beszélve
arról, hogy kiröhögnek bennünket, ellopnak 200 milliót, miközben én keresek 105 ezer forintot. Õk milliárdokban dúskálnak, mi
meg azt nézzük, hol van akció, mert szeretnénk olcsóbban virslit
venni. Az emberek azt akarják, hogy a parlament az õ életükrõl
szóljon. Most azt látják, hogy a parlamentben lévõ pártok nincsenek a helyzet magaslatán, nem tudják, mi a valós élet.
– Elképzelhetõnek tartják, hogy több kis párt kerül a parlamentbe?
Thürmer Gy.: – Jó lenne, ha sok párt lenne a parlamentben, mert
az arra kényszerítené a pártokat, hogy mûködjenek együtt értelmes dolgokban. A legokosabb, legszebb párt sem képes minden
ember érzelmeit kifejezni. Reméljük, hogy sokan szavaznak a
Munkáspártra, és akkor akár ott is lehetünk a parlamentben.
– A munkahelyteremtésre milyen konkrét elképzelésük van?
Berényi B.: – Támogatnánk a családi vállalkozásokat, de a szövetkezeteket is, ami húzóágazat lehetne, mert régen is a mezõgazdaság húzta ki a nyomorból ezt a vidéket. Ezen kívül nagy állami építõipari beruházásokat kell létrehozni, és feldolgozóipart lehetne
felállítani, ami hatalmas munkaerõt kötne le.
– Mit szól a családja, hogy indul a választáson?
Berényi B.: – Már megszokták, mert ez a harmadik ciklus. A feleségem is párttag, támogat, szívvel lélekkel egymás mellett vagyunk.
Hargitai–Kiss Virág
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Az Élõlánc küldetése
Március 20-án este mutatkozott be az érdeklõdõk elõtt ÁCS SÁNDORNÉ, az Élõlánc
Magyarországért országgyûlési képviselõjelöltje a sárbogárdi mûvelõdési ház színháztermében. Vendégként jelen volt és felszólalt
dr. Ángyán József független országgyûlési
képviselõ, egyetemi professzor, Horváth András, a NAV-botrány kirobbantója, valamint
Tóth János, a Magyar Népfõiskolai Társaság
elnöke.
Labanc Csaba gitármuzsikája vezette be
az eseményt.
Majd dr. Lendvai Gábor, az Élõlánc elnökségi tagja nyitotta a felszólalók sorát
gondolataival. Beszélt az Élõláncról, mely
2005-ben alakult azért, hogy olyan ügyet
képviseljen, ami el volt hanyagolva: a fenntarthatóságot. Ugyanis rossz irányba mennek világszerte és Magyarországon is a
dolgok társadalmi, gazdasági, ökológiai
szempontból egyaránt. Hogy megélhetése
legyen mindenkinek, ahhoz gyökeres változtatásokat kellene végrehajtani az emberek fejében és a mindennapi tevékenységekben. A zászlójukra azt a célt tûzték,
hogy mihamarabb megpróbálják a fennálló kormányzatokat arról meggyõzni, hogy
a fenntarthatóság irányába térítsék az ország szekerét. A megalakuláskor azonban
szembesültek azzal, hogy alapvetõ bajok

tességet kívánó emberek egymásra találnak, összefognak és megpróbálják rátéríteni az országot a tisztesség és becsület
útjára. Ennek elsõ lépése az, hogy embereket próbálnak bejuttatni az országgyûlésbe. A szövetség nem önjelölteket indít,
hanem helyben próbál toborozni embereket, akik mögé odaáll a közösség. Az indulók hivatalosan az Élõlánc, valójában
azonban a helyi közösségek jelöltjei.
Dr. Ángyán József független országgyûlési
képviselõ saját tapasztalataival színesítette az elhangzottakat: – Katasztrófához vezet a nép életében, ahogy most zajlik a kormányzás. Korrupt és velejéig romlott a
rendszer, ahol maffiaközpontok irányítják
a törvényhozást érdekek, nem pedig a közjó mentén. Ez nem mûködtethetõ akármeddig. Nekünk arra az idõre kell készülni, amikor újra kell építeni az országot.
A professzor beszélt arról, hogyan lehet
más irányt adni a dolgoknak. A gazdademonstráció idején Gyurcsány Ferenc
kénytelen volt aláírni egy 38 pontos megállapodást, ami jól mutatja, hogy van esély a
megváltoztathatatlannak tûnõt megváltoztatni. Részletesen kifejtette saját politikai elõéletét, a Fidesszel való egykori terveiket, azok megvalósulásának, meg nem
valósulásának mikéntjét.

vannak Magyarországon a demokráciával,
gazdasággal, és mély erkölcsi, morális válság van, aminek 70 évre visszanyúló, mély
gyökerei vannak. Az elmúlt 20 év nem tette helyre ezeket. Milyen ország az, ahol erkölcstelen, tisztességtelen dolgok törvényesek lehetnek? Tisztességes, becsületes
emberekre lenne szükség, mert a politika
olyan, amilyenre az emberek, akik azt mûvelik, formálják. Jó példaként említette
Széchenyi, Deák, Eötvös politikai tevékenységét. Közös ügyeink intézése a politika szó jelentése – mondta –; azért bíztunk
meg embereket, hogy végezzék el helyettünk ezt a feladatot. De ha õk nem végzik
el becsületesen, akkor ott véget ért a játék.
Az elmúlt évben dr. Ángyán József megelégelte azt, ami történt a kormányzatban,
országban. Ezért alakította meg a Tisztesség és Emberség Szövetségét, ahol a tisz-

Horváth András felszólalásában az Élõlánchoz való csatlakozásáról, az általa kirobbantott NAV-botrány körülményeirõl,
valamint a tömegesen induló kis pártokkal
kapcsolatos visszásságokról beszélt többek
között a hallgatóságnak.
Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ egyik vezetõje, agrármérnök,
mezõgazdasági környezetvédelmi szakmérnök 1977-ben került a Mezõföldre.
Mezõfalván él, két gyermek édesanyja. Bemutatkozásában úgy fogalmazott: – Egy
nagymamakorban lévõ asszonytól nagy
döntés, hogy ilyen komoly vállalkozásba
kezd, hogy képviselõként indul egy kis párt
képviselõjeként. Sokan lesajnálják azt, aki
kicsi. Valamikor pedig minden párt kis
pártként indult. Amikor valaki valami újat
szeretne képviselni, akkor nincs más lehetõsége. A szavazók döntik el aztán egy párt

és az ország sorsát. Minden területen újat
szeretnénk hozni e térségnek. Hatalmas
választókerületek lettek a kormánynak köszönhetõen, de ezért hálás vagyok, mert
éppen az tartozik ide, amiért 20 éve dolgozok, hogy az emberek élete emberhez méltó, nyugodt, békés, kiegyensúlyozott legyen, megvalósuljon a fenntartható fejlõdés. Ennek lényege az a tudományos felismerés, hogy a Föld erõforrásai kifogyóban
vannak. Egyre nagyobb termékmennyiségeket állít elõ az ipar és az arra épülõ mezõgazdaság, és a tudósok már 40 évvel ezelõtt komoly tanulmányokban figyelmeztettek, hogy ha ez így megy tovább, akkor
2030-2050 körül súlyos tragédia fenyegeti
a világot: az emberiség 80 %-a éhen hal. A
jövõ biztonsága azon múlik, hogy tudunk-e
élelmiszert termelni mûtrágyák, vegyszerek nélkül, amik károsak az egészségre,
környezetre. Bolye Ferenc munkatársammal 20 éve álmodtunk meg egy olyan intézményt, ami a fenntarthatóságra épül. A
kishantosi jó gyakorlatot népfõiskolán oktatjuk, biogazdaságot mûködtetünk, aminek itthon és külföldön is csodájára járnak.
A fenntartható vidékfejlesztés, amit tanítok és képviselek, arra az alaptézisre épül,
hogy a helyi erõforrásokat a helyi közösségeknek kell használni fenntartható módon. Erõforrás a termõföld, a természeti
értékek. Hangsúlyos ez ebben a mezõgazdasági térségben, ahol az ország legjobb
adottságú földjei vannak. Gyökeres változást hozott a népfõiskolai programokba,
amikor tartós munkanélkülieket oktattunk Sárbogárd és Enying térségébõl fél
éven keresztül. Rajtuk keresztül ismertem
meg igazán ezt a térséget. A régi, szocialista nagyüzemek sok embernek adtak biztos
megélhetést; 17 ezer hektáron 1200-nál
több dolgozó munkálkodott. Most ezek a
gazdaságok sokkal kevesebb embert foglalkoztatnak. Nem azt kérem, hogy higgyenek nekem, hanem hogy gondolkozzanak
és nézzenek körül, hogy azoknak a földeknek a jövedelme, amik a településükhöz
tartoznak, hova vándorol. Csak abból várható megélhetés, fejlõdés, ha az a jövedelem, föld itt marad, az itteni embereknek,
családoknak megélhetést biztosítva. Ha
megvan a vezetésben az akarat, szándék,
hogy éljenek az emberek ezen a vidéken,
akkor egy tollvonással meg lehet ezt tenni.
Hargitai–Kiss Virág
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Nõi vonal
A nõi vonalat képviseli a választásokon a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Párt (KTI), melynek elnökével, DR. SZILI KATALINNAL, valamint az 5. számú választókerületi jelöltjükkel, MÁRTON
ANDREÁVAL nyílt módom beszélgetni célkitûzéseikrõl.
– A 80-as évekre nyúlik vissza dr. Szili Katalin politikai pályafutása.
Hûséges katonája volt az MSZMP-nek, majd MSZP-nek. Nagy fordulat kellett ahhoz, hogy 2010-ben azt mondja: új pártot alapít Szociális
Unió néven, és kilép a régibõl, amiben magas posztokat ért el, hiszen
volt az országgyûlés alelnöke, elnöke, államtitkár, és köztársasági elnöknek is jelölték.
Dr. Szili Katalin: – 2004-ben a párt és köztem valami meglazult.
A kettõs állampolgárságról történõ népszavazás idején arra figyelmeztettem a szocialista pártot, hogy nem szabad a nemek
mellett kampányolni, és a népszavazási kezdeményezésbe belemenni egy politikai erõnek, aki ezzel szétszakítja a nemzetet. Attól kezdve állandó stratégiai vitáink voltak. Említhetném a szociális népszavazás kérdését, visszautalhatnék a 2007-es írásomra,
amiben a Muszáj baloldalinak lennünk címû írásban összefoglaltam mindazt, hogy szerintem egy baloldali pártnak mit kell tennie. Én nem változtam ebben a tekintetben.
– Erre utal a Szociális Unió kifejezés is, meg, gondolom, az értékek.
Dr. Szili K.: – Összeálltunk több mint két tucat politikai erõvel,
megalakítottuk a KTI néppártot. Remélem, a nõk nagyobb terepet kapnak, mint eddig. Úgy gondoljuk, hogy az ország valódi baloldali politikát nem látott, hiszen amit a szocialista párt megvalósított a liberálisokkal együtt, az egy neoliberális gazdaságpolitika,
amivel nem tudunk azonosulni.
– Az másfajta baloldal.
Dr. Szili K.: – Úgy szoktam hívni, hogy balliberális politikai erõ. A
KTI-t nem szeretnénk ideológiailag besorolni sehova, viszont van
egyfajta identitásunk. A nemzeti értékeket konzekvensen képviseljük, ugyanakkor szociális ügyekben állhatatosak és elkötelezettek vagyunk. Ma nagy szükség van arra, hogy az embereknek
legyen a boldoguláshoz, a gyarapodáshoz megfelelõ jövedelmük.
Mindent meg fogunk tenni azért, hogy ebben egy új típusú politikai hitvallást és gyakorlatot tegyünk. Szeretnénk megmutatni,
hogy nekünk nem az a lényeg, hogy ki milyen színû. Ügyeket szolgálunk.
– Mik azok az ügyek, amiket szolgálni szeretnének?
Dr. Szili K.: – Az egyik legfontosabb a munkahelyteremtés. Magyarországon a kis- és középvállalkozások a munkaképes korú lakosságnak a 80 %-át foglalkoztatják, viszont a részesedésük csak
20 %. Ugyanakkor a multik 20 %-ot foglalkoztatnak, a részesedésük viszont 80 %. A kis- és középvállalkozások egészen más kapcsolatban vannak a munkavállalóikkal.
– Közvetlenebb a kapcsolat, a felelõsség nagyobb.
Dr. Szili K.: – Így van. Ezért a kisvállalkozásokat, fõleg vidéken
fontos lenne megerõsíteni. Legyen az természetes, hogy nem
nagyáruházakba megyünk vásárolni, hanem kicsi mûhelyekbe.
Fontos a jövedelmek teljesítményekhez igazítása és egy garantált
alapnyugdíj bevezetése. Szólnunk kell arról a gyakornoki programról is, amit bevezetnénk, hogy ne munkanélküliként kezdje
egy fiatal a nagybetûs életét.
– A gyakornoki programnak mi a lényege?
Dr. Szili K.: – Aki az iskolát követõen 3 hónapon belül nem tud elhelyezkedni, annak gyakornoki lehetõséget biztosítanánk 1 évig
úgy, hogy az állam a bérének az 50 %-át megfinanszírozza. Ezzel
piacképesebbé tennénk ezt a korosztályt, hogy ne kelljen gazdasági kényszerbõl külföldre menniük.
– Említette, hogy szeretnék a nõi vonalat belevinni a politikába. Ez azt
jelenti, hogy a jelöltjeik többsége nõ?
Dr. Szili K.: – A pártunkban több mint 30 % a nõk aránya. Remélem, a parlamentben is jobb lesz az arány. Az elmúlt 25 évben 10
% alatt volt ez az érték, amivel körülbelül a 113. helyen állunk a világranglistán. Szerintem szükség lenne a szenzitívebb szemléletre. Ezzel nem akarom az urakat bántani. Egyszerûen más a látásmódunk, az empátiakészségünk. Andrea ebben kiváló, hiszen

több diplomával rendelkezõ, éppen a doktori szigorlata elõtt álló
fiatal hölgy, aki méltó lenne arra, hogy ebben a körzetben szívvel
tegye azt, ami itt különösen fontos. Az embereknek sokszor az a
legfontosabb, hogy érezzék: odafigyel valaki rájuk, meghallgatja
õket.
– Andrea, hol született, mikor, és mi a hivatása?
Márton Andrea: – Enyingen születtem 1973-ban, a gyerekkorom
egy részét ott töltöttem, az iskoláimat Székesfehérváron végeztem, és jelenleg is a megyeszékhelyen élek. A fõiskolai illetve az
egyetemi diplomámat Gyöngyösön és Gödöllõn szereztem. Agrármérnök–agrárközgaszdász vagyok, jelenleg a szigorlatomra
készülök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hadtudományból.
– Ez egészen más, mint az agrárium.
Márton A.: – Az én korosztályom speciális helyzetben találta magát. Amikor a fõiskolán végeztünk, az agrármérnöki végzettségünkkel nem tudtunk elhelyezkedni. Az egyetem fölajánlotta,
hogy a fõiskoláról átvesz bennünket, így lettem gazdasági mérnök. Majd elkezdtem bankban dolgozni, hiszen pénzügy–számvitel szakosként inkább arrafelé orientálódtam. Amikor váltani
akartam, úgy gondoltam, a biztonságpolitika, politológia irányába szeretnék továbblépni. Akkor kerültem a Közszolgálati Egyetem jogelõdjéhez, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre,
ennek folytatása a doktori képzés.
– Mióta tagja a KTI-nek?
Márton A.: – A KTI számos kis pártot integrált magába; én a Történelmi Szociáldemokrata Pártnak vagyok a tagja. Balról indulva
ebben a néppártban találtam meg azt az értéket, amiben a baloldaliságomat, a szegényebb, elesettebb rétegek támogatását meg
tudom tenni.
– A sárbogárdi problémákat, a területet milyen módon tudta megismerni a választáson való indulás elõtt?
Márton A.: – A megyejárás révén is megismerkedtem ezekkel a
problémákkal. Számos barátom, ismerõsöm van, akik ebben a
térségben laknak és dolgoznak. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és ez támpontot nyújt, hogy mivel küzdenek az emberek.
Jól látható, hogy a munkanélküliség, a fiatalok, valamint a kisvállalkozások helyzete milyen nehéz, milyen napi gondokkal szembesülnek az emberek.
– Van olyan elérhetõség, amin bárki keresheti Önöket?
Dr. Szili K.: – A jelöltjeink hús-vér emberek, akik egy-egy közösségbõl jönnek. Nem elérhetetlen politikusok. Amikor a programunkat összeállítottuk, azt vettük górcsõ alá, hogy mik voltak az
elmúlt 25 esztendõ igazságtalanságai, hol tévesztettünk utat gazdaság- és társadalompolitikában, ökológiai kérdésekben. Új
szemlélet kell. Ezért vagyok boldog, hogy Andrea szerteágazó
képzettséggel rendelkezik, mert ez teszi lehetõvé, hogy az ember
ne egy síkról közelítsen meg dolgokat. Párbeszédpártiak vagyunk,
nem szeretnénk gyûlöletstruktúrában élni, ahol nagy politikai
erõk vitája látható csak. Arról kevésbé esik szó, hogy mi lesz azzal
a 4 millió emberrel, aki nélkülözésben él. Amíg egy 5 gyermekes
családban egyszer esznek egy héten meleg ételt, a kérdés az: szabad ennek elõfordulnia egy demokráciában a XXI. század elején
Magyarországon? Ezeknek az embereknek nem lehet elengedni
a kezét. Ahogy a devizahitelesekét és azokét sem, akik évek óta
nem jutnak munkához, vagy azért kell kuncsorogniuk, hogy közmunkát kapjanak. Azt szoktuk mondani: civil demokráciát a párturalom helyett. Rajtunk múlik, úgyhogy el kell menni szavazni!
Hargitai–Kiss Virág
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Bemutatkozik
az Aquila Párt
Aquila annyit jelent: sas. Hogy miért éppen ezt a jelképet választotta a
24 éve létezõ csoport – mely önkéntes munkában rászoruló gyerekek, és
egy kórházi krónikus osztályon lelki segítséggel foglalkozó egyesületbõl
alakult át párttá, s melyet egy sast ábrázoló gyûrû is hirdet a tagok ujján – az az alábbi interjúból kiderül. Beszélgetõpartnereim VARGA
PÉTER MIKLÓSNÉ (Pável Márta) elnök és PÁVEL ÁGNES, az
egyesületbõl párttá alakult szervezet 5. választókerületének országgyûlési képviselõjelöltje voltak.
Pável Ágnes budapesti, pedagógus végzettségû, jelenleg egy felsõfokú
iskolában dolgozik pénzügyi-adminisztrációs területen. 15 éve az Aquila csoportban végez önkéntes, karitatív tevékenységet.
– Felekezetileg hova tartoznak?
Varga Péter Miklósné: – Katolikusok vagyunk. A Sziklatemplomba járunk.
– Annyi párt indult a választáson, mint eddig még soha.
Vargáné: – Mi nem tartozunk közéjük. Egy részük ugyanis a pénzre ment. Mi (nagyrészt tanárok) a benzint, szórólapot a zsebünkbõl fizettük. Olyan alkudozások mentek, hogy adjuk a nevünket,
ezt vagy azt vegyünk bele! El nem tudtam volna képzelni, hogy
ilyen létezik.
– Ez nem vette el a kedvüket?
Vargáné: – Nem, mert az Istennel nem lehet dacolni; Õ parancsol,
mi meg megtesszük. Látszik az Õ keze, mert nem tud nekem Magyarországon egy pártot sem mutatni, aki egy fillér nélkül, tisztességes úton, saját maga, kuncsorogva esõben, szélben nyolcszor
600 aláírást összeszedett. Nekünk nincsenek termeink, nem tudunk bérelni, és nem fogok táncikálni az emberek elõtt meg hülyeségeket beszélni. Ettõl többre tartjuk magunkat. Mi azt mondjuk, hogy felnõtt a magyar – legalábbis szeretnénk, hogy felnõjön.
Mi egy olyan programot szerkesztettünk az Isten segítségével,
ami a honlapunkon másfél éve fönt van. A parlamentben lévõ
pártoknak nincsen komplett programjuk a mai napig.
– Milyen esélyeket látnak?
Vargáné: – Ha a parlamentbe bejutna pár ember közülünk, a jó
élesztõ megkeleszti a kenyeret. Csoda kéne, hogy az emberek ne
csak két pártot cserélgessenek örökké, mondván, hogy a kicsinek
nincs esélye, csak elviszi a szavazatot. Ha soha nem adnak esélyt
annak, aki õszintén, hazugság nélkül rendet akar tenni, akkor utána ne jöjjenek sírni a vállamon.
– Ha bejutnak a parlamentbe esetleg, akkor is nagy kihívással kell
szembenézniük, mert feltételezhetõen nagy pártok fogják vinni a többséget, a kisebb pártok hangja gyengébb, nem tudnak úgy érvényesülni.
Vargáné: – Koalíciót soha nem kötünk, frakció sem hiszem, hogy
lesz, de azért minden parlamenti képviselõnek lesz joga megszólalni. Az országban akarunk rendet tenni, és ezt a parlamentben
lehet elkezdeni. Mögöttünk nincsenek tõkések, nincsen külföld.
Nekünk a legfõbb támogatónk a legfõbb izraelita: Jézus Krisztus.
A pártok több száz éve azt játsszák, hogy csalni, lopni, hazudni
kell. Legyen már itt végre rend! Ha nem teszünk rendet, el fogunk
pusztulni.
– Mivel katolikusok, emiatt tapasztalható-e, hogy fõleg a katolikus felekezethez tartozók támogatják a pártot?
Vargáné: – Szerintem nem, mert a katolikus egyház elkötelezett a
Keresztény Demokrata Párttal. Minket nem az egyház hozott létre. Ha valaki felveszi a keresztény szót, akkor képviselje az Istent,
de hithûn, úgy, hogy minta legyen. A mi pártunk tagjai minták. 25
éve vagyunk együtt, 15 éve van fogadalmunk, amit megtartunk.
Nem a pénzért alakultunk egyesületbõl párttá, hanem mert belekényszerültünk (az egyesületi törvény változása miatt), hogy ezt a
szolgálatot tegyük meg a népért. Nekünk ebbõl nincs pénzünk.
Nagyon kemény kiadásaink vannak.
– Miért éppen az Aquila nevet vették fel?

Pável Ágnes: – Az Aquila sast jelent latinul, és sokféle jelképe van.
A legfõbb, ami miatt mi is használjuk, hogy Krisztus-szimbólum.
Ez látható a gyûrûnkön is. Azért választottuk, mert ugyanúgy,
ahogy a sas lecsap a mélybe és a halat a fénybe ragadja, tulajdonképpen mi is ezt szeretnénk a lelkekkel: felrázni, felébreszteni és
magasabb szintre emelni, vinni õket.
Vargáné: – Tehát nem holmi náci jelkép. Magam katolikus hittanár vagyok, és az egész társulat ki van képezve, hogy a haldoklónak valós segítséget tudjunk nyújtani, mert tudjuk, hogy Isten van,
hogy a lélek halhatatlan. Építettünk egy templomot a magunk
erejébõl, szinte Magyarország közepén, egy mezõ közepén, egy
kör alakú, hófehér templomot, aminek a tetején három oldalról
szemlélve Krisztus áll. Ez is jelképe annak, hogy egy országra kisugárzó, megmásító, az emberek lelkét kinyitó, nem bigott, nem
farizeusi szemléletû szeretetközösséget kéne létrehozni. Tudom,
hogy ez idealisztikus, de a mi életünket meg lehetett így élni 25
éven át. Senki nem iszik, diszkózik, kábítószerezik, nem csinálnak
botrányt. Úgy élnek, ahogy elvárja tõlük az Isten. És elmondhatjuk, hogy boldogok vagyunk. Szerintem ez járna a magyarnak, az
országnak. Minket erre küldött az Isten, hogy mutassuk meg: lehet másképp is élni. A régen jól mûködõ gyárakat, amiket elhordtak, vissza kellene szerelni, mert mindenütt 300-400 munkás volt.
Ha nullszaldós a gyár, az nekünk nem fáj. De ha 300 ember befizeti a tb-jét, költ, az az államnak plusz bevétel. Azonkívül vannak
olyan telkek, amik nincsenek megmûvelve.
– Nullszaldóból nem lehet fejleszteni.
Vargáné: – Fejleszteni nem, de elindítani igen. Szeretnénk az
összes börtönt önfenntartóvá tenni; a rabok menjenek dolgozni.
Ha elkövettek egy bûntényt, ne mi fizessünk! Ha valakinek 18
éves koráig se szakmája, se érettségije, a programunk szerint beiskolázzuk kötelezõen 25 éves koráig, hogy szakmát szerezzen. Mi
nem halat adunk, hanem halászni tanítanánk. El kellene érni,
hogy a lustálkodó segélyen élõk menjenek felesben megmûvelni
az idõsek telkét. A fiataloknak elsõsorban a kötelességeiket, nem
a jogaikat kellene tudniuk. A cigányságot támogatjuk pályázatokkal, aminek negyede nem jut el hozzájuk, de mások nagyon jól élnek belõle. Inkább oktatni kéne õket. Meg kéne mondani, hogy
akkor kapsz, ha ezt meg ezt megteszed. Az 5. választókerületi jelöltünk budapesti, mert az Aquila Párt nem mert fölvenni tagokat. Idõ kell ahhoz, hogy valakit alaposan megismerjünk. A nevünket, céljainkat, a tisztességet meg kell védeni.
Pável Á.: – Édesanyám sárbogárdi származású, a nagynénéim,
unokatestvéreim itt élnek.
– Gyakran jár ide látogatóba?
Pável Á.: – Igen, a családi kapcsolatokat ápoljuk.
– Ha már személyesebb vizekre terelõdtünk, Ágnesnek van-e családja,
gyermeke?
Pável Á.: – Igen, van családom, két gyermekem van, egy 11 éves fiú
és egy 7 éves lány.
– Mit szólt a család ahhoz, hogy ilyen nagy fába vágta a fejszéjét?
Pável Á.: – Abszolút támogatnak, annál is inkább, mert a férjem is
tagja ennek a közösségnek. Ez igen kemény munka, és a család támogatása nélkül nem megvalósítható.
Vargáné: – Az utánpótlást folyamatosan neveljük magunkon belül. Belterjesek voltunk olyan értelemben, hogy nem tudtuk, hogy
az Isten kidob minket a világba. Bevallom õszintén, egy picit fáj
nekünk ez a tágítás, és van bennünk egy óvatos félelem is. Várunk
szeretettel olyan embereket, akik hõsként akarnak küszködni, és
nem megalkudni, mert a jó embereknek köztünk van a helyük.
Hargitai–Kiss Virág
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2013 FALUSI
VENDÉGFOGADÓJA
A „Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében” címû konferencia keretében elismerésben részesült a vajtai RUCZ JÁNOSNÉ március
20-án, Budapesten. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
több éves szívélyes, odaadó falusi turizmus szolgáltatói tevékenysége
elismeréseként a Közép-Dunántúl régióban a 2013-as év falusi vendégfogadója címet adományozta Irénke néninek, amihez ezúton is szívbõl gratulálunk!
Ahogy az oklevélen áll:
„Munkásság az élet sója,
A romlástól mely megójja;
S csak az, aki nem hevert:
Várhat áldást és sikert.”
(Tompa Mihály)
Szerkesztõség

ÓVODÁSBÁL A FARSANG
FARKÁN IS TÚL
Már túl vagyunk a farsangon, nõnapon. Ennek dacára most hétvégén
rendezte a Sárbogárdi Zengõ Óvoda alapítványa, illetve szülõi munkaközössége jótékonysági bálját. A bál elõtti mûsorban fellépett
Radnai Zoltán sárbogárdi és alapi társastánccsoportja. Radnai Zoltán Szõke Fannival látványos táncbemutatóval ejtette ámulatba a báli
közönséget. Bodoki Betti ezt követõen ismert táncdalokat adott elõ.
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BORVERSENY
SÁRBOGÁRDON

A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör rendezésében minden
idõk legnagyobb érdeklõdése mellett tartották meg az idei borversenyt szombaton Márkovics Lajos présházánál.
Kálozról, Cecérõl, Lajoskomáromból, Lepsénybõl és Sárbogárdról
135 bormintát hoztak a gazdák bírálatra. Ebbõl 54 vörös, 70 fehér, 11
rozé volt. Hogy idõben végezhessenek a munkával, három bírálóbizottság alakult. A 16. alkalommal megrendezett versenyen László
Éva fõborász volt a zsûri elnöke.
A vörösborok kategóriában nagyarany minõsítést kapott Dörögdy
Blanka vegyes vörösbora. Fehérbor kategóriában Bognár József zengõ borával kapott nagyaranyat, s õ vihette haza az ezzel járó kupát is.
Mellette a lepsényi Zsuppán István bora is nagyarany minõsítést kapott.
Fehérbor kategóriában két nagyarany, 9 arany, 30 ezüst, 18 bronz és
11 oklevél; vörösbor kategóriában 1 nagyarany, 4 arany, 11 ezüst, 24
bronz és 14 oklevél; rozé kategóriában 2 arany, 5 ezüst, 1 bronz, 3 oklevél minõsítés született.
Míg a zsûrizés folyt, a gazdák kóstolgatták egymás borait, pálinkáit,
majd közösen elfogyasztották a Gili János által készített sertéspörköltet.
Hargitai Lajos

Mesedélután az oviban
Az óvoda vezetõje, Huszárné Kovács Márta köszöntötte a vendégeket, s megköszönte a rendezõk és az óvodai szülõi közösség áldozatos
segítségét. A közös vacsora után késõ éjjelig táncolt a báli közönség a
cecei Szabó zenekar talpalávaló muzsikájára, s az éjféli tombolán is
gazdára talált minden nyereménytárgy.

Kedves meghívást kaptunk a Zengõ Óvodából mesedélutánra,
amelyre iskolánk elsõ osztályosaival örömmel készültünk. Nagy meglepetésünkre az óvó nénik adták elõ az Aranyszõrû bárány címû mesét, korhû jelmezekbe öltözve. Igazi kis színi elõadást láthattunk. De,
hogy mi se maradjunk játék nélkül, egy mozaikképet kellett összerakni, aminek a darabjai az udvaron voltak elrejtve. Gyerekeink nagyon
ügyesen oldották meg a feladatot, így a jutalom sem maradt el. Pogácsával, üdítõvel vendégeltek meg bennünket az ovisok, útravalóul kis
ajándékot is kaptunk. Köszönjük a vezetõségnek és az óvó néniknek
ezt a szép délutánt!

Hargitai Lajos

Ismét kinyitottuk meseládikónkat
A TÁMOP – 3.4.2.A/11-2-2012-0001 „Inkluzív intézmények Sárbogárdon” projekt keretében vidám
hangulatú mesedélutánra hívtuk a pályázatban részt vevõ intézmények óvodásait, iskolásait. Az
aranyszõrû bárány címû mese elõadása után izgalmas puzzle-keresõ, -kirakó játék következett. Az
óvoda udvarán elrejtett mesejelenet képdarabjait kellett megkeresni, majd összerakni vendégeinknek. (A képeket Jákob Zoltán készítette – köszönjük!) Végezetül a jól megérdemelt eszem-iszommal
zárult ez a szép tavaszi nap.
Borosné Ica óvó néni

Mészölyös tanító nénik
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NYÍLT TÉR

KÉK HÍREK
ZOKNI, CSOKI, DROG
2014. március 17-én a sárbogárdi Tesco
Áruházból tettek bejelentést bolti lopásról.
A kiérkezõ járõrök 13 pár zokni, valamint 2
tábla csoki eltulajdonítása miatt 25.000 forint helyszíni bírságot szabtak ki a 18 éves
férfinek. Mivel a férfi zavartan viselkedett,
ruházat-átvizsgálást hajtottak végre, melynek során kábítószergyanús anyag került
elõ, ezért elõállították a rendõrkapitányságra. A drog-gyorsteszt elvégzése után, mivel
az pozitív lett, mintavételre került sor. A
nyomozóhatóság kábítószer birtoklása elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
hallgatta ki a simontornyai férfit.

A POKRÓCOS
2014. március 18-án a sárbogárdi MÁV-állomásról tettek bejelentést gépjármûfeltörésrõl. A helyszínen megállapítást nyert,
hogy a bûncselekmény elkövetõje ugyanaz a
18 éves simontornyai férfi, aki a gépjármûfeltörés mellett a MÁV forgalmi irodájából
eltulajdonított egy pokrócot. Ismét elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol a pokróc eltulajdonítása és a gépkocsifeltörés miatt gyanúsítottként hallgatták ki
lopás kísérletének megalapozott gyanúja
miatt. Vele szemben bíróság elé állítást kezdeményeztek.

PIA UTÁN BULI
2014. március 19-én Sárkeresztúrról tettek
bejelentést családi veszekedésrõl. A kiérkezõ járõröknek a bejelentõ elmondta, hogy
élettársával közös italozásukat követõen
összeszólalkoztak, és a 41 éves férfi a nála
lévõ késsel megvágta a kezét, majd a késsel,
valamint a ház elõtt lévõ fejszével az utcán
megkergette. Mivel a férfinek a fején szintén látszott sérülés, mindkettõjük részére
mentõt hívtak a rendõrök. A sárkeresztúri
férfit (sérülésének ellátása után) elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
majd a nyomozók súlyos testi sértés kísérlet
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatták ki.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Kérdezték
MACSKAJAJ
A Wesselényi utcában egymás után hullanak el a cicák, mérgezés tünetei láthatók rajtuk. Felháborító, hogy sok „ember” így próbálja távol tartani portájától ezeket az állatokat, házi kedvenceket. A kihelyezett mérgekhez gyermekek is hozzáférhetnek! Az
állatkínzás bármilyen formája büntetendõ
cselekmény!
Utcabeli állatbarátok

CSELLENGÕK A LAKÓTELEPEN
A József Attila utcai lakóteleprõl panaszolták, hogy a szabad idejüket a lakótelep
sportpályáin és azok környékén eltöltõ ifjú-

2014. március 27. Bogárd és Vidéke

ORVOSI ÜGYELET,
DE HOGYAN?
Sárbogárdon átalakult az orvosi ügyelet.
Hála Istennek, nem sok dolgom volt az elmúlt egy évben ott, de úgy adta a sors, hogy e
hónap elején egy szombati nap reggelén
gyermekemmel el kellett mennem. Elõtte
való nap az iskolából hazaküldték a gyermekemet, mert nem érezte jól magát. Akkor
semmi különöset nem tapasztaltunk rajta,
így nem vittük orvoshoz. Viszont péntek éjszaka belázasodott, fájlalta a torkát és nehezen tudott nyelni. Nem egy kényes gyermek,
de reggel már szinte a könnyeivel küszködött, mert olyan nehezére esett a nyelés. A
folyamatos lázcsillapítás hatására reggel
már csak hõemelkedése volt, de mivel nagyon fájlalta a torkát és nehezen tudott nyelni, így akként döntöttem, hogy elviszem az
ügyeletre.
Mikor odaértünk, becsengettem. Meglepetésemre egy fiatal, ismeretlen férfi nyitott
ajtót, aki készségesen megkérdezte, mi a
probléma. Elmondtam neki, majd miközben beljebb invitált, elkérte gyermekem
TAJ-kártyáját. Befelé menet a rendelõbe
bekopogott az orvosi szobába, majd bement
és elkezdte az adatokat, tüneteket felvinni a
gépre.
Kb. 10 perc telt el, míg az orvos kijött. Na,
ekkor ért a következõ meglepetés. Hirtelen
azt hittem, hogy valami tréfa áldozata vagyok, mert az orvos úgy nézett ki, mint aki a
hajléktalanszállóról jött. A ruházata némi
kívánnivalót hagyott maga után, mezítláb,
utcai cipõben, rendezetlen hajjal toppant
elénk. Mindegy, gondoltam, õ az ügyeletes
orvos, nincs választási lehetõségem. Megkérdezte, mi a panasz. Elmondtuk, majd egy
nehezen megtalált lámpával belenézett
gyermekem torkába, és mutatta, hogy nézzem meg, semmi baja. Laikusként jómagam
is jól láttam, hogy a gyerek torka elég piros.
Meg hát a nehéz nyelés is nyilvánvalóan
csak van valamitõl. Elõvett egy fekete színû,
homlokra helyezhetõ lázmérõt – melyhez
hasonlót utoljára 1983-ban láttam –, és rátette a gyerek fejére. Kb. 5 másodperc után
azt mondta, hogy 38,7. Elcsodálkoztam, hiszen elõtte fél órával a gyermeknek nem volt
ság borzasztó szemetet hagy maga után. Jelezték már az önkormányzatnak a problémát, de intézkedés nem történt, mert a lakók illetve a honvédség fennhatósága alá
tartozik ez a terület.
De nemcsak a szemét okoz problémát, hanem az is, hogy van, aki reggel 8-kor már ott
van, iskolatáskával a hátán, és még 11 órakor is ott múlatja az idõt. 18 év alatti gyerekek füveznek, cigarettáznak, hangoskodnak, randalíroznak. És ez megy minden
nap! Nem keresi ezeket a gyerekeket senki
az iskolában? Nem kéri senki számon õket?
Volt, hogy elzavarták a fiatalokat, de inzultus érte emiatt a lakókat. Ezért nem mernek
velük szemben fellépni, féltik a saját maguk
és vagyontárgyaik épségét. E fiatalokkal
szemben a rendõrség dolga lenne fellépni,
de bejelenésre sem reagáltak, pedig a helyzet most már tarthatatlan!

láza. Ezt követõen kiállították az ambulánslapot, majd mondta, hogy menjünk haza, a
gyermeknek délutánra semmi baja, szedjen
Algopyrint.
Eljöttünk az ügyeletrõl és az autóban elolvastam az ambulánslapot. A harmadik meglepetés akkor ért: puha-sejtes légzés, tarkó
szabad, has puha-betapintható, és a szívével
is rendben van minden. Elgondolkodtam:
honnan vette ezt az orvos? Hiszen a torokmegtekintésen és a lázmérésen kívül semmilyen más vizsgálatot nem végzett. Nem
hallgatta meg a tüdejét, a szívét, nem vizsgálta meg a hasát, nyakát. Rájöttem: abban
a 10 percben, amíg az orvosra vártunk, az
ápoló mindezt nagy szakértelemmel, elõre
begépelte.
Mondanom sem kell: a gyermekkel a hétvégét végigszenvedtük, majd hétfõn a gyerekorvosnál kötöttünk ki, aki antibiotikumot írt
fel.
Az ügyeletrõl 10 perc alatt hazaértünk, és
azonnal megmértük a gyermek lázát: 36,7.
Gondolom, abszolút lehetséges, hogy 10-15
perc alatt 38,7-rõl minden segítség nélkül a
testhõmérséklet normál értékre esik viszsza…
Ez az én elsõ élményem az átszervezett orvosi ügyeletrõl.
Hol vannak a jól bevált sárbogárdi orvosaink? Azt megértem, hogy egy részük már
elég idõs, de vannak fiatalabbak. Csak meg
kellene fizetni õket. Nehogy a betegek fizessenek rá erre a nagy spórolásra! Lehet, hogy
valakit legközelebb szívinfarktussal, ellátás
nélkül küldenek haza.
S. S. (név és cím a szerkesztõségben)

RITKÍTJÁK A GESZTENYESORT
Egy lakó érdeklõdését követõen kerestem
telefonon dr. Sükösd Tamás polgármestert,
hogy valóban kivágják-e a Gesztenyesor
gesztenyefáit. A polgármester megerõsítette az információt, hozzátéve, hogy pontosan
nem tudja megmondani, hány fát kell kivágni. A dolog elõzménye, hogy korábban lakossági bejelentés érkezett az önkormányzathoz, hogy veszélyessé vált néhány gesztenyefa. Rá pár napra ki is dõlt egy, de szerencsére nem okozott balesetet. Akkor szakemberek felmérték az összes fát, és megállapították, hogy rosszabb a helyzet, mint azt
gondolták volna. Akkor a legsürgetõbbeket
vágták ki, most pedig a többi veszélyesnek
nyilvánított fa kerül sorra. Helyettük új, más
fajta (nem tájidegen, bírós) facsemetéket
ültetnek majd – mondta a polgármester.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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FELHÍVÁS
Rendészeti pályára
irányító tábor
roma származású
fiatalok részére
A Belügyminisztérium pályára indító tábort
szervez azoknak a roma származású fiataloknak, aki érdeklõdnek a rendvédelmi hivatás
(rendõrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.
A tábor idõtartama: 2014. június 29-étõl
július 4-éig.
Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola.
A résztvevõk áttekintést kapnak a rendvédelmi
szervek munkájáról, a felvételi követelményekrõl. A tábor a résztvevõk számára térítésmentes. A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a részletes programot.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik:
– 2014 szeptemberében kezdik meg gimnáziumban, vagy szakközépiskolában a 11., vagy a
12. tanulmányi évfolyamot, vagy
– érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 21. életévüket.
Beküldendõ: önéletrajz, a 11., vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány másolata (az
idén érettségizõ esetén), vagy az érettségi másolata, ha már érettségizett, támogató nyilatkozat a helyi roma nemzetiségi önkormányzattól,
vagy roma civil szervezettõl, ennek hiányában a
település jegyzõjétõl.
Jelentkezési határidõ: 2014. június 1.
Cím: Belügyminisztérium Személyügyi Fõosztály Civilkapcsolati Osztálya, 1903 Budapest,
Pf. 314.
További információ kérhetõ dr. Véberné Rostás
Krisztina romaügyi referenstõl, telefon: 06 (1)
441 1157.

Itt vannak az
elsõ gólyák

KÖZLEMÉNYEK

TISZTELT
ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az országgyûlési
választásokon való részvétel lehetõségének
biztosítása érdekében a Sárbogárd Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására és a
lakcímigazolvány pótlására, valamint a személyazonosításra alkalmas okmányok átvételére (átmenetileg)
március 31-én (hétfõn)
7.30–11.30 óráig,
12.30–16.00 óráig,
április 1-jén (kedden)
7.30–11.30 óráig,
12.30–16.00 óráig,
április 2-án (szerdán)
7.30–11.30 óráig,
12.30–18.00 óráig,
április 3-án (csütörtökön) 7.30–11.30 óráig,
12.30–18.00 óráig,
április 4-én (pénteken)
7.30–11.30 óráig,
12.30–18.00 óráig,
április 5-én (szombaton)
szünetel,
április 6-án (vasárnap)
szünetel,
április 7-én (hétfõn)
7.30–11.30 óráig,
12.30–15.00 óráig lesz lehetõség.
Kérjük, további információért forduljanak az okmányiroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
Simon János hivatalvezetõ megbízásából és
nevében eljárva
Szenci György okmányirodai osztályvezetõ

Sárbogárdi Járási Hivatal
Jogosult állatorvosi és betegellátási
ügyelet

2014. április
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
2014. április 5-6.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06-30-8161-370;
2014. április 12-13.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
2014. április 19-20-21.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent I. u. 3., 06-20-9749-065;
2014. április 26-27.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06 (30)
9563 168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Megérkeztek Sárbogárdra az elsõ gólyák. Az egyik madarat Miklóson kaptam lencsevégre, ahogy tollászkodott
fészkében, de láttam egyet vadászni a
magyar laktanya közelében és a Radnóti utcában is.
HKV

KÖZPONTI ÜGYELET
MINDEN NAP
15.30 órától
Ady Endre út 79-83.,
06 (22) 311 104
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Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete oktatási, közmûvelõdési
és sportbizottsága
pályázatot hirdet 2014. évre

nyári táborozások,
kirándulások
támogatásának
elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a
sárbogárdi lakóhelyû, 3–14 éves korosztály
nyári táborozását, kirándulását úti-, étkezési és
szállásköltség kiegészítésével, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájárulással.
A pályázók köre: nevelési–oktatási intézmények, nyilvántartásba vett civil szervezetek,
egyházak.
A pályázat keretösszege: 300.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, a pénzintézet megnevezését, bankszámlaszámát, a nyilvántartott tagok számát;
– a vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét, elérhetõségét;
– a törzskönyvi nyilvántartásba vétel, az alapszabály, alapító okirat, illetve a bírósági bejegyzést igazoló irat képviselõ által hitelesített másolatát;
– a pályázat nevét;
– a program kezdõ és befejezõ idõpontját, részletes leírását;
– a kért támogatás összegét, a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, a saját források feltüntetésével;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a
támogató ellenõrzéséhez;
– nyilatkozatot összeférhetetlenségrõl;
– közzétételi kérelmet.
A kapott támogatás nem használható fel: tiszteletdíjra, munkabérre és járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak
megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra
kerülnek. Egyszeri hiánypótlásra van lehetõség
5 napos határidõvel. A korábban már hasonló
támogatásban részesült, és határidõre el nem
számolt szervezetek, illetve intézmények nem
vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
április 14., 16.00 óra.
A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottság címére (polgármesteri hivatal,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni.
Kérjük, a borítékra írják rá: TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK 2014.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014.
április 25.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2014. május 15-éig.
Bõvebb információt kérhetnek Czene Istvánné
szervezési ügyintézõtõl a polgármesteri hivatalban (a fenti címen, I. emelet 1.).
Az oktatási, közmûvelõdési
és sportbizottság elnöke
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Búcsú Juliska nénitõl
Pár nappal ezelõtt a sárbogárdi fõutcán
kerékpároztam. Simon Juliska néni háza
elõtt elhaladva régi emlékek rajzottak föl
bennem. Mi van vele? Rég láttam már. Pedig de sokszor jártam nála ilyen-olyan ügyben! Mondhatnám, hogy ezer szál kötött
össze bennünket a népdalkörön, a nyugdíjasklubon, zenész fiain, védõnõ menyén
keresztül. Az újságunkban megjelenõ elsõ
recept is tõle való, s a kezdetektõl elõfizetõje volt lapunknak. Édesanyám a nyugdíjasklubban még „üzletelt” is vele. Vett tõle
dióbelet, tojást, babot, mikor mi termett
feleslegként kis gazdaságában. Maga mûvelte a kertjét, gondozta gyümölcsfáit, s
míg tudta, veszõdött a baromfival is. Szeretett dolgozni, s nem tette le a kapát még 90
évesen se. Mondhatni, haláláig nem volt
beteg. Bár a lábával egy ideje már bajlódott, de orvosságot nem használt a bajára.
Mindig vigyázott az egészségére. A bicsérdista mozgalom hatására a két háború közt
megszokta az elsõsorban zöldségre, gyümölcsre alapozott táplálkozást.
Csendes, kihalt már az udvara. Nem kárálnak a tyúkok, nem ugat a kutya se a kerítésnél az arra járókra.
Hétfõn kaptam a hírt, hogy vasárnap meghalt Juliska néni. 94 éves volt. 1920-ban
született. Éppen abban az évben, amikor a

Búcsú Juliska nénitõl
Fájó szívvel búcsúzunk Simon Jánosné
Juliska nénitõl, a városi nyugdíjasklub
utolsó alapító tagjától. Juliska nénit nagyon szerettük. Õ volt a mi „nótafánk”.
Névnapokon, születésnapokon mindenkinek elénekelte kedvenc nótáját.
Nagyon sok szép régi hagyományt elevenített fel és mondott el nekünk a
mindig mosolygós, törékeny asszony.
Drága Juliska néni, nagyon fog nekünk
hiányozni! Búcsúzunk, és ígérjük, hogy
soha nem feledjük el!
Nyugodjon békében! Isten vele!
Városi nyugdíjasklub

református ébredési mozgalom hajnalán
Maár Margit William Cowper versére a
számára legkedvesebb református dicsõítõ
ének dallamát komponálta. Néhány évvel
ezelõtt a Bogárdi TV Lélekút címû sorozatában beszélgettünk vele, s akkor énekelte
ezt:
„Az Úr csodásan mûködik,
De útja rejtve van,…”
Világháborúk, Trianon gyásza, szegénység, férje háborús szívbetegsége, „az élet
sötétlõ árnyai”, semmi nem rendítette meg
e hitében: az Úr, s az Élet csodásan mûködik! Itt és most megadatik nekünk a boldogság, ha elfogadjuk azt.
Máig elõttem a kép, amikor a sárbogárdi
népdalkör egyik foglalkozásán férjével, János bácsival megjelentek. Erõ és derû sugárzott belõlük. Pedig már egybekerülésük se volt könnyû. A híres vastagnyakú
kálvinista Huszár família hallani se akart
arról, hogy a katolikus Simon János elvegye feleségül a lányukat, Huszár Juliannát.
De éppen így tiltotta a lánytól a fiút is a katolikus Simon család. De szépen szólt a
kürt, amit a fess baka fújt a Variházy ezred
élén, s csábítón csillogott az õt hallgató
lány szeme is, így a két család tiltása ellenében is egymáséi lettek a fiatalok. Nem bánták a szegénységet, nem bánta Juliska néni
azt se, hogy a háború után szívbeteg férje
helyett neki kellett végezni a legnehezebb
paraszti munkát is. Boldogok voltak a Virágrészen lévõ kis tanyán, s a hozzá tartozó
alig kétholdnyi földecskén. Keményen
dolgoztak, s születtek egymás után a gyere-

kek: János, Pista, Gyuri és az egyetlen lány,
Juli, aki édesanyja mellett maradt annak
haláláig. János kivételével szüleik örökségeként munkájuk mellett mind zenélnek.
Juliska néninek szép hangja volt. S énekelt
munka közben, a színjátszó körben, a bálban, lakodalmakban, a népdalkörben és a
nyugdíjasklubban. 90 évesen még mindig
frissen csengett a hangja, ahogy – már
egyetlen élõ alapító tagként – énekelte a
nyugdíjasok évfordulóján a szép szerelmes
nótát:
„Árad a Duna vize, elfolyik a Fekete tengerbe,
Furcsa egy nyavalya,
ha zajlik a szerelem az emberben.”

Búcsúzunk Juliska nénitõl, lapunk hûséges
olvasójától. Búcsúznak a nyugdíjasklub
tagjai, a volt népdalkörösök és személy
szerint e búcsúztató írója:
Hargitai Lajos

Simon Jánosné temetése március 28-án,
pénteken, 15 órakor lesz a Huszár-temetõben.

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!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk,

GÁSPÁR FERENCNÉ,
született Varga Julianna,
2014. március 24-én
örökre megpihent.
Végsõ búcsú
a Huszár-temetõben
2014. március 28-án,
13 órakor lesz.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett feleségem, édesanyánk,

SZÉNI MIHÁLYNÉ,
született Pap Katalin,
életének 80. évében elhunyt.
Temetése 2014. március 29-én,
szombaton, 13 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Búcsúzik tõle gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretõ édesanyánk,

NÉMETH JÓZSEFNÉ,
Szõnyegi Lenke
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek
Temetkezési Vállalat dolgozóinak
lelkiismeretes munkájáért.
Gyászoló család
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Miklósi hírcsokor

Petõfi-napok a gimiben

NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKAVERSENY

A hagyományokhoz híven idén is változatos programok várták a diákokat a Petõfi-napokon. Minden évben népszerûek a sportversenyek (röplabda, labdarúgás, pingpong), a LAN-party és a csokimilliomos is. Idén a kézmûves-foglalkozás keretében kokárdákat készítettek az érdeklõdõk. Nagy sikere volt a „Ki mit
tud?”-nak is, ahol az 5. c osztály lánycsapata (Németh Ramóna, Németh Dóra,
Tránszky Kitti és a táncot betanító Nagy Nóra) végzett az elsõ helyen country
táncprodukciójával. Újdonság volt az akadályverseny, melynek során játékos
feladatokat oldottak meg a vállalkozó szellemû diákok. Az elmaradhatatlan tanár–diák kosárlabda-mérkõzést évek óta a tanárok csapata nyeri (idén különösen nagy fölénnyel).

Az elmúlt héten csütörtökön zajlott le iskolánkban a Kenguru Matematikaverseny, melyen 7 évfolyamról összesen 90 tanulónk vett részt. A megmérettetés
során minden tanuló önállóan dolgozott négy oldalon 30 feladattal. A feladatok
között volt logikai és térlátást fejlesztõ is. Kellett számolni kerületet, területet,
megoldani szöveges feladatokat, melyek mindegyike fejlesztette a tanulók
matematikai kompetenciáját. A feladatok megoldásához íróeszközt, vonalzót,
körzõt és szögmérõt használhattak a kis matektudorok. A megoldások március
24-étõl megtalálhatók lesznek interneten.

TÁROGATÓ
A beiratkozás elõtt néhány héttel kerül sor minden évben nálunk arra, hogy közös tevékenykedésre, sorversenyekre, logikai és kézmûvesjátékokra várja az
iskola a leendõ elsõs gyermekeket és szüleiket. Ez a tavaszi délután azt a célt
szolgálja, hogy a gyermekek megismerkedjenek az alsós tanító nénikkel és az
iskolában folyó munkával, a tanterem, a tornaterem és a számítástechnika
szaktanterem adta lehetõségekkel. Kézmûves-foglalkozások keretében ebben
a tanévben is vidáman telt a délután, melyre idén is rengeteg kisgyermek érkezett családja körében.

„A JÁTÉK EREJE”
Iskolánk tavaszi tehetségprogramját mi sem
indíthatta volna jobban, mint közel 50 tanulónk
részvétele az országos tehetségnapon a budapesti MOM Parkban.
A MATEHETSZ által szervezett tehetségnapon
vehették át a 3. b osztály jeles képviselõi azt a
200.000 Ft értékû tornaeszközt, melyet mint
tehetségpont nyert el iskolánk. Tisztelettel köszönjük a szülõk közremûködését, akik az utaztatást, a programra történõ eljutást segítették, gyerekeiket el
is kísérték! A tehetségnappal párhuzamosan futott a parkban a Tehetséglabirintus címet viselõ programsorozat, melynek keretében hat helyszínen próbálhatták ki magukat iskolánk tehetséges tanulói. A részvételre a lehetõséget kicsit késõbb kaptuk, ám gyors szervezés után mégis összeállt a csapat. Az Építész mûhelyben a gyerekek tésztából építhettek hidakat, tornyot, várat, a Képzõmûvészeti mûhelyben nemez ékszereket, labdákat és saját könyveket készítettek, a KutDiák mûhelyben kémiai, fizikai és biológiai kísérletek részesei voltunk, a negyedik helyszínen lépegetõ, illetve marionett bábok keltek életre a
gyerekek munkája nyomán, de játszhattak táblajátékokat, és fény derülhetett
arra is az érdeklõdéstérkép kitöltése nyomán, ki miben tehetséges. Örömmel
nyugtáztuk mi, a gyerekeket kísérõ tanárok, hogy a kérdõívek kiértékelése is
azt mutatta: sok-sok tehetséges tanulót vittünk Budapestre. Izgalmas, élményekben gazdag volt a Budán töltött néhány óra, a tartalmas programok miatt
szinte észre sem vették a gyerekek az idõ múlását. A szombati kirándulás méltó nyitánya volt a tavasszal iskolánkban induló tehetségprogramoknak.
Gajgerné Erõs Mária, Zelmanné Varga Zsuzsanna
(„MiSulink újságíró szakkör)

Mészöly-hírek
„VIZES” ÖKONAP
Március 21-én, pénteken víz világnapi ökonapot tartott a Harmónium Egyesület Aprólépés csapata a Mészöly Géza Általános Iskola kékbe öltözött diákjaival és pedagógusaival. Remek hangulatban, változatos órákkal, feladatokkal
igyekeztek felhívni a figyelmet az édesvíz fontosságára, védelmére.
Az alsósok vízi tündéreket rajzoltak, mozgásos vetélkedõn mérték össze tudásukat és ügyességüket, vagy éppen koszos vízbõl varázsoltak némi barkácsolás után tiszta vizet. A nagyok rendhagyó történelemóra keretében tudhattak
meg érdekes részleteket elõdeink tisztálkodási és vécéhasználati szokásairól.
Természetesen a pedagógusok napja is a „víz bûvöletében” telt, bár az õ foglalkozásuk komolyabb volt, mint egy játékos vetélkedõ, hiszen a Harmónium
Egyesület elnökével a környezeti nevelés integrálásáról, fontosságáról beszélgethettek az érdeklõdõk.
Az Aprólépés csapata meglepetéssel is készült, melyet csak a helyszínen tudhattak meg a résztvevõ osztályok. Mindösszesen két tanóra állt rendelkezésükre kitalálni egy rövid elõadást választott szimbólumokról és elkészíteni vízi
tündérüket, melyeket a napot záró gálán mutathattak be. Tanárok és diákok
kreatív együttmûködésének köszönhetõen remek elõadások születtek, vala-

Március 15-én a hagyományos koszorúzást rendhagyó ünnepi mûsor elõzte
meg. A 9. c osztály az iskola erkélyét Pilvax kávéházzá alakítva elevenítette fel
a forradalom eseményeit. Táncoltak, harcoltak, szavaltak.
A Petõfi-pályázatok, versenyek és vetélkedõk eredményeinek kihirdetését az
énekkar, a kiemelt arany minõsítésû szavalók és a Ki mit tud? nyertes csapatának produkciója színesítette.
A diákok aktív részvételérõl az alábbi eredmények tanúskodnak:
Idén összesen 338 db pályázatot készítettek a diákok:
Dicséret: 89 darab, 28 darab 3. díj, 28 darab 2. díj, 22 darab 1. díj.
Legtöbb pályázatot a 7. c osztály tanulói készítették (69 db).
A szavalóversenyek eredményei:
5-6. osztályok: 20 fõ. Kiemelt arany: Horváth Zsombor 6. c.
7-8. osztályok: 12 fõ. Kiemelt arany: Szecsõdi Beatrix 7. c, Sükösd Gergõ 8. c.
A vetélkedõk eredményei:
5-6. évfolyam vetélkedõje – téma: Természetismeret. I. helyezett csapat:
Csõgör Klaudia, Enyedi Gréta, Kristóf Klaudia Napsugár és Léhmann Dorottya
6. c.
7-8. évfolyam vetélkedõje – téma: A helység kalapácsa. I. helyezett csapat:
Bauer Ildikó, Gyenes Zsófia, Hollósi Kata, Luczek Viktória és Molnár Viktória 8.
c.
9-12. osztályok – téma: Az I. világháború. I. helyezett csapat: Jákob Mária,
Nyikos Anita, Ellenbruck Anett, Kiss Erika 12. b.
PSG
mint egy szuper újrahasznosított tündér is készült, mely a zsûri nagy kedvence
lett! Az eredményhirdetést minden csapat és nézõ izgatottan várta. A
krumpliórát és az idõjárásállomás-játékot a felsõs csapatok érdemelték ki, de a
vízi tündérek szépségversenyét egyértelmûen a másodikosok tündére nyerte.
Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a közös ünneplést!
Mészöly Géza Általános Iskola és az Aprólépés csapata

A VÍZ VILÁGNAPJA
A Mészöly Géza Általános Iskolában idén is megemlékeztünk a víz világnapjáról. A napközis foglalkozások keretén belül színes és változatos programokkal
hívtuk fel a gyerekek figyelmét a víz fontosságára, a takarékosságra. Minden
napra jutott egy-egy feladat, amelyet a napközis nevelõk határoztak meg saját
csoportjuk számára. A foglalkozások között teret kapott kötetlen beszélgetés
formájában a víz fogalma és szerepe a mindennapok során. Ismeretterjesztõ
filmekkel, vízzel kapcsolatos találós kérdésekkel, Activityvel is találkozhattak a
gyerekek. Kézmûveskedésre is sor került: készítettünk akváriumot apró halakkal, plakátot rajzoltunk. Természetesen mozgásos feladatokkal is készültünk a
gyerekek számára: pohárral történõ vízhordás vödörbõl vödörbe, halkeresés,
pecázás, „Keljünk át a folyón” c. játék került megrendezésre.
Az egész hetes programok folyamán a gyerekek és pedagógusok egyaránt jól
érezték magukat.
MGÁI napközis munkaközösség
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA
RECEPTJEI
Sült kolbászos csirke
Hozzávalók: 5 csirkefelsõcomb (bõrrel
együtt), 30 dkg sütni való kolbász, 1-1,5 kiló
burgonya, 1 hagyma, 1 paprika, 2 paradicsom, só, bors, olaj.
A megmosott, megtörölt húsokat sózzuk,
borsozzuk. Közben egy serpenyõben olajat
hevítünk. A combokat elõször bõrös felükkel
lefelé megpirítjuk, majd a másik oldalukat is
elõsütjük 2-3 perc alatt. A burgonyát megtisztítjuk, sós vízben félig puhára fõzzük. A
megtisztított és felkarikázott zöldségeket egy
tepsi aljába tesszük, ráhelyezzük a cikkekre
vágott és elõfõzött burgonyát, a combokat és
a nagyjából 3 cm-es darabokra vágott kolbászt. Óvatosan még egyszer megsózzuk és
borsozzuk, alufóliával lefedjük. 180 fokra
elõmelegített sütõben 20 percig fólia alatt,
majd a fólia eltávolítása után további 30 percig sütjük. Eközben néhányszor átforgatjuk a
tepsi tartalmát, hogy minden szépen megpiruljon. Sok-sok savanyúsággal tálaljuk.

Majonézes-almás brokkolisaláta
Hozzávalók: 2 db ökölnyi brokkoli (csak a
rózsája), 1 cs apró szemû mazsola, 1 közepes
fej lilahagyma, 1 közepes alma, 3 dl majonéz,
tejföl ízlés szerint, a majonéz hígításához.
Egy edénybe beleszórjuk a mazsolát, az apróra vágott brokkolit (nyersen) és almát, valamint a vékony karikára vágott hagymát. A
majonézt a tejföllel felhígítjuk. Az egészet
összekeverjük, majd a hûtõben állni hagyjuk
másnapig.

A TANKOKRÓL
Azt hiszem, számomra a legundorítóbb gépezet a tank, más néven harckocsi. Egy
szörnyû rovar a földgolyó testén. Vérszívó
állat, mászik, kiszívja a Föld vérét, és belemar, pestist terjeszt, magába sûríti mindazt, ami rossz az emberiségben. Ha ránézel, úgy érzed, tömör vasból van, besüpped
a föld, amerre megy. De fürge, mint általában a kártékony rovarok. Iszonyú erejû
motor mozgatja, míg száz métert megtesz,
annyi energiát fogyaszt, amennyi egy család egész téli fûtését biztosítaná. A feladata: embert ölni, emberi alkotást rombolni.
És lám, milyen furcsa: emberek találták ki,
õk tenyésztik ezer számra a borzalmas
fegyvergyáraikban.
Mint kisfiú, még 1945-ben láttam õket, az
utcánkon remegtették a földet, forogtak,
üvöltöttek, rengették a házfalakat. Mentek Budapestet lerombolni, embertársakat
a földbe taposni. Aztán 1956. november
negyedikén benn voltam az egyetemen, s
egyszer a fenséges épület, a kultúra fellegvára elõtt megállt három ilyen szörny. Senki nem hívta õket. A csövüket szépen felénk fordították. Nem kellett egy szót sem
szólni, mindenki tudta, mit kell tennie: fusson, ki merre lát. Már akkor az egész országban dörögtek az ágyúikkal, mindenkinek elállt a szívverése, a Pokol seregei támadtak Magyarországra. Aki átélte, ijedten elhessegeti ennek a reggelnek az emlékeit, nem szeret emlékezni.
Egyszer, tán a hatvanas években itt Sárbogárdon a szovjet laktanya udvarán egy

rossz fészer bejáratánál félrelibbentettem
egy foszlott ponyvát, és megint megláttam
õket. Hihetetlenül sokan voltak. Nagyot
nyeltem, ijedten körülnéztem, nem látott-e meg valaki. Aztán 1968-ban a híradó
felvételein ismét megjelentek. A prágaiak
a járda szélérõl szidták õket, köpködtek feléjük. Azonban ilyesmire õk nem hederítenek, dübörögnek nyugodtan tovább.
Most meg megint a tévéhíradó képsorain
sötétlettek. Megindultak. Szépen, libasorban gördültek valahol a Krím félszigeten.
A legújabb típus. Formatervezett, modern
példányok acélduzzanatokkal, két-két
géppuskával. A tûzerõ igen korszerû, sokkal több embert képesek megölni, mint a
régi típusúak. Ilyesmire mindig van elég
pénz, akármennyi a koldus az utcán. A
szemlélõ hajlamos szobroknak nézni ezeket az acélmonstrumokat. Az emberi nemben kiirthatatlanul meglevõ kegyetlenség,
gonoszság szobrainak. Nincs hatékonyabb
jog az erõsebb jogánál. Beletörõdõen bólintunk: nem lehet rajtunk segíteni, ez már
így lesz az utolsó ítéletig.
Jaj, de hát a nacionalisták fenyegetik odaát
a mieink életét, ezt nem hagyhatjuk! És
anarchia tombol, a radikális szélsõség vircsaftja lábbal tiporja a demokráciát. Léteznek a világban történelem adta jogok, na
nem?
Mehet a szöveg! Nekem aztán senki nem
fogja bemagyarázni, hogy lehet abban valami jó, ha valahol megjelennek a tankok.
L. A.

Duplacsokis téltemetõ
Hozzávalók (20 cm hosszú, szögletes formához) a tésztához: 15 dkg puha vaj, 15 dkg
cukor, 4 tojás, 8 dkg liszt, 2 dkg kakaó, 10 dkg
darált mandula, 10 dkg étcsokoládé, 1 tk sütõpor; a csokimázhoz: 7 dkg étcsokoládé, 3
dkg vaj, 2 tk méz.
A formát sütõpapírral béleljük, a sütõt 180
fokra elõmelegítjük, a tojásokat kettéválasztjuk. A lisztet, kakaót, mandulát és a sütõport
elkeverjük, belereszeljük az étcsokit. A vajat
habosra keverjük a cukorral, egyenként hozzáadjuk a tojások sárgáját, majd a lisztes keveréket rászitáljuk és elkeverjük. A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, és négy részletben, lazán átforgatva, de homogénné keverve fellazítjuk vele a sûrû tésztát. A formában egyenletesen elosztjuk a masszát, hoszszában egy éles késsel 1 cm mélyen „bevágjuk” a tészta tetejét – így majd középen, nagyjából egyenletes vonalban nyílik meg sütés
közben. A sütõ középsõ rácsán 50-55 percig,
tûpróbáig sütjük. 10 percig még a nyitott ajtajú, lekapcsolt sütõben pihentetjük, majd a
formából kiborítva rácson hûtjük ki. A bevonathoz az étcsokit apróra tördeljük, 800 watton a mikrosütõben, 20 másodpercenként átkeverve, felolvasztjuk, amíg meleg, belekeverjük a vajat és a mézet. Hagyjuk teljesen kihûlni, majd a sütit bevonjuk vele – ezt megelõzõen 10 percre a mélyhûtõbe is rakhatjuk
a csokoládékenyeret, akkor garantáltan villámgyorsan rádermed a máz, nem fog szétfolyni.

HETI IDÕJÁRÁS
A következõ napokban napról napra emelkedik a hõmérséklet. A hétvégén
száraz, napos, igazi napfényes, tavaszi idõre számíthatunk. A hét elsõ napjaiban is marad a 20 fok körüli csúcshõmérséklet, de már több felhõre kell számítani. Keddtõl már többfelé alakulhat ki kisebb esõ, vagy zápor.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 11.
A politikai tiszt fenyegetésétõl mélyrõl, a
gyomromból belsõ remegés indul. Félek!
Maga a környezet is fenyegetõ. Minden
erõmmel nyugalmat erõltetek magamra.
Ne lássa ez az ember, hogy mit érzek, így
hát hanyagul fölállok, nyakamba akasztom
a „szimat” tarisznyát, hátravetem a szemembe hulló hajam, és kérdõn rátekintek:
– Elmehetek?
– A szentséges úristenit magának! – tör ki
indulatosan. – Ne nyegléskedjen itt nekem! Hányja, veti a haját! Értse meg, mi
jót akarunk magának! Viselkedjen kommunista vezetõhöz illõen! Hogy néz ki?
Mint egy csavargó: csöves nadrág, gázálarcos-tarisznya! Így akar példát mutatni az
ifjúságnak? Elmehet!
Indulok kifelé. Még utánam szól:
– Javuljon meg, mert nem tudom, hogy mit
csinálok magával! Huligán!
A tiszt dühétõl elmúlik a félelmem. Felülök a kerékpáromra, erõsen nyomom a pedált. El innen, minél messzebbre! Ez nem
az én világom.
A kultúrházban másnap reggel Béla vigyorogva fogad:
– Na, helyre tették az agyad a katonaságnál?
– Nem katonaság az, hanem fasiszta láger!
– ebben a mondatban benne van a három
nap minden feszültsége, félelme. Béla felé
fordulok: – Nyugodtan jelenthetitek akárhová, hogy a Hargitainak nem tudták helyre tenni az agyát. Vegyétek tudomásul,
hogy nem állok be a sorba, szabad ember
vagyok! Nem számít, hogy ezek verik a
nyálukat. Az számít, hogy a munka menjen. Megváltozott a világ, jogállam van.
Már nem lehet valakit likvidálni, mert nem
hajlandó fényesre szidolozni János bácsi és
a többi fõelvtárs hátsóját.
– Nana, Lajoskám, vigyázz a szavakkal,
mert azért még oda tudnak ütni – váltott

Béla békülékeny hangra. – Igazad van, a
fontos, hogy a munka menjen, és ne tudjanak beléd kötni. Ne tekints engem ellenségnek. Nekem kifejezetten tetszik, hogy
indulatos vagy. A langyos embernek a
munkája is langyos. Nem sumákolsz, és
megfogod a dolog végét. Maradjunk enynyiben. Fújjuk föl a pofánkat, és tegyük a
dolgunkat!
Elszáll minden haragom. Elnevetem magam:
– Hülye vagy, de igazad van! Fújjuk föl a
pofánkat, aztán essünk neki a munkának!
Engem a munka mindig lázba hoz. Ilyenkor csak az ügyet tudom nézni. Ez Bélával
a közös pontunk, amiben minden vitán túl
végül megtaláljuk az összhangot.
Új munkatársam lesz Kovács Mari, aki
végre képzett szakemberként kerül hozzánk. Az ELTE-n végzett Pesten, magyar–
népmûvelés szakon, s hozza magával azokat a friss gondolatokat, amelyek hírt adnak az országban egyelõre még csak fû
alatt zajló változásokról. Kedves tanára
volt a híres irodalomtörténész, Czine Mihály, akin keresztül kapcsolatba került õ is
a hetvenes évek elsõ felében rendszeresen
összejáró ellenzéki gondolkodókkal, az író
Fekete Gyulával, Csoóri Sándorral, Csurka Istvánnal; a filmesek közül Sára Sándorral és Kósa Ferenccel. Mari által nagyobb lendületet kapott az a sárbogárdi
szellemi mûhely is, amelyet „Találkozások” néven indítottam az elõzõ évben azzal
a gondolattal, hogy Sárbogárd és környéke
számára ablakot nyissunk a világ történéseire. A rendkívül nagy érdeklõdésre jellemzõ, hogy Sárbogárd mellett a környezõ
településekrõl is csoportosan jöttek ennek
összejöveteleire. Simontornyáról külön
busszal érkeztek e szellemi mûhely alkalmaira. Rövidesen felfigyelt ezekre az öszszejövetelekre a hatalom, sõt a belsõ elhá-

50 éves találkozó
Találkozót rendezett szombaton a kálozi általános iskola két, 50
éve végzett osztálya, akik 1956-ban kezdték pici nebulókként általános iskolai tanulmányaikat. Akkor még Kaszala Lajos volt az
intézmény igazgatója.
Az egykori osztályfõnökök közül Balogh János tudott részt venni
a találkozón.
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rítás is. A meghívott vendégek olyan dolgokról beszéltek, amelyeket akkoriban szigorúan tiltólistán tartott a hatalom.
Egyik alkalommal Pálfy József, a Magyarország címû politikai hetilap fõszerkesztõje volt a vendégünk, s kendõzetlenül beszélt az erdélyi magyarok elnyomásáról a
Ceausescu-diktatúrában, a határon túli
magyarság helyzetérõl, a Szovjetunió és
Amerika hatalmi arroganciájáról.
Az Ars Renata együttest hívtuk meg egy
másik alkalommal. Õk barokk zenét játszottak. Egyetlen barokk jellegû épületünk volt, a reformárus templom, ahol ez a
zene korhûen megszólalhatott volna. Szabó Imre bácsiék készséggel rendelkezésre
bocsátották volna a templomot erre a célra. A tervünk a besúgóhálózaton keresztül
gyorsan eljutott a politikai hatalmi fórumokra. Egyik nap hívat Pál Viktor:
– Lajosom! Már megint miféle sz..t kevertek? – s elém tesz egy kézzel írt cetlit. – Ezt
küldték nekem a pártbizottságról. Az elvtársak határozottan kérik, hogy intézkedjek, s tiltsam be a bitmisét.
– Miféle bitmisét? – kérdezem csodálkozva.
– Ne tégy úgy, mintha semmit se tudnál!
Riszálod itt magad, mint szûz lány a katonazenekar elõtt. Itt van feketén–fehéren.
Miféle bitmisét akarsz te rendezni a református templomban? Olvasd csak, ott a
jelentés!
Fölveszem az elém tolt papirost: „Hargitai
a református templomban bittbarak misét
akar rendezni.”
Próbálom magyarázni, hogy a barokk helyszín miatt, és ez valóban barokk zene, de
kár minden szó, nem rendezhetünk hangversenyt a református templomban, csak a
kultúrházban fogadhatjuk az együttest,
mert az elvtársak szerint ez a rendezvény a
templomban klerikális propagandára adna lehetõséget. Az elvtársak úgy félnek a
vallástól, mint ördög a tömjénfüsttõl.
Folytatom.
Hargitai Lajos

Az öregdiákok a köszöntések, elhunyt társakra való emlékezés
után jókedvûen fogyasztották el a finom falatokat, s bejárták a
mesebirodalomra emlékeztetõ, labirintusos iskolát. Közben meg
nem állt a beszélgetés fonala, a kedves történetek felidézése.
VIII. A Osztályfõnök: Balogh János
Névsor: Balogh János, Bencsik Mihály, Bór Júlia, Czézár Erzsébet,
Fazekas Klára, Ferenczi Rózsa, Fung Mária, Gál Júlia, Gál Sándor,
Hámori Ilona, Hollósi István, Horváth Mária, Kovács Mária, Köõ
György, Krautmann József, László János, Magyar Endre, Rigó József, Smidt Veronka, Szalai Rózsa, Szabó Erzsébet, Szabó István,
Szilágyi Julianna, Tóth Anna, Vadász Irén, Varga Rózsa, Vass János,
Weisz Erzsébet.
VIII. B Osztályfõnök: Urspinger Tiborné
Baki Júlia, Bodri Ilona, Bohm Mária, Csányi Magdolna, Csendes
Borbála, Csonták Ferenc, Csõgör József, Farkas Mária, Ferenczi János, Fornai Imre, Fûrész Erzsébet, Gál Gizella, Miss Béla, Pál Lajos,
Pál Veronika, Puska Júlia, Rábai Margit, Sinka Mária, Szabó István, Szabó Mária, Szajkó Margit, Székely Erzsébet, Szilágyi Erzsébet, Szolga Ilona, Takács Ferenc, Tóth Erzsébet, Vajda Margit, Varga Magdolna, Vass György, Virág József, Vörös Edit, Zámbó József.
Hargitai–Kiss Virág
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Városi rangadó 8-0
A városi rangadót papírforma szerint a bajnokesélyes Miklós nyerte a bennmaradásért küzdõ Bogárd ellen. Megállás nélkül
potyogtak a gólok, 5 az elsõ és 3 a második
félidõben. Krajcsovics 2, Gorza, Lajtos,
Tóth Zs., Rozsos, Nagy Á. és Fekete góljaival hengerelt a hazai gárda. Megállást nem
ismerve, akarattal hajtottak a csapat tagjai,
idõnként szép és tetszetõs játékkal. Csapatunk 7 ponttal továbbra is vezeti a tabellát
Nagylók elõtt, Baracs pedig végképp kiszállt a bajnokság megnyeréséért folytatott
küzdelembõl Pusztaszabolcson, ahol 4-0-ra
kikapott.
Az ifi 4-0-ával hozta a kötelezõnek számító,
ám mégis rangadó mérkõzést.
A következõ fordulóban csapatunk Pusztaszabolcsra látogat, mely nem lesz sétagalopp, de elvárt a kötelezõ gyõzelem.

Jelentõs állomás a
Sárszentmiklósi SE életében
2014. március 24-én a Sárszenmiklós–Sárbogárd mérkõzést megelõzõen prominens
vendégek jelenlétében történt meg a Magyar Olimpiai Bizottság által nyújtott támogatói döntés bejelentése. A rendezvényen
külön köszöntöttük dr. Kiss Norbert ifjúságért és sportkapcsolatokért felelõs helyettes államtitkárt, Varga Gábor országgyûlési
képviselõt, dr. Sükösd Tamást, Sárbogárd
város polgármesterét, Bencsik Istvánt, a
Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség elnökét
és Schneider Bélát, a Magyar Labdarúgó
Szövetség Fejér megyei igazgatóját.

Sárszentmiklósi SE

A HORFER SERLEG CSOPORT
EREDMÉNYEI ÉS ÁLLÁSA
Rácalmás–Kisapostag
Mezõfalva II.–Nagykarácsony
Enying–DASE
Zichyújfalu–Nagyvenyim
Cece–Elõszállás
Sárszentágota–Perkáta
Alap–Vajta
1. Nagykarácsony
17 12 3 2
2. Vajta
17 12 2 3
3. Kisapostag
17 12 1 4
4. Enying
17 11 1 5
5. Alap
17 10 1 6
6. Rácalmás
17 8 3 6
7. Zichyújfalu
17 8 3 6
8. Mezõfalva II.
17 7 2 8
9. Nagyvenyim
17 7 3 7
10. Cece
17 5 3 9
11. Elõszállás
17 5 2 10
12. DASE
17 3 2 12
13. Sárszentágota
17 2 3 12
14. Perkáta
17 2 1 14
Nagyvenyimtõl -6 pont levonva.
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AZ AGÁRDI TERMÁL
CSOPORT EREDMÉNYEI ÉS ÁLLÁSA
Adony–Szabadegyháza II.
Káloz–Nagylók
Sárszentmiklós–Sárbogárd
Kõszárhegy–Kulcs
Baracs–Pusztaszabolcs
LMSK–Lajoskomárom
Seregélyes–Mezõszilas
Dég–Aba-Sárvíz
1. Sárszentmiklós
19 18 1 0 87 16
2. Nagylók
19 15 3 1 68 33
3. Baracs
19 14 1 4 49 22
4. Pusztaszabolcs
19 13 4 2 53 19
5. Aba–Sárvíz
19 12 1 6 69 29
6. Seregélyes
19 10 3 6 49 34
7. Káloz
19 10 2 7 41 31
8. Lajoskomárom
19 8 4 7 39 37
9. Kõszárhegy
19 7 4 8 37 37
10. LMSK
19 6 4 9 29 27
11. Adony
19 6 2 11 29 37
12. Szabadegyháza II. 19 4 1 14 31 61
13. Kulcs
19 2 5 12 26 57
14. Sárbogárd
19 1 4 14 14 63
15. Dég
19 1 2 16 23 92
16. Mezõszilas
19 3 3 13 29 78
Adonytól -2, Mezõszilastól -9 pont levonva.
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Egyesületünk, a Sárszentmiklósi SE a tavalyi év decemberében nyújtott be pályázati
anyagot a Magyar Olimpiai Bizottsághoz az
Emberi Erõforrások Minisztériumával
folytatott elõzetes egyeztetést követõen. A
pályázat keretében egyesületünk az utánpótlás-nevelés fejlesztésére helyezte a
hangsúlyt. A pályázati idõszakot követõen
2014. január végén értesültünk a kedvezõ
elbírálásról, melynek keretében 10 millió Ft
vissza nem térítendõ támogatásban része-

sült egyesületünk. Ezen összeg felhasználását az utánpótlás-neveléssel kapcsolatban
felmerült kiadásainkra fordíthatjuk. Az elnyert pályázati összegnek köszönhetõen új
felszereléseket kap a teljes utánpótlás-állományunk, az U7-es korosztálytól ifjúsági
csapatunkig bezárólag. Az eredményes pályázat eredményeként megvalósuló fejlesztés érinti a sportszereinket is, különösen az
edzésmunkához elengedhetetlen labdákat,
kapukat, mobilsorfalat és rúgófalat.
Külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezen
forrás lehetõséget teremt arra, hogy a játékosaink teljesítményméréséhez szükséges,
központi vezérléssel mûködõ teljesítménymérõ órák is beszerzésre kerüljenek. Ilyen
jellegû felszereléssel megyénkben mindössze 2-3 klub rendelkezik egyesületünkön
kívül. E teljesítménymérõkkel a professzionális utánpótlás-nevelést szeretnénk elõsegíteni.
E pályázati összeg lehetõséget teremt edzõink képzésének hozzájárulásához, elõsegítve ezzel a Magyar Labdarúgó Szövetség által elõírt követelményeknek való megfelelést.
Az egyesület vezetõi, játékosai, szurkolói,
valamint Sárbogárd város sportszeretõ polgárai nevében szeretnénk megköszönni e
jelentõs támogatást, ami nagy elõrelépést
jelent az egyesületünk által kitûzött célok,
így különösen az utánpótlás-nevelés fejlesztésének elõsegítéséhez, valamint ahhoz,
hogy a közeljövõben megyei elsõ osztályban
szereplõ csapatunkat saját nevelésû, minõségi játékosok alkossák.
Sárszentmiklósi SE

SÍC – hírek, eredmények

Jó az arány!
Kis létszámú csapattal vettünk részt az idei
Teremíjász Országos Bajnokságon. Négy fõ
sportolónk közül három (3) versenyzõnk
végzett dobogón. Soha ne legyen rosszabb
arány az indult és az érmet szerzett versenyzõink viszonylatában!

Eredményeink
Két kicsi, 11 éves versenyzõnk indult az
olimpiai gyermekek kategóriájában. A fiúk
mezõnyében Szénási Benedek 2. helyezettként, a lányok mezõnyében Csik Nikoletta
3. helyezettként állhatott az OB dobogóján.
Mindketten II. osztályú minõsítést értek el.
Katona Dorottya ifjúsági lány versenyzõként II. osztályú minõsítéssel szerzett OBcímet. (Dóri eddigi íjász pályafutása alatt az
idei évben immár 18. OB aranyát szerezte!)
Széplaki Zoltán felnõtt versenyzõnk a rangsorolóban elért 11. helyével nem került a
nyolc versenyzõvel bonyolított, kieséses
szettrendszerbe.

Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat
iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat. Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.
Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.net
levelezési címen.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.
Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák egyesületünket!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Elõre is nagyon köszönjük!
Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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Gyõzelemmel kezdtük a tavaszt
VAX KE Sárbogárd–Bicske TC 24-19 (11-9)
Fejér megyei I. o., 12. forduló, nézõszám: 80
fõ, vezette: Kiss–Pál.
Sárbogárd: NÉMETH I. – Goldberger 2,
BODOKI 9, Suplicz, Rehák 4, Hegedüs 3,
Kaló 4.
Cserék: Borostyán – Balogh 1, Iker, Oláh,
Németh II. 1, Szabó J. Zs.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 3/3, illetve 5/1, kiállítások: 6,
illetve 10 perc.
Vasárnap elkezdõdött csapatunk számára a
bajnokság tavaszi fele. Az elsõ mérkõzésen
a Bicske TC csapatát fogatuk. Tudtuk, hogy
egy igazán nehéz kezdés vár ránk egy nem
rossz ellenféllel szemben, ami be is igazolódott.

Nem kezdtük jól a találkozót, hiszen az elején a vendégek magukhoz ragadták a kezdeményezést, hibáinkat kihasználva, és vezettek is 12 perc után két góllal. Az egész elsõ félidõben jellemzõ volt játékunkra a sok
pontatlanság és technikai hiba, ami annak
volt köszönhetõ, hogy elég bátortalanul,
kissé félve kézilabdáztunk. A támadóoldalon csak Bodoki Györgyöt lehetett kiemelni
az elsõ játékrészben, aki most is hozta formáját, és jó ütemben lõtte góljait. A védekezésünkkel az egész mérkõzés folyamán
nem igazán volt probléma, hiszen kevés gólon tudtuk tartani ellenfelünket, és a védelem mögött is ott volt a kapuban Németh I.
Tamás, aki nagyszerû napot fogott ki, hi-

szen 4 hétméteresbõl 3-at (!) is hárítani
tudott.
A 2. félidõt kétgólos elõnnyel kezdhettük,
(11-9). Azonban ez a nem túl tetemes elõny
a félidõ közepére, pár jó bicskei támadás
után, eltûnt és 16-16-os állásnál egy új mérkõzés kezdõdött. Szerencsére csapatunk itt
felébredt és ritmust váltott. 5-1-es védekezésre váltottunk, amibõl sikerült pár labdát
szerezni és gólt lõni. Támadó játékunk felgyorsult, amibõl az eddig csendesebben játszó Goldberger, Rehák, Hegedüs trió is
eredményes tudott lenni. Így a végére, ennek a jó utolsó 15 percnek köszönhetõen
behúztuk a mérkõzést, és itthon tartottuk
ezt a nagyon fontos két pontot.
Hétvégén a bajnokság egyik legerõsebb
csapatával, a DAC-cal mérkõzünk, aki hétvégi, Rácalmás felett aratott gyõzelmével
átvette a vezetést a bajnokságban. Ez egy
még nehezebb, még keményebb mérkõzés
lesz, ahol jobban kell kézilabdáznunk, mint
azt legutóbb tettük.
Következõ mérkõzésünk: március 30., vasárnap, 16 óra, városi sportcsarnok, Dunaújvárosi AC–VAX KE Sárbogárd.
Egyesületünk adószáma: 18502710-2-07.
Rehák Tamás
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Március 29., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.25 Vad Európa 8.00 Híradó 8.25 Boxutca 8.45
Forma-1 10.30 Vágtass velem! 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.10 Szabadság
tér ’89 12.55 KorTárs 13.30 A világörökség kincsei 13.55 DVTK–Puskás Akadémia
FC labdarúgó-mérkõzés 16.00 Szeretettel Hollywoodból 16.30 Az ég, a föld, a férfi
és a nõ – Eger 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Örömapa 2. 22.15 MR2 Akusztik: Zséda 23.35 A 109. utas 1.05 A
fiatalkorú
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.20 Max Steel 9.45 Ízes élet – Mautner
Zsófival 10.10 Teleshop 11.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.40 Házon
kívül 12.10 A’la Car 12.40 4ütem 13.20 Jóbarátok 14.20 Észak és Dél 16.20 A kék
lagúna 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Nem kellesz eléggé 22.00 Gyilkos
játszma 0.05 Mindenkibõl megárt a sok 3.10 A szív útjai 4.00 Mint a mesében 4.45
Chuck 5.30 Gossip Girl – A pletykafészek
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.55 Astro-Világ 11.00 Norbi Update –
Az egészség iskolája 11.30 Állatõrség 12.00 Babavilág 12.30 Tûsarok 13.00 Kalandjárat 13.30 Falforgatók 14.30 Édes élet 17.00 Irigy Hónaljmirigy 18.00 Tények
19.00 Magánnyomozók 20.00 Holiday 22.35 Félholt 2. 0.05 Van Helsing 1.55 Az
ének iskolája 4.25 Luxusdoki 5.10 Xena
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány
hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló
értékeink 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Március 30., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Esély 6.20 Magyar gazda 6.50 Útmutató 7.15
Református magazin 7.40 Evangélikus ifjúsági mûsor 8.00 Híradó 8.15 Sporthírek
8.30 A sokszínû vallás 8.40 Katolikus krónika 9.30 Forma-1 12.15 Hírek 12.25 Hétköznapi kifutó 12.55 Kellene kiskert, bõtermõ! – Tél 13.15 TS – Sport7 13.45 Út Rióba 14.25 Noé barátai 14.55 Zöld Tea 15.25 Épül a park 16.25 Videoton FC–DVSC
TEVA labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Magyarország, szeretlek! 21.40 A szakasz 23.40 Hét perc a mennyországban 1.20
MüpArt
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.30 Max Steel 9.55 Egészségkalauz
10.30 Teleshop 11.30 Kalandor 12.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.35 Glee – Sztárok leszünk! 14.35 XIII – Az összeesküvés 18.30 Híradó 18.55
Cobra 11 20.00 Kéjjel-nappal 22.00 Terminátor 3. – A gépek lázadása 0.10 Portré
0.50 Szerelmes szerzetes 2.35 Tengerparti fenegyerek 3.00 Cobra 11 4.05 Barátok
közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 Zöld Világ 6.50 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 22.55 Utódomra ütök
0.55 Amerikai dzsigoló 3.00 Simlis Jack, a karibi szuperkém 3.50 A férjem
védelmében 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.34 A XXI. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Református istentisztelet közv. 11.05 Formabontó 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti
nagyvizit 14.05 Szonda 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró
Klubtól a Szigetig 16.05 Gondolat-jel 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 20.50 Vers napról napra 21.04
Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Március 31., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.05
Domovina 13.35 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.35 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 Sporthírek 23.15 Verssor az utcazajban 23.20 Aranymetszés 0.15 Rex felügyelõ 1.05
Különleges mentõalakulat 1.50 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 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 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Castle 23.05 CSI: A helyszínelõk 0.10 Reflektor 0.25 Minden lében négy kanál 1.30 Kémpárbaj 2.15 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú
árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
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20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Elit egység 1.00 Tények
1.45 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 13.23 Zene 13.30
A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Április 1., 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 14.35 Különleges mentõalakulat 15.25 A
múlt fogságában 16.15 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Híradó 17.35 Ridikül
18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelõk 21.20
Bosszú 22.10 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.05 Verssor az utcazajban
23.10 A látogató 23.40 Szimpla történet 0.00 Rex felügyelõ 0.50 Különleges
mentõalakulat 1.35 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 A mentalista 23.10 Életre-halálra 0.10 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.40 Reflektor 1.00 A fõnök 2.00 EgészségKalauz 2.25 A Grace Klinika
3.10 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Zsaruvér 1.00 Tények
1.45 Aktív 2.10 Kelj fel komám, ne aludjál! 3.35 Eva Luna 4.20 Aktív 4.40 Családi
titkok 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.28 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.05 Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Április 2., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.05
Ecranul nostru 13.35 Gasztroangyal 14.35 Különleges mentõalakulat 15.25 A múlt
fogságában 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.35 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 Bábel 22.10 Az Este 22.45 Híradó 23.00 Sporthírek 23.05 Verssor az
utcazajban 23.10 Summa 23.40 KorTárs 0.10 Rex felügyelõ 0.55 Különleges
mentõalakulat 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
Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Szulejmán 23.20 Házon kívül 0.00 Reflektor 0.15 Égetõ bizonyíték 2.15 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.55 A férjem védelmében 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Végre karácsony! 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 13.25 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Április 3., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Rondó 13.05 Alpok–Duna–Adria 13.35 Átjáró 14.05 Útravaló 14.25 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 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.55 Az
Este 22.35 Híradó 22.45 Sporthírek 22.50 Verssor az utcazajban 22.55 Barangolások öt kontinensen 23.25 Történetek a nagyvilágból 23.55 Rex felügyelõ 0.45 Különleges mentõalakulat 1.30 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 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Szexterápia 0.00 Brandmánia 0.40 Reflektor 1.00 Dollhouse – A
felejtés ára 1.55 A’la Car 2.25 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 14.00
Knight Rider 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 Kettõs ügynök 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Sherlock és Watson
3.00 Kettõs ügynök 3.45 Eva Luna 4.30 Célkeresztben 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 13.25 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 4., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.05 Esély
13.35 A megregulázott fény 13.55 Történetek a nagyvilágból 14.25 Különleges
mentõalakulat 15.15 A múlt fogságában 16.05 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó + 16.35
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 Híradó 23.10 Sporthírek 23.15 Verssor az utcazajban 23.20 Örvény 1.00 Rex felügyelõ
1.50 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 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 A zöld íjász 23.05 Gyilkos elmék 0.10 Reflektor 0.25 Odaát 1.30
Kalandor 1.55 Az egység 2.40 4ütem 3.05 A szív útjai 4.00 Mint a mesében 4.45
Chuck 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 Knight Rider 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 Férj és férj 1.05 Tények 1.50 Aktív 2.15
Szellemdoktor 3.05 Eva Luna 3.45 Célkeresztben 4.35 Aktív 4.55 Babavilág 5.20
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
A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 28., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Evangelizációs hét: Máté
Sándor (ism. 42p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Bemutatkozik a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt (23p), Március 15-e Sárbogárdon (77p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 29., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. férfi kézilabda-mérkõzés (60p), Megye II. oszt futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle
14.00 Bemutatkozik a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt
(23p), Március 15-e Sárbogárdon (77p) 18.00 Lapszemle 19.00 Bemutatkozik az Aquila Párt (~13p), A víz útja a csapig (ism. 60p), Evangelizációs
hét: Jákob János (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 30., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Bemutatkozik a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt (23p), Március 15-e Sárbogárdon (77p)
13.00 Heti híradó 14.00 Bemutatkozik az Aquila Párt (~13p), A víz útja a
csapig (ism. 60p), Evangelizációs hét: Jákob János (90p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Hit Gyülekezete: Pajor Tamás evangelizációja (65p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 31., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Hit Gyülekezete: Pajor Tamás evangelizációja (65p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Bemutatkozik
a Munkáspárt (17p), Borverseny (~57p), Beszélgetés a gazdákkal (ism.
45p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 1., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. oszt. férfi kézilabda-mérkõzés (60p), Megye II. oszt futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00
Heti híradó 19.00 Bemutatkozik a Jobbik (20p), Fórumok kommentár nélkül: Élõlánc (61p), Simon Juliska néni 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 2., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Bemutatkozik a Munkáspárt (17p),
Borverseny (~57p), Beszélgetés a gazdákkal (ism. 45p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00: Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 3., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Hitélet: Hit Gyülekezete: Pajor Tamás evangelizációja (65p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

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

18

HIRDETÉSEK

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
2

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Cecén 2032 m -es telek eladó, közmûvesített utcában, bekerítve. 4-5 éves használt gépkocsira
cserélhetõ. 06 (30) 8488 289

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

Rántanivaló csirke kapható, Bethlen Gábor utca
25. 06 (70) 339 6137 (2159734)

AUTÓBÉRLÉS olcsón rövid/hosszú
távra, külföldre is 06 70 5397 882

M6-os autópályán OMV töltõállomás nõi munkatársakat keres. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-n. (2159733)

ALBÉRLETET KERESÜNK
SZÉKESFEHÉRVÁRON
06 70 967 7592

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

SZIVÁRVÁNY STÚDIÓ
(Kossuth u. 9., katolikus
templommal szemben)
Szolgáltatásaink: FODRÁSZAT,
KOZMETIKA, MANIKÛR-PEDIKÛR,
MÛKÖRÖM, MASSZÁZS

Sárbogárdi BABABÖRZE
a mûvelõdési házban
április 5-én, szombaton,
8.00-11.30 óráig.
Asztalfoglalás:
dora.kocsis0911@gmail.com
Mindenkit szeretettel várunk!

2014. március 27. Bogárd és Vidéke

Csirkevásár! Tinódy út 52. Tisztítva elõjegyeztethetõ. Elõnevelt TETRA-H (barna) csirke rendelhetõ május 10-ére. 06 (30) 384 2294
Morzsolt kukorica 6.000 Ft/mázsa, ugyanitt házi
cseresznye- és szilvapálinka 2.000 Ft/liter áron
eladó. 06 (30) 621 0652 (2159690)
Talált kulcs! A Hõsök terei zöldségboltban elhagyott valaki egy kulcscsomót, mely átvehetõ a
szerkesztõségben.

(2159730)

Megbízható, mindig elérhetõ informatikus keres
számítógépe karbantartásához? Megtalálta! Új
és használt számítógépek, alkatrészek beszerzése, 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.
C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót felveszünk. Érdeklõdni: 06 (30) 382
4133
Faipari cég munkatársat keres. 06 (70) 940 9031
Cosa Nostra Pizzéria szakács és pultos munkakörbe munkatársakat keres. 06 (70) 542 6731
Autóbuszvezetõt keresek Sárbogárdról és Mezõszilasról. 06 (20) 263 3538

ÁRGYELÁN JÁNOS,
a Jobbik Fejér megyei
5. választókerületének
országgyûlési képviselõjelöltje és

HEGEDÛS LORÁNTNÉ
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART

Cecén 2014. április 3-án
18 órakor
a mûvelõdési házban.

Bogárd és Vidéke 2014. március 27.

HIRDETÉSEK

19

20

HIRDETÉSEK

2014. március 27. Bogárd és Vidéke

