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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A kisegér és a
szülész

Egy egér bolygatta fel a szerkesztõség kedd
délelõttjét. A nyomda két mestere az ege-
részetben kevésbé tudta sikerrel hasznosí-
tani a vonalzót és papírköteget a fürge jó-
szággal szemben. A ragasztós megoldás né-
mi dióval fûszerezve viszont elcsípte a beto-
lakodót. Ám rettenetes volt nézni, ahogy ez
az egyébként aranyos kis állat vergõdik a ra-
gacsban. Meg kellett váltani a földi kínok-
tól, ez nem volt vitás, de szörnyû érzés volt
életrõl–halálról dönteni.
Legyen bármily parány egy élõlény (s a vi-
lágegyetemben az ember is csak egy por-
szem), távozása a VAN-ból a NINCS-be
megrázó tud lenni. Még akkor is, ha minden
az égvilágon az élet–halál körforgásáról
szól.
A lét érmének két oldalát bizonyára jól is-
merte Bakács doktor, aki az élet küszöbén
segítette át az e világra érkezõket szülész-
ként a sárbogárdi szülõotthonban. Ahogy
számtalan embernek e környéken, nekem is
õ volt a révészem. Legendássá személyisége
és az az adottsága tette, hogy rendkívüli me-
móriájának köszönhetõen az utcán rákö-
szönõkrõl – akik az õ kezei közt láttak nap-
világot – megmondta, ki fiai, borjai, mikor,
hogy s mint születtek. Távozva az élõk sorá-
ból most talán a túloldalon segíti az ide ér-
kezõket.

Hargitai–Kiss Virág
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Koncert a pusztaegresi oviért
Jótékonysági koncertet rendeztek Puszta-
egresen a helyi óvoda (a Sárbogárdi Zengõ
Óvoda tagóvodája) javára, mozgásfejlesz-
tõ eszközök megvásárlására.
Varnyu Lilla köszöntötte a pusztaegresi és
más településrészekrõl érkezett közönsé-
get, a gyermekekkel érkezõ szülõket s õ
konferálta a mûsorszámokat.

Dr. Sükösd Tamás polgármester megnyi-
tójában örömének adott hangot, hogy jó
cél érdekében milyen sokan összefogtak.

Huszárné Kovács Márta, a Sárbogárdi
Zengõ Óvoda vezetõje ugyancsak üdvö-
zölte a nemes kezdeményezést, melynek
ötletadója Czeinerné Takács Tünde volt.
Elmondta, hogy tavaly nyílt lehetõségük
megismerkedni egy új, az óvodai nevelés-
ben méltán népszerû mozgáskotta-mód-
szerrel. Az ehhez szükséges eszközök be-
szerzéséhez remélnek e koncert révén tá-
mogatást.

Az esti program keretében fellépett a sár-
bogárdi Schola Catholica katolikus ének-
kar. Többek között Bárdos Tábortûznél cí-
mû mûvét, spirituálékat, a közelgõ advent
hangulatát idézõ darabokat hallhattunk
Bakonyi István és Szénásiné Szabó Mari-
ann vezényletével. Bakonyi István egy cso-
dálatos kortárs mûben (Anima Christi)
remek hangját is megcsillogtatta szólista-
ként.
Nagy tapsot aratott az óvodás gyermekek
kis mûsora is, amit csengõ hangon adtak
elõ.

Hargitai–Kiss Virág

Családok Éve 2014
2014. november 15-én került megrendezésre a Nagylóki Gyerme-
kekért Alapítvány szervezésében a „Mindenünk a család” címû
rendezvény. A programok a prevenció jegyében zajlottak, mely-
nek keretén belül drogprevenciós bemutatót tartott Rudniczai
Rudolf törzszászlós és kutyája, Tigi, majd dr. Huszár Klára fogor-
vos tartott bemutatót a helyes fogápolásról, fogvédelemrõl.
Szabóné Bögyös Orsolya konduktor babatornáján a 0–1 éves kor-
osztály vett részt, ahol az anyukák a gyerekek korai tornáztatását,
fejlesztését tanulhatták meg. Az õssejtkutatásról és az õssejtle-

vételrõl tartott elõadást Pusztáné Andresz Ildikó a KRIO intézet-
tõl. Kapásné Baráth Blanka védõnõ vérnyomásmérésre és vércu-
kormérésre invitálta a kicsiket, nagyokat, ahol az elsõ osztályos
gyerekek nagyon aktívan vettek részt, a pici tûszúrástól sem riad-
tak vissza, a végén apró jutalmakért egészségtotót tölthettek ki a
résztvevõk. Az iskola dolgozói a testzsírindex-mérésben segéd-
keztek, valamint kézmûves-foglalkozással foglalták le a gyerme-
keket, amíg a szülõk a programokon vettek részt. Az óvoda dolgo-
zói ötletes, egészséges szendvicsekkel, gyümölcssalátával várták a
jelenlevõket, a szendvicskészítésbe a gyerekek és szülõk is részt
vettek.
A neveléssel kapcsolatos problémákról, nehézségekrõl lehetett
kérdezni egyéni pszichológiai tanácsadás keretén belül Lázárné
Imhof Petra pszichológust, majd Kovács Franciska pszichológus
tartott elõadást, ahol a szülõket aktív együttgondolkodásra kész-
tette a gyermekneveléssel kapcsolatos megoldásokat illetõen.
A program ruhaosztással záródott, amelyhez a Szent Lázár Lo-
vagrend Alba Regia Alapítvány és a lakosság biztosították az ado-
mányokat.
A szervezõk köszönik a segítségnyújtást a Görbe Boltnak és Tauz
Józsefnek!
Köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket!

Tóthné Engelhardt Tünde
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NAPLÓ
Az újonnan megválasztott sárbogárdi kép-
viselõ-testület november 13-án, csütörtö-
kön tartotta elsõ rendes ülését teljes lét-
számban, 11 fõvel. Mint megtudtuk, a va-
gyonnyilatkozatok leadása határidõre
megtörtént minden képviselõ részérõl,
akárcsak a köztartozásmentes adatbázisba
történõ felvétel igazolása, így nincs akadá-
lya annak, hogy gyakorolhassák képviselõi
jogaikat.

Történések
Dr. Sükösd Tamás polgármester a leg-
utóbbi soros ülés óta lezajlott történések-
rõl számolt be tõmondatokban, ezekbõl
idézünk néhányat.
Október 22-én a tanuszoda-beruházás-
nak, míg október 29-én a leendõ kormány-
ablaknak volt a helyszíni bejárása. Ha a
korábban elfogadott ütemezés valósul
meg, akkor a kormányablak-beruházás de-
cemberben kezdõdik és február vége körül
ér véget a jelenlegi okmányiroda helyén.
Október 30-án volt a vízitársulat õszi fe-
lülvizsgálata; az eljáró szakigazgatási szer-
vek megfelelõnek találták a társulat keze-
lésében lévõ árkokon elvégzett éves mun-
kát. November 6-án tartotta alakuló ülését
a megyei közgyûlés, egyidejûleg a megyei
fejlesztési terv Sárbogárdra vonatkozó ré-
szét módosították. Miután egy árokpályá-
zat keretében volt költségvetési forrás ar-
ra, hogy a tervezést elvégezzék, így ez most
már mehet brüsszeli jóváhagyásra.

Közmûvelõdési
beszámolók

A közmûvelõdési, kulturális intézmények-
ben végzett tevékenységrõl szóló beszá-
molók kapcsán dr. Sükösd elmondta: Van-
nak önkormányzati, illetve egyéb fenntar-
tásban mûködõ intézmények, általában
közmûvelõdési megállapodás keretén be-
lül. A sárbogárdi mûvelõdési ház támoga-
tása teljesen elkülönül a többi szervezet-
tõl. Szeretném megköszönni Horváth
István munkáját, mert azt gondolom, hogy
a József Attila Mûvelõdési Központ betölti
azt a szerepet, ami egy városi központi mû-
velõdési háztól elvárható. A sárszentmik-
lósi klub sajátos helyzetben van. Egy ko-
rábbi pályázatnak megfelelõen a klubot és
az iskolát szét kellett egymástól választani.
Az iskolát a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ, míg a klubot Sárbogárd
Város Önkormányzata mûködteti. Ter-
mészetesen vannak átfedések, mint példá-
ul a klubvezetõ személye, aki részben az is-
kola állományába tartozik, részben pedig a
miénkbe. Ott is érdemi munka folyik. A
Madarász József Városi Könyvtár szintén
Sárbogárd életének üde színfoltja, ami
méltó helyre tudott költözni. Az egyetlen
külsõ településrészi mûvelõdési házunk,

ami mûködik, a Rétszilasért Egyesület ke-
retében mûködõ rétszilasi klub. Sajnos a
többinek jelen pillanatban nincs üzemelte-
tõje.
Erõs Ferenc: A Rétszilasért Egyesület
2013-as dátummal küldte be a beszámoló-
ját. Jóhiszemûségbõl elfogadtuk, de szinte
lemásolták a tavalyi beszámolót.
Dr. Sükösd: Módosító javaslatom, hogy a
Rétszilasért Egyesület beszámolóját ne
tárgyaljuk. Mindenképpen írunk egy leve-
let, hogy bizonyára tévedésbõl került be-
nyújtásra a tavalyi beszámoló, és szükséges
a felülvizsgálat, hogy az önkormányzati
forrás felhasználásáról nyugodt lélekkel
tudjunk dönteni.
Nedoba Károly az alpolgármesterhez, No-
vák Kovács Zsolthoz intézte szavait: Na-
gyon örülök, hogy láttam október 9-én a
Tûz és jég birodalmában címû elõadáso-
dat, amiben Izlandot mutattad be. Elõtte
volt egy japán utad is. Többször is elmond-
tam, hogy egy BL-meccset nem tudtam
nézni, olyan izgalmas volt a te beszámolód,
úgyhogy ehhez gratulálok. Ezt a jó szoká-
sodat, kérlek, folytasd továbbra is, fõleg
azért, mert a megnövekedett anyagi hely-
zeted még jobban lehetõvé teszi. Dél-
Amerika felé is menj, és a továbbiakban is
oszd meg az élményeidet Sárbogárd lakói-
val.
Novák Kovács Zsolt: Köszönöm a bizta-
tást.
Nagy Zsuzsanna könyvtárvezetõ: Szeret-
nénk elhívni az igen tisztelt képviselõ-tes-
tület tagjait akár rendezvényünkre, akár
csak látogatásra új, XXI. századi könyvtá-
runkba. Következõ rendezvényünkön, de-
cember 15-én, Hernádi Judit lesz a vendé-
günk. A rendezvényeink ingyenesek.

Nyelvi kérdés
A költségvetés módosítására vonatkozó
napirendi pontnál dr. Sükösd megjegyez-
te: Negyedévente visszatérõ napirendi
pont ez. Az azért látszik, hogy az intézmé-
nyeinkben és a kapcsolódó helyeken dol-
gozók még mindig nincsenek túlfizetve,
mert a napirendi pont szinte mindenhol
tartalmazza a bérkompenzációt. Örömteli
változás, hogy azért szükséges módosítani
a költségvetést, mert valamilyen forrást
nyert valamely intézmény. Ennek megfele-
lõen növekedett meg az általános tartalék
összege is.
Nedoba a polgármester nyelvvizsgapótlé-
káról érdeklõdött, hogy milyen és mikori
jogszabály alapján kap dr. Sükösd nyelv-
pótlékként visszamenõleg 2010-ig másfél
millió forintot.
Dr. Sükösd: 1990 óta rendelkezem nyelv-
vizsgával. Ezt rendelkezésére is bocsátot-
tam annak, akinek dolga volt, hogy ennek a
számfejtését elvégeztesse. Ez azonban
nem történt meg. A kormányhivatal észlel-

te a megyében nem egyedi esetet, és tekin-
tettel arra, hogy ez nem kérelemre jár, ha-
nem alanyi jogon, a kormányhivatal szigo-
rú eljárásának megfelelõen a fizetésem
nyelvvizsgapótlékra vonatkozó részét
számfejtették és kiutalták. Erõs csúsztatás
a másfél millió Ft. 22.000 Ft/hó bruttóban
a nyelvvizsgapótlék. Azt gondolom, nem
kell elnézést kérnem senkitõl a képzettsé-
gem miatt.

Változatlan szippantó,
kedvezõbb díj

Dr. Sükösd a szippantott szennyvízzel kap-
csolatos közszolgáltatási szerzõdés lejárta
okán tájékoztatta a testületet, hogy a tér-
ségben mûködõ 3 szolgáltatótól kértek be
árajánlatot. Az egyik idõközben elhunyt, a
másik nem kíván lakossági szolgáltatást
végezni, mert szerzõdés alapján kizárólag
egy gazdálkodó szervezet részére köti le
teljes kapacitását. Így Killer Mihály nyúj-
tott be árajánlatot, aki eddig is végezte a
szolgáltatást. A testület határozata szerint
vele kötik meg a szerzõdést 2014. decem-
ber 1-jétõl 2018. november 30-áig.
A következõ napirendi pont tárgyalásánál
meghatározták a szippantási díjakat. Esze-
rint az emésztõgödörbõl való szippantás,
szállítás és ürítés ára 1.540 Ft/m3 + áfa, az
ûrgödrös árnyékszékbõl való szippantás,
szállítás és ürítés ára 1.725 Ft/m3 + áfa.

Tanuszodás szerzõdések

A tanuszoda-beruházáshoz szükséges
együttmûködési megállapodás-tervezet,
ráépítési és földhasználati szerzõdésterve-
zet jóváhagyása címû napirendi pont kap-
csán dr. Sükösd összefoglalta a beruházás
lényegét, elõzményeit, állását. Kiemelte:
Sárbogárd benne lehet az elsõ ütemes fej-
lesztésben, ami azt jelenti, hogy a tanuszo-
dának 2015. szeptember 1-jével nyitnia
kell. A megvalósítás helyszíne a sárbogárdi
nagy focipálya, mivel ott van elegendõ hely
arra, hogy egy másik nyertes pályázat ré-
vén a tanuszoda mellett a városi sportcsar-
nok is létrejöjjön. A két felépítmény együt-
tes létrehozására napi szintû egyeztetés
zajlik. Három szerzõdés került a testület
elé: egy együttmûködési megállapodás a
Magyar Állammal, egy földhasználati
megállapodás az építkezés idejére az épít-
tetõ Magyar Állammal, mely helyett a
Nemzeti Sportközpontok fog eljárni. A
sporttelep, a földterület tulajdonjoga Sár-
bogárd Város Önkormányzatáé marad.
Az uszoda-felépítmény a Magyar Állam
tulajdonába kerül a Nemzeti Sportköz-
pontok kezelõi jogával és üzemeltetési kö-
telezettséggel. Ha a sportcsarnok megva-
lósul, akkor egy adott ideig a szakági szö-
vetség tulajdonába kerül, vagy a Magyar
Államéba, és egyidejûleg fogunk kapni egy
vételi jogot a fenntartási idõszak lejártára
(ugyanígy mûködnek a mûfüves pályák is).
Az üzemeltetési feladat a mi kötelezettsé-
günk ezen idõszak alatt. Keretjellegû vala-
mennyi megállapodás, tehát több helyen

Folytatás a következõ oldalon.
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található benne utalás a késõbbi szabályo-
zások kiegészítésére.
Szilveszterné Nyuli Ilona: Az elõterjesz-
tésben kicsillagozott, illetve üresen ha-
gyott helyeket találtam az önerõvel és
egyéb összegekkel kapcsolatban. Lehet-e
tudni már, hogy milyen százalékban, mi-
lyen összeggel kell a városnak hozzájárulni
az uszoda megépítéséhez?
Dr. Sükösd: A kormányhatározat indoklá-
sából lehet tudni, de annál kedvezõbbet
várunk, azért van kicsillagozva. 25 % ön-
erõt vállalnak az uszodaépítés során. Az
uszodatechnika ebbe nem értendõ bele,
miután azt központi közbeszerzéssel fog-
ják kiválasztani. Az építmény nettó beke-
rülési költsége nem fogja meghaladni a
150 millió Ft-ot. Az egyeztetések arra en-
gednek következtetni, hogy központi se-
gítség lesz az alacsonyabb önerõ meghatá-
rozása érdekében.
Juhász János: Meddig mehet le? 25-rõl
20-ra, 15-re?
Dr. Sükösd: 5-re.

Újabb kertek
Dr. Sükösd: A külterületi területeinket
nagyrészt haszonbérlet útján hasznosítjuk
a települési átlagnak megfelelõ haszon-
bérleti díjért. A lejárt szerzõdések egy ré-
szében nem hosszabbítanánk, hanem a
közmunka mezõgazdasági részébe vonunk
be kisebb területeket, amik nagyüzemi
mûvelésre nem alkalmasak. Jelenleg Sár-
bogárdon van két kert, Sárhatvanon meg
egy. Rétszilason és Pusztaegresen is terve-
zünk ilyen típusú mezõgazdasági termelést
végezni, és Kislók kérdését is vizsgáljuk.
Szilveszterné: Mekkora az összes földte-
rület, amivel az önkormányzat illetve a hi-
vatal rendelkezik?
Dr. Sükösd: Amibõl érdemi bevétel szár-
mazik, az néhány 10 hektár. Az összes töb-
bi a különbözõ elõdeinkre maradt valami-
lyen módon (vagyonátadási törvény révén,
illetve az önkormányzatra hagyományo-
zással stb.).
Szilveszterné: Köszönöm szépen. A köz-
munkába való bevonást nagyon jónak talá-
lom.

Bejelentések
Juhász János: Többen jelezték, hogy nincs
buszváró a Szent István út elején, a Katona
utcától jobbra. Örülnénk, ha a jövõ évi
költségvetésbe ezt be lehetne tervezni. A
Százados utca valójában nem zsákutca, de
néhányszor már kamion is ment be oda, és
nehézkes tolatással tudott kijönni. Az ott
lakók kérdezték, hogy nem lehetne-e egy
„zsákutca” táblát kitenni. Ha egyszer vala-
mennyi keretet, vagy virágtartót kap Tö-
börzsök, akkor a Százados utcába minden-
képp jutnia kell, illetve a Szent István utca
képén biztos sokat dobna. A Szent István
úti orvosi rendelõnél megkezdõdött az
árok kipucolása, szintre hozása. Kérem,
hogy az egész városrészen avatkozzon be a
közmunkásgárda a legrosszabb helyeken,
illetve olyan idõsek elõtt, akiknek még
hozzátartozóik sincsenek.

Dr. Sükösd: Az utak vonatkozásában el-
kezdtük összeállítani a krízissorrendet.
Egyelõre úgy tûnik, hogy a belterületi
utaknál még egy beavatkozást el tudunk
végezni, leszámítva a Szent István utat,
aminek készen van a költségvetése, de na-
gyobb falat lesz. Továbbra is fönntartom,
hogy kellene hozzá pályázat. A többi utcán
szerintem a jövõ évben végig fogunk érni,
utána jöhet a szõlõhegyes történet is. Ha
tudomásunkra jut bármilyen módon, hogy
valahol hozzátartozó nélküli idõs lakik,
akinek problémát okoz az árok karbantar-
tása, ott segítünk.

Bizottsági helyek:
politikai bosszú

Nedoba: Klasszikus bejelentésem nincs. A
város éli a nyugodt életét, én problémát
nem tapasztaltam. De, polgármester úr,
meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy
egy-két mondatot mondjak a bizottsági
tagságok elosztásáról. Véleményem sze-
rint egy szégyenteljes, pitiáner politikai
bosszú azok részérõl, akik ebben bent vol-
tak. Te nem voltál bent. Akik ezt megtet-
ték, azok nem a város érdekeit szolgálták.
Azt gondolták, hogy most bosszút állnak,
és a senkik megmutatják, hogy most vala-
kik lettek, pedig senkik voltak és késõbb is
azok lesznek. Akiket ez érint, azok, remé-
lem, magukra veszik. Nekem ez nem fog
lelki válságot okozni. Politikailag ebben én
csak megerõsödtem. Lelkük rajta. Normá-
lis és harmonikus együttmûködés volt az
elmúlt ciklusban; azt tudom ígérni, polgár-
mester úr, hogy veled kapcsolatban a to-
vábbiakban is erre törekszem. Ez nem azt
jelenti, hogy nem fogok kritikával illetni
bizonyos dolgokat. Úgy érzem, hogy in-
kább elõreviszi az ügyeket, ha az ember
kritizál és nem szolgalelkûen bólogat. Ta-
pasztalatból tudom, hogy nem viszi elõre a
civódás a város életét. Te nekünk megígér-
ted az alakuló ülésen is, hogy mind a ketten
meg leszünk kínálva bizottsági hellyel.
Nem mondom, hogy nem tartottad be. Saj-
nálatos, hogy ilyen utcába téged bezavar-
tak és ezt neked képviselni kellett. Politi-
kai döntés született. Csak egyre kérlek: azt
ne mond, hogy a városért minden képvise-
lõ egyenlõ képviselõ és nincs különbség
köztünk. Most kiderült, hogy van. Mert ha
egyenlõ lenne, akkor én is és Szilveszterné
is bent lett volna a bizottságban, és az szol-
gálta volna a város érdekét.
Dr. Sükösd: Én a magam részérõl…
Nedoba: Szerintem ne reflektálj inkább.
Dr. Sükösd: A testületi szervek, akik dön-
tést hoztak. Mondtad is, hogy nem nekem
címzed, én nem is veszem magamra. A vá-
lasztási kampány véget ért, most dolgo-
zunk.
Szilveszterné: A munkámmal kapcsolato-
san az önkormányzatnak illetve a polgár-
mesteri hivatalnak kötöttem évekkel ez-
elõtt néhány gépjármûfelelõsség-biztosí-
tási szerzõdést. Szíveskedjenek megvizs-
gálni, hogy etikusnak tartják-e ezek továb-
bi fenntartását, vagy sem. Ezeknek a szer-
zõdéseknek évek óta én vagyok a gondozó-
ja.

Dr. Sükösd: Nem is tudtunk róla.
Szilveszterné: Nem szeretném, hogy ké-
sõbb ebbõl probléma legyen. Ezeknek a
szerzõdéseknek egyébként is most van a
fölmondhatósági ideje.

Klasszikusok

Szilveszterné egy sárbogárdi lakos észre-
vételét is tolmácsolta: Anyagi kárt okoz
több helyi lakosnak és vállalkozónak is,
hogy a miklósi városrészen megoldatlan a
bizonyos területekre, közutakra a fák
lombkoronáinak behajlása. Elsõsorban a
sárszentmiklósi részt érintõ utcákban sok
helyen gyümölcs- és egyéb fák lógnak az
úttest fölé, letörik a nagy autók, buszok
tükrét és megkarcolják azokat, több he-
lyen is akadályozzák a keresztezõdések jó
beláthatóságát. Az állampolgár kéri a fák
metszését a havazás beállta elõtt, és kéri,
hogy ezt jó esztétikai érzékkel rendelkezõ
munkások végezzék el, illetve a hulladék
elszállítása azonnal történjen meg, ne le-
gyen olyan gallyazás, mint amit az E.ON
szokott bégezni.
Dr. Sükösd a problémaforrás pontos hely-
meghatározását kérte, hogy be tudjanak
avatkozni. Szilveszterné: Van utcalistám,
amin 11 utca, illetve keresztezõdés áll.
Tóth Béla: A 63-as úton, a Köztársaság út
44., 46. és 52. elõtt az aknatetõk úgy zuhog-
nak, hogy hátul a kertben is lehet hallani.
Dr. Sükösd: Ebben a vonatkozásban még
egy személyes egyeztetést összehívok, ahol
ott lesz minden szereplõje a dolognak. A
Fejérvíz képviselõjének álláspontját, hogy
miért nem tudták ezt a dolgot elhárítani,
nem rövid idõ alatt, de megértettem.
Tóth: Ha segítség az aknafedelek beszer-
zése, akkor van egy ismerõsöm, aki ezzel
foglalkozik.

Zebrát Töbörzsökre

Gerlai Zsolt: A töbörzsöki emberek a
kampány elõtt említették, hogy régi adós-
sága a városnak, hogy gyalogátkelõ kerül-
jön az iskolához, mert sokan versenypályá-
nak képzelik a Szent István utcát, ami a
gyermekeinket súlyosan veszélyezteti. Ír-
tam a Közútkezelõnek egy e-mailt, vála-
szukban gyönyörûen kifejtették, hogy már
volt ezzel kapcsolatban egyeztetés az ön-
kormányzat részérõl, és a bürokrácia út-
vesztõje miatt megakadt, hogy milyen
egyeztetések kellenek és kiknek kell enge-
délyeztetni. Nagyon szeretnénk, ha valami
elõrelépés lenne. Én mindenben segíteni
fogok, amiben csak tudok.
Dr. Sükösd: A Közútkezelõ teljes lendü-
lettel kihátrált ebbõl a dologból. Az egyez-
ségi alap az lett volna, hogy a tervezéstõl a
felfestésig, a világítás megváltoztatásáig és
az engedélyeztetéséig csinálja meg az ön-
kormányzat, és akkor majd minden egyéb
szereplõ örül neki. Két neuralgikus pont a
városban a töbörzsöki iskolánál lévõ és a
miklósi Vasút utcai keresztezõdés. A Vas-
út utcai keresztezõdésre a forgalomtechni-
kával egy 7 milliós pályázatunk volt, amin
nem nyertünk sajnos. Nem tettünk le
egyikrõl sem. Ezt a költségvetés tervezése-
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kor vizsgálni kell, mert extrém költsége
van.
Gerlai: De az milyen komoly összeg lesz,
ha itt valami tragédia történik!
Juhász: Ennek kapcsán eszembe jutott,
hogy a héten megdõlt a Szent István utcai
sebességrekord. Hegedûs Józsi felesége
házánál állt az autóm, beszélgettünk, és
egy világos színû Mercedes tûnt fel, a köz-
pontból jött kifelé. Ha nem 200 km/óra fö-
lött ment, akkor 1 km-rel sem. Az 1,4 ton-
nás Vectrámat megemelte a légnyomás,
ahogy ott elment, és mivel ott már közel
volt az út vége, úgy taposta a féket, hogy
bíztunk benne, hátha eldurran a fékcsõ, de
nem. Félelmetes volt.
Gerlai: Úgy gondolom, a rendõrség fele-
lõssége is fölmerül, hogy nagyon hanyagol-
ják a töbörzsöki részt.
Dr. Sükösd: Lesz egy egyeztetésem a rend-
õrkapitány úrral, és ezt mindenképpen föl
fogom vetni neki, mert ez is egy probléma
– de több is van.
Aranyos József a Fenyõ utca forgalmi
rendjének módosításával és a Csók István
utca, Úttörõ utca, Árpád utca csapadék-
víz-elvezetési problémáival kapcsolatban
szólalt fel.
Dr. Sükösd: A csapadékvíz-elvezetésbe
beavatkoztunk. Amikor 80 mm esõ lejött
egy éjszaka alatt és utána 2 napra 30, azt
elég nehéz volt kezelni. Aki azt mondja,
hogy erre föl tud készülni, az vélhetõen
nincs tisztában a körülményekkel, vagy
csak szimplán nem mond igazat. Több
esetben megkaptuk azt a lakosságtól, hogy
miért ott ásunk, miért úgy. A legtöbb he-
lyen fölhívtuk a figyelmet, hogy az árok
karbantartása a mögötte levõ ingatlan tu-
lajdonosának a dolga lehetett volna, ha
megtette volna. A Fenyõ utcában arra gon-
dolsz, hogy a Tescoval szembeni egyirá-
nyúsítást szûntessük meg?
Aranyos: Így van, olyan mértékben, hogy a
balra kanyarodási tilalmat fent kellene tar-
tani.
Szõnyegi Lajos: Ez a közlekedési hatóság
elõírására történt. A lakosság részérõl
szinte a teljes Fenyõ utca aláírását vittük.
Közlekedés-biztonsági szempontból nem
engedélyezték.
Érsek Enikõ: Pusztaegresen a buszforduló
kátyúzását szeretném kérni, ami már na-
gyon rossz állapotban van. Mozgáskorlá-

tozott-feljárót javasolnék a pusztaegresi
orvosi rendelõhöz.
Dr. Sükösd: A Gárdonyi utcát szeretném
bónuszként „lenyomni a kivitelezõ tor-
kán” a következõ mart aszfaltos körben. A
kis Munkácsyval mindenképpen szükséges
valamit csinálni és a Park utcai környéket,
a kispálya mögötti utcákat muszáj lesz egy
kicsit kiegyenesítenünk, mert azokon szin-
te semmilyen burkolat sincsen.
Erõs: A Huba utcában meg van süllyedve a
rendes aszfalt több helyen.
Ébl Zoltán közölte, hogy az építési osztá-
lyon bent volt személyesen elmondani a
bejelentéseit.
Novák Kovács Zsolt: A múlt héten nyitot-
tuk meg az I. világháború kitörésének cen-
tenáriuma alkalmából szervezett kiállítást,
amire nagyon sok helyi érdekeltségû anya-
got sikerült összegyûjteni. Mindenkit biz-
tatok arra, hogy látogassa meg a kiállítást.
Nagy örömmel tapasztaltuk, milyen lelkes
volt Sárbogárd, Sárszentmiklós lakossága
a gyûjtésben. Remélem, a késõbbiekben is
sikerül ezeket az értékeket föltárni, meg-
õrizni.
Dr. Sükösd: Én arról szeretnék pár mon-
datot mondani, hogy nem improvizatív
módon állítjuk össze, és nem mi határoz-
zuk meg a közmunkában résztvevõk
mennyiségét. Tisztelettel kérek minden-
kit, akinek ebben érdekeltsége van, hogy
próbáljon ehhez türelemmel hozzáállni, a
legkevésbé levezetni a felgyülemlett fe-
szültséget a személyzetis kollégákon, mert
az egyáltalán nem viszi elõre a dolgot.
Minden évben növeltük a közfoglalkozta-
tásban résztvevõk számát, mert kifejezet-
ten fontosnak tartom, hogy a segítségnyúj-
tásnak ez is egy módja legyen, mert 22.800
Ft-hoz képest ez több. Szeretnénk a mezõ-
gazdasági programokat is hosszabb idõre
kiterjeszteni. A Belügyminisztérium által
megszabott kereteken belül mozgunk.
Ezeket a kereteket továbbra is feszegetni
fogjuk. Ha a járásban valahol egy munka-
erõigényt visszamondanak, azt mi azonnal
elvisszük és feltöltjük itt. Így fogunk tenni
a továbbiakban is, de külön csodát nem tu-
dunk ígérni.

Hargitai–Kiss Virág

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önöket

A FOGYATÉKKAL
ÉLÕK VILÁGNAPJA

alkalmából tartandó
ünnepségünkre.

Helyszín:
József Attila Mûvelõdési Központ.

Idõpont: 2014. december 6.
10.00 óra.

Program:
ünnepi mûsor, vendéglátás.

A rendezvény szervezésében részt vesznek:
Csipike Egyesület, Egyesített Szociális In-
tézmény, Kossuth Zsuzsanna Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI,
Sárbogárdi Kulturális Egyesület, LÁR-
KE, Move Béta Szivárvány Támogató
Szolgálat, Mozgássérültek Fejér Megyei
Egyesületének Sárbogárdi Csoportja.
Kérjük, jelezze részvételi szándékát
2014. december 2-áig az egyesület veze-
tõjénél! Ha szüksége van szállításra Sár-
bogárd közigazgatási területén belül,
hívja a 06 (25) 508 970-es telefonszá-
mot.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Betlehemi
Csillagunk

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS
INFORMÁCIÓK

Anyaggyûjtés idõpontja: 2014. decem-
ber 1. 9 órától 12 óráig.
Az anyaggyûjtés helyszíne (azonos a le-
endõ kiállítás helyszínével): József Atti-
la Mûvelõdési Központ, 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 3.
Az alkotásokat kiállításra alkalmas álla-
potban kérjük benyújtani.
Beazonosítás céljából az alkotások
mindegyikén fel kell tüntetni (a látványt
nem zavaró módon) az alkotás címét és
az alkotó nevét.
A pályázatra beadott pályázatok nem
automatikusan kerülnek kiállításra.
A kiállítás megnyitója: 2014. december
2. 15 óra, megnyitja: dr. Oláh Enikõ
Andrea.
A leadott pályázatok visszaadási határ-
ideje: 2014. december 23.
Információ, jelentkezés (telefonon is):
Szabóné Czuczai Katalin, tel.: 06 (30)
298 6107.

„EGY DOBOZNYI BOLDOGSÁG”
Segíts te is, hogy minden gyereknek legyen ajándék a fa alatt! Cipõsdobozba bármit
beletehetsz, aminek te is örülnél: játék, könyv, iskolai eszközök, tartós élelmiszer,
édesség, ruhanemû. Kérlek, írd rá, hogy fiúnak, vagy lánynak és hány éves gyereknek
szánod a dobozt!

Kérlek, a dobozokat a Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársainak add át a Sárbo-
gárd, József Attila út 14. szám alatt.

Leadási határidõ: 2014. december 12.

Érdeklõdni személyesen, vagy telefonon:
06 (25) 508 971.
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A polgárõrség háza táján
Két negatív hír jutott szerkesztõségünkbe több csatornából a sárbogárdi polgár-
õrséggel kapcsolatban. Ezeket tolmácsoltam Kapoli Zoltánnak, a polgárõrség ve-
zetõjének, egyúttal kérve, hogy reagáljon a kritikákra.

– Az egyik információ szerint van, vagy van-
nak olyan tagok a polgárõrség soraiban, akik
lopnak. A másik, hogy a kasszában körülbe-
lül egymillió forintnak nincs nyoma.
– Megdöbbent a kérdés, pláne a második
fele, ami nevetséges. A polgárõrség azért
jött létre, hogy a bûnmegelõzésben tevéke-
nyen részt vegyen, segítve a társszerveket.
Szomorúan hallom, hogy ilyen informáci-
ók jutottak az Önök birtokába. Mindenki
saját maga vállalja a felelõsséget a saját tet-
teiért. A mai napig olyan információ nem
jutott a birtokomba hivatalosan, ami arra
utalt volna, hogy a sárbogárdi polgárõr-
szervezet bármelyik tagjával szemben in-
dult volna lopás miatt eljárás. A polgárõr-
törvényben foglaltak szerint a polgárõrnek
kötelessége jelenteni, ha ilyen elõfordul-
na.
– A rendõrségtõl azt az információt kaptam,
hogy nincs eljárás folyamatban polgárõr el-
len lopási ügyben. Önhöz érkezett-e bármi-
lyen jellegû panasz polgárõrt érintõen, akár
magatartásra, akár lopásra vonatkozóan?
– Én is a városban élek, nekem is vannak
kapcsolataim. Voltak jelzések, hogy „úgy
hallotta”, hogy polgárõrök kijárnak a szõ-
lõbe és onnan terményt visznek el, ami
nem az õ tulajdonuk. Én ezt úgy próbáltam
magamban elraktározni, hogy inkább vala-
mi bosszú lehet, mivel 2014 a külterületek
éve a polgárõrség szempontjából, így fõ
feladatunk a külterületek ellenõrzése, és
néhány jelzést adtunk a rendõrségnek,
hogy voltak emberek, akik tulajdonítottak
el bizonyos dolgokat külterületrõl. De el-
képzelhetõ az is, hogy vannak köztünk
olyan emberek, akik rossz útra tévedtek.
Én vagyok a legjobban azon, hogy ezek az
emberek vállalják a felelõsséget, és megfe-

lelõ módon, a törvény szigorával sújtsunk
le rájuk.
– Milyen eszközökkel tud fellépni a polgár-
õrség a saját tagjaival szemben? Hogyan tud
vizsgálódni, ha ilyen panasz, vagy gyanú
merül fel valakivel szemben?
– A polgárõrség nem hatóság.
– Viszont egyesület, mely a tagjaival szemben
eljárhat.
– Ha ilyen információ jut a birtokunkba,
azt meg kell tárgyalni, és a vezetõség dönt
a kizárásról. Ha ezt követõen fellebbez az
illetõ, akkor a közgyûlésnek van hatáskö-
re. De a megyében is ritka, hogy idáig fajul-
na valami.
– A vezetõség nem hívja be azt, akivel kap-
csolatban panasz merül fel?
– Még nem volt ügy, ami idáig jutott volna.
– A polgárõrségnek fontos, hogy olyan embe-
rek legyenek a soraiban, akikben nemcsak a
polgárõrség bízik meg, hanem az emberek is,
hiszen így tudnak csak hatékonyan tevékeny-
kedni Sárbogárd területén. Mint említette,
lopás miatt nem volt eljárás polgárõrrel
szemben. Viszont azt biztosan tudom, hogy
egy polgárõr magatartásával kapcsolatban
merültek fel problémák, és ezt az önkor-
mányzat részérõl is jelezték már.
– Olyan volt, hogy polgármester úr felhí-
vott, hogy egy bizonyos személyt ne osz-
szunk be szolgálatra egy bizonyos helyre,
mert ott volt összetûzése a múltban a ren-
dezõkkel. De ez szerintem még nem a jog-
sértés határán húzódik.
– Azzal a személlyel elbeszélgettek?
– Hogyne. Minden felhívásomban azt
szoktam mondani, hogy olyan becsületes,
tisztességes embereket várunk a soraink-
ba, akik akarnak és tudnak tenni a közös-
ség érdekében. Közel 28 évet lehúztam a

rendõrségnél, és nem szeretném a nevem
olyan dologhoz adni, ami lejárató.
– Biztos nem egyedül van ezzel; a polgárõrök
közül többen nem szeretnének olyan ember-
rel dolgozni, akivel nem tudnak együtt-
mûködni.
– Vannak személyes ellentétek, de ezeket
megpróbáljuk a szolgálatszervezésnél fi-
gyelembe venni.
– Ha többször ugyanazzal a személlyel szem-
ben panasz merül fel, akkor automatikus a
kizárás?
– A panasz súlya határozza meg. Az ártat-
lanság vélelmét meg kell hagyni. De ezek
után erõsen elgondolkodok rajta, hogy ezt
a dolgot szigorúan kell venni.
– Mert azt mondják, nem zörög a haraszt…
Ha panasz merül fel, akkor Önhöz fordul-
hatnak közvetlenül.
– Ha pedig konkrét jogsértést tapasztal-
nak, akkor a rendõrségnek kell jelezni.
A pénzügyi kérdéssel kapcsolatban Kapoli
Zoltán elmondta: a sárbogárdi polgárõr-
ség az utolsó fillérig el tud számolni a pén-
zével. A polgármesteri hivataltól kapott
350 ezer Ft-ból 5 év után sikerült formaru-
hát vásárolni 13 embernek a cipõtõl a sap-
káig, a járõrkocsi az elõírásoknak megfele-
lõen fel lett matricázva. 300 ezer forintot
kaptak a polgárõrszövetségtõl, ezen kívül
a tagdíjakból, önkéntes felajánlásokból
gazdálkodnak. Az Alisca-Mag az egyik leg-
nagyobb támogatójuk, mely az éves cég-
autóadó összegét (havi több mint 22 ezer
Ft) állja. Mióta a jelenlegi vezetõség van,
azóta különösen figyelnek arra, hogy a
pénzügyeik rendben legyenek. Az egymil-
lió forint annyiban stimmel, hogy ennyi
van a számlájukon, melynek kivonatát Ka-
poli Zoltán meg is mutatta.
A polgárõrség elérhetõségei: Kapoli
Zoltán 06 (30) 621 0651, Nagy László 06
(30) 621 0650, polgarorseg@indamail.hu.

Hargitai–Kiss Virág

„Látni és látszani” Fejér megyében
Fejér megye közútjain fokozott rendõri jelenlétre számíthatnak a közleke-
dõk.
A 2014. október 2-án indított „Látni és látszani” elnevezésû kampány keretei
között a rendõrök 2014. november 6-ától fokozott közúti ellenõrzést tartanak
Fejér megye közútjain is. A rendõrség teljes körûen és kiemelten vizsgálja a
személy-, illetve haszongépjármûvek, a motorkerékpárok és kerékpárok vilá-
gítását, láthatóságát, továbbá a vezetõi engedélyben szereplõ szemüveg és/
vagy kontaktlencse viselését, illetve a tartalékszemüveg meglétét.
A kampány ideje alatt, 2014. december 12-éig a jármûvezetõk továbbra is él-
hetnek az akcióhoz csatlakozott szervizekben jármûvük ingyenes átvizsgálá-
sának lehetõségével, illetve az akcióhoz csatlakozott optikákban térítésmen-
tesen ellenõriztethetik látásukat is.

A kampányban résztvevõ szervizekrõl és optikusokról a www.latnieslatszani.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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KÁBELTOLVAJ

A sárbogárdi, használaton kívüli Dózsa
György laktanyából érkezett bejelentés
november 10-én kábellopásról. A kiérkezõ
járõröknek a biztonsági õr elmondta, hogy
tetten ért egy férfit lopás közben, aki azon-
ban a helyszínrõl elmenekült. A megadott
személyleírás alapján a 48 éves férfit az
egyenruhások azonosították, majd bûn-
cselekmény elkövetésének gyanúja miatt
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra. A nyomozóhatóság a férfit lo-
pás bûntettének elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgat-
ta ki, majd bûnügyi õrizetbe vette.

EGY MÁZSA KUKORICA

Egy 39 éves seregélyesi férfi tett bejelen-
tést november 10-én, hogy két személy a
Szabadegyháza külterületén lévõ földjérõl
kukoricát lopott. A kiérkezõ járõrök a 62.
számú fõút és a 6209 számú út keresztezõ-
désénél igazoltattak egy jármûvet, mely-
ben egy 33 éves és egy 21 éves sárosdi férfi
utazott. A gépjármû átvizsgálását követõ-
en a csomagtartóban megtaláltak náluk
egy mázsa kukoricát, ami a bejelentõ föld-
jérõl származott. A két férfit elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol
meghallgatásukat követõen lopás szabály-
sértésének elkövetése miatt szabálysértési
õrizetbe vették õket a rendõrök.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

BÚTOROKAT LOPOTT

A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra no-
vember 12-én délelõtt érkezett bejelentés
arról, hogy Sárkeresztúron egy Alkotmány
úti családi házból egy férfi bútorokat lo-
pott. A kiérkezõ rendõrök Sárkeresztúron
a Damjanich utcában elfogták és a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra elõállították a
22 éves K. Dánielt, akit lopás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt
hallgattak ki gyanúsítottként a nyomozók.

RENDÕRT AKARTAK
BECSAPNI

A nyomozók két kazincbarcikai lakost gya-
núsítanak azzal, hogy Sárbogárdon enge-
dély nélkül árultak tûzifát, és annak lemé-
résekor akarták becsapni vevõiket. Sárbo-
gárdon november 13-án a délutáni órák-
ban ketten egy szolgálaton kívüli rendõr-
nek ajánlottak tûzifát megvételre. A rend-
õrnek gyanúsak lettek az árusítás körül-
ményei és kollégái segítségét kérte. Az
egyenruhások megállapították, hogy I. Sz.
Enikõ 48 éves és Sz. Attila 45 éves kazinc-
barcikai lakosok azt tervezték, hogy a fa el-
adásakor becsapják vevõiket, úgy hogy a
megvásárolt tûzifa mennyiségénél maga-
sabb vételárat kérnek, miután a vásárlókat
elõre kitervelt módon összezavarják a szá-
moláskor. A két gyanúsítottat a járõrök el-
fogták és a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra elõállították, ahol a nyomozók csalás
vétség kísérlete elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

A KATASZTRÓFAVÉDELEM

Családi ház égett Alapon
Alapon, a Fõ út egyik
családi házához hívták
segítségül a tûzoltókat. A
segélykérõ hívást követõ-
en a sárbogárdi hivatásos
tûzoltók kaptak riasztást.
Az elsõ emeleti erkélyen
két ember tartózkodott,
akik a füst miatt nem tud-
ták elhagyni az épületet.
A tûzoltók létrán lemen-
tették õket, az épületen
belül pedig elfojtották a
lángokat, amelyek az
egyik földszinti helyiség-
ben csaptak fel. A tûzol-
tás és az épület átvizsgá-
lása befejezõdött, szemé-
lyi sérülés nem történt.

Farkas-Bozsik Gábor
tûzoltó százados, megyei

katasztrófavédelmi szóvivõ

Fanyesés az Árpád utcán

Egyik olvasónk fölháborítónak találja azt
az eljárást, ahogyan az Árpád utcán, a Gili-
ce köz környékén megnyesték a fákat, bok-
rokat az elmúlt hét végén. A lenyesett da-
rabok ugyanis a volt, ahol kerítésre dõltek,
és kárt tettek a drótban. Ráadásul ott is
nyestek, ahol nem érte el a növényzet a ve-
zetéket. A levágott gallyak azóta is ott he-
vernek szanaszét. Így bajos karbantartani
az árkot, pedig itt a csapadékos idõ!

Csaló faárusok

Olvashatják lapunk Kék híreiben rovatá-
ban, hogy egy civil rendõrt próbáltak fa-
árusok behúzni a csõbe, de a szemfüles fõ-
hadnagy, Dániel Zsolt értesítette kollégá-
it, akik lefülelték a csalókat.
Dániel Zsolt szerkesztõségünknek adott
tájékoztatása alapján felhívjuk minden la-
kó figyelmét:
1) A házalókkal szemben legyenek gya-
nakvóak és körültekintõek, mert a tapasz-
talatok szerint többségük nem rendelkezik
a házaláshoz szükséges, helyi önkormány-
zat által kiadott engedéllyel!
2) A túl olcsón, vagy túl drágán kínált hol-
mik ugyancsak gyanúra adhatnak okot.
3) A faárusokkal kapcsolatban: lehetõleg
ne idegentõl, hanem olyan embertõl ve-
gyünk fát, akit jól ismerünk és/vagy helyi
lakó/vállalkozó. A csaló faárusok átverhe-
tik úgy a vevõiket, hogy kevesebb fát ad-
nak, mint amennyit a vevõ kifizet, de úgy is,
hogy miközben fizet a vevõ, egyik társuk
besurran a házba összeszedni az értékeket.
A bûnözõk módszerei igen változatosak,
úgyhogy legyünk körültekintõek!
4) Gyanú esetén értesítsék a rendõrséget!

Hargitai–Kiss Virág
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
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Álmaimban Amerika 1.
Huszár Rózsa és Várady–Szabó
Bence komolyan elmondhatják
magukról, hogy Amerikából jöt-
tek. S hogy mi a mesterségük cí-
mere, azt az egy párt alkotó sár-
bogárdi lány és cecei fiatalember
többrészes beszélgetésünkben
árulja el.

– Megláttam egy hirdetést az egyetemen –
kezdi Rózsa utazásuk történetét –, és
mondtam Bencének, hogy menjünk el,
mert biztos nagyon jó lesz. Bence nem
akart eljönni, de aztán rábeszéltem. Egy
féléves procedúra végén jutottunk ki Ame-
rikába.
– Miért nem akartál menni, Bence?
Bence: – Elõször mindent negatívan keze-
lek, aztán szépen lassan rájövök, hogy az
nekem jó, és akkor belelkesedem és meg-
csinálom. Elõször nem tetszett az ötlet,
hogy elmenjek innen akárhova is, ahol
még sohasem voltam, pláne nyáron, ami-
kor mindenhol buli van. Szeretek itthon
lenni nyáron. Március-áprilisban – amikor
ki voltak fizetve a dolgok, kaptuk az
e-maileket, hogy milyen papírokat intéz-
zünk el – már lelkesedtem, hogy megyünk.
Akkor már nem volt visszaút.
– Mi tartott a szervezésben fél évig?
Rózsa: – Az õszi félévben volt egy tájékoz-
tató a Camp Leaders részérõl, ami egy eu-
rópai szintû szervezet; Európából viszik
Amerikába a diákokat nyári munkára.
Elõször volt egy interjú, hogy egyáltalán
tudunk-e beszélni angolul.
Bence: – Az összes egyetemen vannak
ilyen toborzók. Nemcsak az angoltudáso-
dat mérik, hanem a pozitív attitûd is na-
gyon fontos az amerikaiaknak.
Rózsa: – Az interjút felvették videóra, amit
megnézhettek a táborigazgatók.
– Volt beleszólásotok, hogy titeket hova vesz-
nek fel?
Rózsa: – Nem. Elmondták a tájékoztatón:
úgy jelentkezzünk, hogy nem szólhatunk
bele, hova megyünk, és ha valahova fel-
vesznek, akkor nem mondhatjuk azt, hogy
oda nem akarunk menni. Ez elég ijesztõ
volt, de végül is jól sült el, mert mind a ket-
ten jó helyre mentünk.
– Meglepetésként éltétek meg, hogy két külön-
bözõ helyre osztottak be titeket, vagy erre is
felkészültetek?
Rózsa: – Ezt is elmondták, direkt a párok-
hoz szólva, hogy ha együtt mennek, készül-
jenek fel rá: biztosan nem egy helyre fog-
nak kerülni. Nem is ajánlják, mert akkor
egymással lennének elfoglalva, nem nyit-
nának a többi ember felé, ami a lényege
ennek a programnak.
Bence: – A legfontosabb az egészben, hogy
a nyelvet tanuljuk. Ha egymással beszé-
lünk magyarul, annak nem sok értelme
van.

– Amikor kiderült, hogy felvettek titeket, az
utazást magatok intéztétek? Meg volt adva,
hogy mikorra érjetek ki?
Rózsa: – Õk intéztek mindent, a repülõje-
gyet is.
– Nektek kellett valamit befizetni ebbe?
Rózsa: – Igen, teljesen önköltséges volt.
Én gyerektáborban voltam. Fizetést kap-
tam, szállást, minden nap akkor ettem,
amikor akartam, mert konyhán dolgoz-
tam. Úgyhogy csak az útiköltséget kellett
fizetni meg egy adminisztrációs díjat.
Bence: – Két része van a fizetésnek. Az
egyik részt készpénzben fizetjük be Ma-
gyarországon, a maradékot pedig az ottani
fizetésedbõl vonják le, vagy abból kell befi-
zetned.
Rózsa: – Én fix fizetést kaptam, Bence pe-
dig órabérben dolgozott.
– Így megvolt a lehetõségetek akár egy kicsit
félre is tenni.
Rózsa: – A lehetõség megvolt.
– A vízum elintézése viszonylag egyszerûen
ment? A konzulátusra el kellett menni?
Rózsa: – Én kb. 2 percig beszéltem a kon-
zulátuson. A sorban állás volt rossz, mert
csoportokban küldtek minket, és fél-há-
romnegyed órát álltam kint a hidegben,
decemberben a konzulátus elõtt. Bence: –
Amikor én voltam, zuhogott az esõ, ezért
próbáltak bennünket minél jobban bete-
relni, hogy ne kint álldogáljunk. Én bent
álltam fél órát. Sõt, engem a rettegett 8-as
szobába is behívtak.
– Miért rettegett?
Bence: – Véletlenszerûen kiválasztanak
embereket a sorból, és elvileg kérdéseket
tesznek fel angolul.
Rózsa: – Alaposabban vizsgálnak, nem-
csak 2 percet.
Bence: – A 8-as szobát egyfajta legenda
lengi körül. Ehhez képest odamentem, le-
ültem, egy szimpatikus magyar hölgy el-
kérte a papírjaimat, 2 percig nézegette.
Amikor elment hátra, akkor nagyon meg-
ijedtem. Zörgött meg keresgélt a dobozok
között, visszajött, aláírta a papírt kétszer.
Megkérdeztem tõle, hogy akkor most nem
mehetek ki, vagy mi történt? „Ja, nem,
csak egy piros tollat kerestem” – válaszol-
ta. Visszaküldtek a sor elejére, 2 percet
beszéltem a konzullal, megkérdezte…
Rózsa: – … mit fogunk csinálni, mi érdekel
Amerikával kapcsolatban…
Bence: – … az iskolában mikor végzünk…

Rózsa: – … meg hogy hazaérünk-e idõben.
A vízum lejárta után még 30 napig utaz-
hatsz. Csak, gondolom, van, aki visszaél
vele, ezért veszik szigorúan.
Bence: – Amerikai vízum millió fajta van.
Nekünk „J” típusú vízumunk van, direkt
egyetemista munkavállalóknak, akik kor-
látozott ideig tartózkodnak az Egyesült
Államokban. Ennek egyik legfontosabb
kitétele, hogy iskolakezdésre itthon kell
lenni. Szeptember 3-án végeztem a kinti
munkával, és 8-án már kezdõdött a suli.
Nem tudtuk beutazni az országot. Volt pár
lengyel kollégám (én csak lengyelekkel
voltam), akiknek októberben kezdõdött a
tanítás. Egy lány fogta magát és elment
Chicagoba busszal, mert az rendkívül ol-
csó, utána lement Floridába, onnan a
nyugati partra, Hawaiira, Vegasba, New
York-ba, és úgy ment haza.
– Mikor mentetek ki pontosan?
Rózsa: – Én június 3-án, hajnali 3-kor.
Bence: – Én 14-én.
– Helyileg melyikõtök hova ment?
Rózsa: – Én Connecticut államba, Bark-
hamstedbe, egy kicsi faluba.

Bence: – Én Wisconsinban voltam egy re-
sorton, egy rezervátum közepén, Lac du
Flambeu mellett, ami egy kis indiánfalu,
ahol 300-400-an élnek, 100 százalékban in-
diánok. Középen volt egy kaszinó, körülöt-
te meg viskók.

– Nagyon más ott a falusi élet, mint itt?

Rózsa: – Én kicsi, de városias helyen vol-
tam. Connecticutban a városok egymást
érik, mert keleti part, ahol sokan élnek,
csak nagyon nagyok a távolságok a házak
között. Minden sokkal zöldebb, nagyobb,
tisztább.

Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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Sárhatvani meglepetés
Nagy volt a sürgés-forgás a kicsinyke falu-
ban, Sárhatvanon napok óta. Izgatottan
várták már a péntek délutánt, amikor
összegyûlt a község apraja-nagyja a közös-
ségi házban, elfoglalta mindenki a székét,
és vártunk. Hisz az ünnepelt semmit sem
sejtett, hogy milyen „merénylet” folyik
ellene.
Az ünnepelt nem más volt, mint a falu há-
ziorvosa, dr. Horváth Endre. Az apropót
pedig az adta, hogy diplomáját 50 éve ve-
hette át, valamint 37 éve szolgálja minden
erejével Sárhatvant és Pusztaegrest.

Az eseményen részt vett Sárbogárd város
polgármestere, dr. Sükösd Tamás, vala-
mint az alpolgármester, Novák Kovács
Zsolt is.
Elsõként Gyõri-
né Mariann kö-
szöntötte az ün-
nepeltet, felidéz-
ve, milyen is volt a
70-es évek szülöt-
teinek az élet. Ba-
ki Bözsi néni ked-
ves szavait köve-

tõen a nyugdíjasklub köszöntötte szép
énekekkel, dalokkal az orvost, majd régi jó
barátja, Pluhár Pista bácsi (a meglepetés
fõ szervezõje) mondta el jókívánságait, és
közösen átnyújtottak a doktor úrnak egy
csokor virágot valamint a hangulathoz illõ
tortát és a Tiszteletbeli Sárhatvani Dísz-
polgári kitüntetést.
A közösség meghívta Endre egykori asz-
szisztensét, Gál–Bornemissza Krisztinát
is, akit szintén nagy szeretettel köszöntöt-
tek.
Végezetül dr. Horváth Endre elmesélte el-
sõ élményeit a faluval kapcsolatban, és
megköszönte a közösség összefogását, ki-
tartását.

Mágocsi Adrienn

20 ÉVES A GERLICE
Fennállásának 20 éves évfordulóját ünne-
pelte a cecei Gerlice néptáncegyüttes
szombaton, melyre meghívták azokat az
együtteseket is, akikkel szoros viszony ala-
kult ki az évek során.

A felnõttcsoport tagjai korábban számos
helyrõl jártak össze együtt táncolni. Az éle-
tük változásával õk már úgymond kirepül-
tek, de a kerek évforduló alkalmából most
ismét összeálltak, a közönség nagy örömé-
re. Tánctudásuk fénye mit sem kopott!
Szerencsére van utánpótlásuk, hiszen Iker
Józsefné és Rohár Alexandra foglalkozik
az iskolás és óvodás korosztállyal, akik
ugyancsak bemutatkoztak az est folyamán.
Elõször is egy régi, 1996-os videofelvételt
tekinthettünk meg múltidézõként, majd
Varga Gábor országgyûlési képviselõ
mondott köszöntõt. Édesanyja, Varga
Jánosné kiemelkedõ szerepet vállalt ab-

ban, hogy a 70-80-as éves táncos létét
visszahozza Cecére. Az önkormányzat se-
gítségével, Iker Józsefné mûvészeti vezetõ
megnyerésével egy, a község életét jelen-
tõs mértékben meghatározó együttessé

nõtte ki magát a Gerlice. Varga Gábor idé-
zett az együtteshez fûzõdõ személyes em-
lékeibõl is, külön megköszönve Ikerné
Györgyi munkáját.

Az est további részében szatmári és rába-
közi táncokat adott elõ a sárbogárdi Sárré-
ti Csókavirág Néptáncegyesület. Az akasz-
tói táncosok és a Gerlice tagjai igazi mulat-
ságot csaptak a színpadon mindhárom fel-
lépésükkel, teli torokból énekelve, nem
sajnálva se csizmát, se cipellõt. Tõlük is lát-
hattunk szatmári táncokat, valamint erdé-
lyi tájakra kalauzoltak minket. Nagyszerû
volt a pusztahencseiek és adonyiak közös
produkciója, s nem utolsó sorban a duna-

újvárosi mûvészeti iskola cecei táncosai-
nak bemutatkozása.
A muzsikát a Kóborzengõ zenekar szolgál-
tatta.
Végül minden volt és jelenlegi gerlicés a
színpadra vonult, ahol Iker Györgyi elér-
zékenyülve köszönte meg az együtt töltött
20 évet, a támogatók odaadó segítségét.
Úgy fogalmazott: ez nemcsak egy tánc-
együttes, hanem szoros baráti közösség,
egy nagy család, melynek a szülõk is aktív
részesei voltak. Virággal és nagy, csattanós
puszival köszönte meg a legtöbbet segítõk
munkáját, elsõként Varga Jánosné Aran-
ka néniét, aki köszöntõvel készült az ün-
nep alkalmából. Ajándékot vehetett át
minden fellépõ csoport, és Györgyi is a
táncosoktól. S miközben zárásként együtt
énekelte mindenki a „Sok születésnapokat
vígan megélhess” kezdetû népdalt, egy ha-
talmas születésnapi torta került a színpad
elé az asztalra, amit aztán közösen fo-
gyasztott el a néptáncosok és nézõk serege.

Hargitai–Kiss Virág
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MEGHALT UJSÁGH TIBOR
Mélyen megrázott a tra-
gikus hír, hogy november
17-én, hétfõn délután
meghalt Ujságh Tibor,
Sárbogárd 1956-os nem-
zetõrparancsnoka. Egy
évvel ezelõtt Sárbogárd
vendégeként még meg-
énekeltette a gimnazistá-
kat, s példát mutatott a fi-
ataloknak hazaszeretet-
bõl. Egy évvel ezelõtt, ok-
tóber 23-án még lelkesítõ
beszédet mondott a
városi ünnepségen Sárbogárdon.
Terveztük, hogy 2016-ban, október 23-
án, a kerek évfordulón is itt lesz, szeretett
városában, ahol 1956-ban nemzetõrpa-
rancsnokként volt személyes alakítója a
forradalmi eseményeknek.
„Csak jót tettem, semmi olyat, amivel ár-
tottam volna. Azokat védtem meg, azok-
nak csináltam biztonságos életet, akiknek a
gyalázatos viselkedése miatt félnie kellett a
népharagtól” –mondta a vele készített in-
terjúban. És ezt hitelesen vallja, mert er-
rõl tanúskodik az a vaskos könyv is,
amelyben ott vannak a jegyzõkönyvek,
tanúvallomások az akkori napok esemé-
nyeirõl (Sárbogárd 1956, szerk.: Hargitai
Lajos, kiadja a Bogárd és Vidéke Kiadó).
Az elismerések, amiket a rendszerváltás
után kapott, nem kárpótolhatták a meg-
hurcoltak szenvedéseit. Tibor sem kért
soha kitüntetéseket. Csak egyet kért:
„Nevezzék meg a bosszúállás idején ben-
nünket kínzó gazembereket. Megbüntetni
õket nem kell, nehogy a mai hajlott öregko-
rukra való tekintettel még sajnálkozást
keltsenek! De kérjenek bocsánatot, köves-
sék meg a magyar nemzetet!”
Erre mindeddig nem került még sor.
Elismeréseket, tiszteletet, kitüntetéseket
viszont kapott: 2009-ben a Magyar Köz-
társaság elnöke, Sólyom László Nagy Im-

re Érdemrendet adományo-
zott neki. Még megérte,
hogy átvehette gyémántdip-
lomáját a pécsi Janus Panno-
nius Tudományegyetem
Romhányi György-aulájá-
ban rendezett ünnepségen
abból az alkalomból, hogy
60 évvel ezelõtt, 1952-ben
végezte el Pécsett a tanár-
képzõ fõiskolát, lett ma-
gyar–történelem szakos ta-
nár. E jeles alkalomból az
egyetem rektora, dr. Bódis

József köszöntötte Õt.
Ebben az évben, október 23-án Kapos-
vár Megyei Jogú Város Közgyûlése ha-
tározata alapján a „Szabadságért Kapos-
vár Emlékérem” kitüntetést Szita Kár-
oly polgármester személyesen adta át
Ujságh Tibornak.
Ez utóbbira személyes meghívást is kap-
tam Tibortól. Végtelenül sajnálom,
hogy egyéb elfoglaltságom miatt nem
tudtam elmenni. Ez lett volna az utolsó
lehetõség, hogy még egyszer az életben
találkozhassak vele.
Egy igaz embertõl, kitûnõ tanárember-
tõl, hûséges hazafitól búcsúzom szere-
tett városa nevében kedves dalával:

„Sárbogárd, Dombóvár,
vadvirágos vidék,

Napsütött Hortobágy,
visszavártok-e még?!

Százszínû délibáb csókja csábít engem.
Sárbogárd, Dombóvár,
ringasd el a lelkem!”

(Mihály István – Robert Stolz)
Ujsagh Tibor temetése 2014. november
28-án, pénteken, 14 órakor lesz Kapos-
váron a Keleti temetõben.

Hargitai Lajos

SZÉPSÉG és HATALOM

In memoriam
dr. Bakács Tamás

fõorvos

Meghalt dr. Bakács Tamás szülész–nõ-
gyógyász fõorvos, a sárbogárdi szülõ-
otthon vezetõje.
Orvosként „birtokosa” volt a
SZÉPSÉG-nek. Hiszen lehet-e szebb
az ÉLET CSODÁJÁ-nál, a SZÜLE-
TÉSNÉL. Nagyon sokan születtek ál-
dott kezei között a legendás sárbogárdi
szülõotthonban.
Övé volt a HATALOM is: az ALÁ-
ZAT, SZAKMAI TUDÁS, LELKIIS-
MERETESSÉG „hatalma”, melyet
minden foglalkozás, hivatás alapköve-
telményeként emlegetett. Lehet-e más
több ennél ma is?!
Az akkori orvosi egyetemen, ahol ta-
nult, ilyen felirat volt a fõelõadóban:
„A beteg nem pénzkereseti forrás a
doktornak, hanem esendõ, segítségre
szoruló páciens!”
Élete, sorsa maga volt a magyar törté-
nelem háborúkkal, politikai rendsze-
rek változásával. Sokszor próbálták
megváltoztatni, eltéríteni saját útjától,
gondolkozásától, hitétõl, de nem tud-
ták megváltoztatni emberi méltóságát,
tartását.
Elmehetett volna Sárbogárdról „ma-
gasabb” helyekre, de HÛSÉGES ma-
radt a faluhoz, városhoz, e vidékhez.
Gyakran belátogatott a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol tréfás-ko-
molyan szokta nekünk, rendõröknek
emlegetni a szépség és a hatalom mú-
landóságát, egyben figyelmeztetve
bennünket az emberség alapvetõ fon-
tosságára.
Csak a szépség és a jóság mentheti meg
a világot! Fõorvos úr, Te mindkettõvel
rendelkeztél! Mindent nagyon köszö-
nünk!
NEM MULANDÓ „SZÉPSÉGED”
és „HATALMAD” nekünk, akik sze-
rettünk, tiszteltünk, becsültünk!

Tisztelettel: Streng Ferenc
ny. á. r. alezr., ENSZ-veterán

Dr. Bakács Tamás szülész–nõgyógyász
fõorvost, Sárbogárd díszpolgárát no-
vember 21-én 13 órakor helyezik örök
nyugalomra a Huszár-temetõben.

A farmer fia
Egy napon Fleming, a szegény skót, kint dolgozott a földjén, amikor segélykiáltást hallott a
közeli mocsár felõl. Eldobta szerszámait és odaszaladt a láphoz. Megrémült fiút látott derékig
elmerülve a fekete iszapban, aki kétségbeesetten próbálta kiszabadítani magát. Fleming ki-
mentette a fiút a biztos halálból. Másnap díszes hintó gördült a skót egyszerû portájára. Jól öl-
tözött nemes ember szállt ki a kocsiból, és a megmentett fiú apjaként mutatkozott be. „Szeret-
ném megfizetni neked, hogy a fiam életét megmentetted” – mondta. „Nem fogadhatok el fi-
zetséget azért, amit tettem” – válaszolta a szegény ember, és egy legyintéssel elutasította az
ajánlatot. Ebben a pillanatban megjelent a szegény ember fia a roskatag viskó ajtajában. „Ez a
te fiad?” – kérdezte a nemes ember. „Igen” – válaszolta büszkén az apa. „Akkor egyezzünk
meg. Hadd biztosítsam neki azt a neveltetést, amit az én fiam fog kapni. Ha a gyermek olyan,
mint az apja, akkor bizonyosan olyan ember lesz belõle, akire mindketten büszkék leszünk.”
Így is történt. A szegény skót fia a legjobb iskolákba járt, és amikor eljött az ideje, diplomát
szerzett a londoni St. Mary egyetem orvosi karán. Nemsokára az egész világ megismerte a ne-
vét. Õ volt a kiváló Sir Alexander Fleming, a penicillin feltalálója. Évekkel késõbb annak a bi-
zonyos nemes embernek a fia, aki megmenekült a mocsárból, tüdõgyulladást kapott. És mi
mentette meg az életét? A penicillin.
Hogy hívták a nemes embert? Lord Randolph Churchill. És a fiát? Sir Winston Churchill.
Egyesek úgy tartják: kölcsönkenyér visszajár.

Forrás: Élet és Világosság, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lapja, 2008/12.
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FELHÍVÁS A LEENDÕ
KISGIMNAZISTÁKHOZ

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot a

2014. november 22-én
megrendezésre kerülõ

NYÍLT NAPUNKRA.
8–12 óráig az 5-8. évfolyamos diákok

óráira látogathatnak el.
Közben 10 órától tájékoztatót tartunk a képzésrõl.

Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ,
vagy a honlapról letölthetõ.

Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja:
2015. január 17. 10.00 óra.

Látogasson el honlapunkra is:
www.psg.hu

Mészöly-hírek
Diák-önkormányzati vetélkedõ

November 12-én délután került sor a DÖK-vetélkedõre iskolánk
tornatermében. 4–8. évfolyamig képviselték osztályukat a diákok
6-6 fõs csapattal.

5 feladat várt rájuk. Elsõ feladatként tollasozva kellett haladni,
azután a kígyónak a karikát át kellett gördítenie a testén. A kígyó
az összekapaszkodott csapat volt. A cél: bekötött szemmel átjutni
a túloldalra. Itt nem mindig hallották egymást a csapattársak,
mindenki próbálta a saját emberét átvezényelni a többiekhez. Az
öltöztetõs játék aratta a legnagyobb sikert. Az otthonról hozott
mindenféle ruhadarabokba kellett egy csapattársat felöltöztetni.
Nagyon viccesen néztek ki néhányan. Az utolsó feladat kemény
diónak tûnt a legtöbb csapatnak. Egyedül a 7. b osztálynak sike-
rült a feladatot jól végrehajtania. A csapatok egy csomagolópa-
pírt kaptak, amire mind a hat játékosnak rá kellett állnia. A ne-
hézséget az okozta, hogy mindig félbehajtottuk a papírt. Az emlí-
tett csapat jutott a legtovább. Rájuk igaz volt a mondás: sok jó
ember kis helyen is elfér.

A vetélkedõ egyik célja az volt, hogy együtt töltsünk egy vidám
délutánt, illetve hogy megmutassuk: a számítógépen kívül mással
is ki lehet kapcsolódni, például közösségi programok során. Saj-
nos a mai ifjúság majdnem csak gépeken kommunikál egymással.
Alig van lehetõségük, kedvük a közvetlen beszélgetésekre. Bez-
zeg a mi idõnkben…!
Ezeket a feladatokat a csapatoknak közösen kellett megoldaniuk.
Nagyon fontos volt az együttmûködés, egymás segítése. Azok a
csapatok szerezték a legtöbb gyõzelmet, amelyek a legösszetar-
tóbbak voltak.
Jövõre újra megpróbáljuk!

Varsányi Erzsébet DÖK-munkát segítõ tanár
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Citromos brokkolikrémleves
Hozzávalók: 25 dkg brokkoli, 1 kis fej hagyma, kb. 1/2 teáskanál
só, kb. 1-2 teáskanál currypor, 1/2 citrom leve, 1-2 dl tejszín, 1 le-
veskocka, 4-5 szem bors, 2 l víz.
A megtisztított brokkolit, az egész fej hagymát a sóval, a borssal és
a leveskockával feltesszük fõni a vízben. Amikor puhára fõtt,
botmixerrel összeturmixoljuk, hozzáadjuk a curryport és a tej-
színt, forralunk rajta még egyet, végül beleöntjük a fél citrom le-
vét. Pirított zsemlekockával, vagy levesgyönggyel tálaljuk.

Citromos rizs sült csirkével
Hozzávalók a citromos rizshez: 30 dkg rizs, 0,5 dl napraforgóolaj,
1 késhegynyi kurkuma, 1 ek citromfû, 5 db currylevél, 1 fél
citromból nyert citromlé, 1 tk currypor, só és bors ízlés szerint, 2
dkg vaj, 1 db citrom; a csirkéhez: 1,5 kg egész csirke, só ízlés sze-
rint, 0,5 dl napraforgóolaj.
A citromos rizs készí-
tése: a citromot kariká-
ra vágjuk, a citromfü-
vet apróra. Olajon
megpirítjuk a rizst. Fél
liter forró vízzel fel-
öntjük. Hozzáadjuk a
kurkumát, az apróra
vágott citromfüvet, a
curryleveleket, a cit-
romlét, sózzuk. For-
ráskor kis lángra vesszük, és lefedve lassan fõzzük, míg a leve elfõ.
Lekapcsoljuk a lángot és 15 percig még pihentetjük. Közben a va-
jon megpirítjuk a citromkarikákat. A rizsre borsot darálunk, hoz-
záadjuk a curryport és villával összetörjük. A vajon pirított cit-
romkarikákat mellé tálaljuk. A sült csirke készítése: a tepsibe ke-
vés olajat öntünk. Ráhelyezzük a sóval bedörzsölt csirkét, olajjal
átkenjük, vizet öntünk alá. Forró sütõben pirosra sütjük.

Snidlinges–citromos halfilé

Hozzávalók: 1 kg halfilé, 1,2 kg burgonya, 10 dkg vaj, 1,5 dl tej,
olívaolaj, 1 citrom, 3 gerezd fokhagyma, snidling, só, bors ízlés
szerint. A mártáshoz: 10 dkg vaj, 1 dl tejszín, 3 tojássárgája, 1 cit-
rom, cayenne-i bors, só.

A halat reszelt citromhéjjal, citromlével, snidlinggel, sóval és a pé-
pesített fokhagymával bepácolva 1 órára hûtõbe tesszük. A bur-
gonyát meghámozzuk, felkockázzuk, majd enyhén sós vízben pu-
hára fõzzük. Vajjal, tejjel pürésítjük, tálalásig gõzfürdõn melegen
tartjuk. A mártáshoz a tojássárgáját a tejszínnel és a vajjal gõz fe-
lett, habverõvel, folyamatosan kevergetve mártás állagúvá dol-
gozzuk, sóval, cayenne-i borssal, citromlével ízesítjük. Tálalásig
melegen tartjuk. Körülbelül 1 óra elteltével a halat kiemeljük a
pácból és olívaolajon átsütjük. A burgonyapürével és a citromos
mártással tálaljuk.

Citromos almatorta

Hozzávalók: 5 db alma, 3 db citrom, mélyhûtött leveles tészta,
kevés narancslé, fahéj, vaníliás cukor.

Egy kilisztezett sütõformát béleljünk ki a leveles tésztával, majd
egy villával szurkáljuk meg az alját. Hámozzuk meg az almákat,
magozzuk ki, majd kockázzuk fel egészen apróra és tegyük a tész-
tára. Öntözzük meg 1 citrom levével és három evõkanál narancs-
lével. A maradék 2 citromot éles késsel vágjuk nagyon vékony ka-
rikákra, és fedjük be vele a tortát. Szórjuk meg vaníliás cukorral,
fahéjjal, majd elõmelegített sütõben (200 fokon) süssük 25 percig.
Langyosan tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI KATTOGTATOM
A TÁVSZABÁLYZÓT
Ez is korunk szenzációs találmánya, a tévé távszabályozója. Ké-
nyelmesen ülök a fotelban, és enyém a világ.
– Bájos nõk csevegnek arról, hogy akik szeretik egymást, azokat
ezer kilométernyi távolság sem választhat el.
– Híradó. Baleset. A nõ piros lámpánál ment át az úttesten. Már
nem tudták feléleszteni, meghalt. Két kamion összeütközött.
Gázpalack robbant fel egy lakásban, látjuk a kormos falakat.
– Másik híradó. Álrendõrök bekopogtak az idõs hölgyhöz. Amíg
az egyik elõadta a mesét betörésre készülõ autósok megfigyelésé-
rõl, addig a másik leakasztott a falról három értékes festményt.
Egy cég hõkamerákat ajánl megvásárlásra, biztos szer rákos meg-
betegedés ellen. Kiderül, hogy az eszközt építkezéshez használ-
ják, nincs egészségügyi hatása. A csalókat százmilliós büntetésre
ítélték.
– Reklám: gyermekjátékok.
– Rendkívüli híradó. Kormányellenes tüntetések. Szigorú elõfel-
tétel: nem történhet semmiféle utalás valamely párthoz való kap-
csolathoz. Hûha! Ez a szakállas fickó igencsak ordít a pódiumon.
Most meg egy nõ áll oda. Szintén ordít vörös arccal. Az a jelenet-
ben a komikus, hogy amit mondanak, azt papírról olvassák fel.
Nem hiszem, hogy akkor is ordítottak, amikor írták. Furcsa ez a
rideg papirosról felszívott indulat.
– Reklám: köhögés elleni szer. Kiváló fogkrém az íny vérzése
ellen.
– Játékfilm. Tengerpart. Kemény kalapos férfi gázol magas fû-
ben. Egy hosszú hajú nõ megrakott talicskát tol kavicsos úton.
– Reklám: penészedés elleni falfesték.
– Vissza a tüntetésekhez, végül is rólunk van szó. A tömeg kiabál,
tülekszik. Valami nagy bajuk van, amit nem lehet érteni. A ripor-
tert fejbe dobják valamivel, lökdösik. Táblákat mutogatnak, hogy
nem adóznak.
– Két férfi rakéta-meghajtású autót fabrikál. Vagy hat masszív
vascsõ nyúlik ki a piros autó hátuljából. Mikor a kocsit beindítják,
felrepül és a levegõben darabokra esik.
– Pucér férfi és nõ gázol a dzsungelben. Furcsa látvány a meztelen
popójuk. Szembõl véletlenül sem látni õket.
– Csokireklám.
– Három férfi furcsa madarat, kazuárt ejt foglyul. Veszélyes, mert
az állat karmos, erõs lábával akárkit agyon tud rúgni. Az elkábí-
tott madarat durva kötelekkel megkötözik.
– Na, mi van a tüntetésen? Kellemetlen látni, ahogy az indulat el-
veszi az emberek eszét. A szegény riportert majdnem megverik. A
sajtószabadság nevében.
– Nagyon értelmes, kiváló építész nyilatkozik. Kórházi ágyban
fekszik, infúzió csöpög a karjába. Elmondja, hogy a második rákja
ellen küzd. Optimista. Megjegyzi, hogy a társadalom is beteg,
nemcsak õ.
A tévé távszabályozóját kattogtatva mélyen egyetértek az építõ-
mûvész diagnózisával. A butaság uralkodik.

L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban már szárazabb, de az eddiginél több fokkal hidegebb le-
vegõ áramlik hazánkba észak felõl. Csütörtökön változóan, de többnyire erõsen
felhõs idõ valószínû, elszórt csapadék azonban legfeljebb a keleti, északkeleti
tájakon lehet. Megélénkül, helyenként megerõsödik az északnyugati szél. Pén-
teken és a hétvégén változóan felhõs idõ valószínû több-kevesebb napsütés-
sel, csapadék már nem valószínû, és a légmozgás is mérséklõdik. Ennek elle-
nére a legtöbb helyen még a 10 fokot is alig éri el a hõmérõ higanyszála, éjsza-
kánként pedig egyre többfelé megjelennek majd a fagyok. Emellett fõként
szombaton és vasárnap hajnalonként, reggelenként többfelé erõsen párássá
válhat a levegõ, sûrû ködfoltok is kialakulhatnak. Ezek egy része a nappali órák-
ban is megmaradhat.

www.metnet.hu



Bogárd és Vidéke 2014. november 20. TÉRIDÕ 13

Oly korban éltünk 43.
A Naphercegnõ 4.

– 1956 után nevelõapám, Bakos Gyula
disszidált Svájcba. Ekkor melegedett össze
anyám Lugosi Árpád iskolaigazgatóval,
aki szintén állandó vendége volt anyám
szeánszainak. Romantikusan kezdõdött ez
a kapcsolat. Lugosi Árpád nagy kommu-
nista, pártember volt. 1956-ban a forrada-
lom idején bujkálni kényszerült. Az én csu-
pa szív anyám adott neki menedéket. A le-
genda szerint az udvarban, egy szárkúpban
húzta meg magát, ha látogatók jöttek hoz-
zánk. A szárkúp persze téli idõben megle-
hetõsen hideg hely. Anyámnak meg min-
dig is aranyszíve volt, megszánta a szegény
bujdosót és beinvitálta a meleg kályha mel-
lé, s onnan a meleg ágyába, maga mellé.
Mert ugye, mint a jó elõbb mondtam, tüzes
olasz vér folyt anyám ereiben. Éppen úgy,
mint nekem. Én se nézek félre, ha egy
szoknyát látok.
A bújtatásból nagy szerelem lett, aztán
meg nagy botrány. Mert a szerelmi ro-
máncról rövidesen tudomást szerzett az
egész kisváros. A botrányról persze senki
nem beszélt nyíltan, mert álszent a nép,
ugye. De anyámat Lugosi Árpáddal való
kapcsolata miatt kihelyezték Töbörzsökre
tanítani.
A forradalom után rövidesen összeháza-
sodtak. Mindketten bekapcsolódtak a
kommunista mozgalomba. Anyám 1968-
ban került vissza a sárbogárdi iskolába, de
már igazgatónak. Senki se tudta a hirtelen
karrier igazi okát. Honnan is tudták volna,
hogy Lugosi Árpádot bensõséges viszony,
gyermekkori barátság fûzi a legfölsõbb
pártvezérhez, Kádár Jánoshoz. Mindket-
ten Fiumében születtek, Budapesten is egy
iskolába kerültek, és évekig együtt koptat-
ták az iskolapadot. Ezt a Kádárt tették az-
tán az oroszok az 56-os forradalom után
Magyarország teljhatalmú urává. Talán ez
az ismeretség is hozzájárult, hogy anyám
hirtelen 180 fokos fordulatot vett, belépett
a pártba, és egyre nagyobb szerepet vállalt
a pártmunkában. Hozzá kell tennem, hogy
anyám kiváló tanár, rendkívül agilis iskola-
szervezõ volt igazgatóként.
Lugosiné életének ezt az idõszakát már
nem csak Pali elbeszélésébõl ismerem.
Volt kollégái is elsõsorban Márta néni ha-
talmas ügybuzgalmát dicsérték.
– Elsõ volt reggel, aki az iskolában megje-
lent, utolsó, aki hazament – jellemzi egyik
kollégája.
– A tanítványai máig emlegetik – teszi hoz-
zá egy másik.
Márta néni a feleségemnek is szeretett ta-
nára volt Töbörzsökön az általános iskolá-
ban. Lányomat, vejemet is segítette a fõis-
kolai felvételire való felkészülésben. S va-
lóban, szakmailag igyekezett mindent
megadni tanítványainak. Sokat közülük
felkészített érettségire, fõiskolai felvételi-

re, segítette õket fõiskolai szakdolgozatuk
megírásában. Belefért az is az erkölcsi vi-
lágképébe, hogy akik erre nem voltak ké-
pesek, azok helyett megírta a szakdolgoza-
tot.
Lugosiné elszánt, engesztelhetetlen, sõt
fanatikus harcosa lett a kommunista párt-
nak. Hithû kommunistaként, õszinte lel-
kesedéssel harcolt az eszméért. Elvi dol-
gokban ellentmondást nem tûrt. Nem en-
gedett semmiféle eltérést a brosúrákban
meghirdetett ideológiai vonaltól. A mar-
xista–leninista esti egyetemen, továbbkép-
zéseken elõadóként hirdette azokat a ta-
nokat, amelyeket ma már mindenki próbál
végképp elfelejteni. Bizalmi káderként
tagja lett a kommunista párt járási végre-
hajtó bizottságának, s tanácstagként, VB-
tagként a község irányításában is részt vett.
Az iskolában és a községi munkában min-
denkitõl elvárta, sõt keményen megköve-
telte a politikai hatalom kiszolgálását.
Részt vett a Nõtanács munkájában és a
Hazafias Népfrontban is. Pártmegbízatás-
ként helytörténeti kutatásokat is végzett.
Ennek eredménye több kiadvány lett. Az
1919-es sárbogárdi tanácsköztársasági
események története, 1945 felszabadulá-
sáról készült kiadványok, aztán Kossuth
Zsuzsa életrajza. Mind a kommunizmust
dicsõítõ hazugságokkal volt tele. Úgy írta
meg azokat, ahogy az õ elgondolása szerint
tõle a párt elvárta. Hûségesen kiszolgálta a
megbízóit. Nem pénzért! Lelkesedésbõl!
Õ, a Fini hercegkisasszony, a meggyilkolt
evangélikus püspök lánya az iskolában szi-
gorúan fellépett a vallással szemben, sõt
bigottan hívõ kommunistaként üldözte a
vallást. A hittanos gyerekeket pellengérre
állította az osztályban büntetésként, és
próbálta a szülõket is rábírni, hogy ne ne-
veljék vallásosan gyermekeiket. Ezért so-
kan haragudtak rá. No, de hallgassuk errõl
tovább Pali visszaemlékezését.
– Mindenkihez nagyon jó volt az én drága
jó anyám, sokszor érdemtelen embereken
is segített. De anyának borzalmas volt. A
magánélete romokban hevert. A háztartás
mindig „szaladt” körülötte. Tele volt a
konyha mosatlan edényekkel, leégett lá-
bosokkal. Nem volt soha egy tisztességes
vasárnapi ebédünk. Egyáltalán nem volt
nálunk olyan igazi családi élet. Mostoha-
apám, Lugosi Árpád talán ezért lett alko-
holista. Máig emlékeznek még rá a régi
bogárdiak, amint reggelente tanítás elõtt
becsoszogott a mozi melletti Pál kocsmá-
ba. Úgy remegett a keze, alig tudta a szájá-
hoz emelni a pálinkáspoharat, de amikor
lecsúszott a torkán az elsõ féldeci, utána
már nem remegett a keze. Este meg a kerí-
tésbe kapaszkodva tántorgott haza. Az ég-
világon mindennel foglalkozott anyám,
csak velünk, a gyerekeivel nem törõdött.
Neki csak az eszme volt fontos. Bennünket

ugyan kitaníttatott. A kapcsolatain keresz-
tül én is jó állásba, Nyers Rezsõ mellé ke-
rültem. Az új gazdasági mechanizmuson
dolgoztunk. Amikor Nyers Rezsõt levál-
tották, nem tettem lakatot a számra, és
csúnyán beolvastam a központi bizottság
egyik tagjának. Összebalhéztam vele na-
gyon. Meg is ütöttem az ürgét. Volt, ami
volt, nekem menekülni kellett, mert olyan
parancsot adtak ki, hogy engem felszólítás
nélkül lelõhetnek, ahol rám találnak. Ez-
után az ügy után bujkálva, éjszaka érkez-
tem haza. De hiába zörgettem az anyám aj-
taján, nem engedett be. Könyörögtem,
hogy védjen meg, szóljon mellettem Ká-
dárnál. Nem tette meg. Nem nyitott ajtót.
Elzavart, s azt kiabálta utánam, pusztuljak
innen, mert elárultam az eszmét, viseljem
hát a tettem következményét.
De hiába állt ki az elvtársai mellett. Ahogy
elérte a nyugdíjkorhatárt, kegyvesztett
lett. Szépségtapaszként megkapta a Mun-
ka Érdemrend Ezüst Fokozatát, aztán ér-
demei elismerése mellett 55 évesen, 1977.
október 3-án, tanév közben (!!!) teljesen
váratlanul, minden elõzetes bejelentés
nélkül leváltották az igazgatói posztjáról
és nyugdíjazták. Ez nagy megaláztatás volt
számára. Tanév közben nem szoktak el-
küldeni pedagógust. Vele megtették. A
rendszer nem volt hálás az õt minden kö-
rülmények közt kiszolgálóval.
Leírták, elfelejtették. Anyámat ez a hálát-
lanság nagyon megviselte. Még 1-2 évig
napköziben dolgozhatott, majd Nagy-
lókba járt ki tanítani pár évig. Aztán telje-
sen megrokkant. A valóságban is megtört.
Mintha kettétörték volna a gerincét derék-
szögben. Soha többet nem tudott kiegye-
nesedni. Az utcán is így, kétrét görnyedve
járva láthatták a bogárdiak.
Amikor már teljesen magatehetetlen volt,
kihoztam Kislókba. Az élete utolsó napjai-
ban Mohácsra került a nõvéremhez, majd
a bajai kórházban 74 éves korában, 1997.
január 9-én meghalt.
Pali elbeszélése nagyon mélyen érint. Mint
amikor elhúznak egy függönyt az ablak
elõtt, és egyszerre látom, hogy az ablakon
túl egy másik világ van, így hat rám ez a tör-
ténet. Mintha most is látnám magam elõtt
Lugosinét, amint a fejtágítókon harcosan
vitázik velem, közben fél szemével hamis-
kásan kacsintgat, mint Kádár.
Amikor meghalt Márta néni, nagy teme-
tést vártak, hiszen közismert alakja volt a
sárbogárdi közéletnek. Temetés azonban
nem volt. Az urnája hiába várt Palinál a
spájzban, hogy valaki elvigye Fiumébe, s a
hamvakat a tengerbe szórja.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása

Nagykarácsony–Pusztaszabolcs 1-4
Mezõszilas–Szabadegyháza 0-2
Sárosd–Kulcs 9-2
Enying–Seregélyes 2-2
Baracs–LMSK Masita 7-0
Adony–Nagylók 0-5
Aba-Sárvíz–Lajoskomárom 1-4
Soponya–Káloz 1-1
1. Sárosd 14 13 1 0 84 15 69 40
2. Lajoskomárom 14 10 3 1 53 15 38 33
3. Baracs 14 10 1 3 41 16 25 31
4. Aba–Sárvíz 13 8 2 3 40 20 20 26
5. Pusztaszabolcs 14 7 4 3 36 20 16 25
6. Nagylók 13 8 0 5 43 29 14 24
7. Káloz 13 6 2 5 26 24 2 20
8. Kulcs 14 6 1 7 29 36 -7 19
9. Szabadegyháza 14 5 2 7 24 37 -13 17
10. Soponya 14 5 2 7 21 41 -20 17
11. LMSK Masita 14 4 2 8 18 45 -27 14
12. Adony 14 4 1 9 18 34 -16 13
13. Enying 14 3 3 8 28 38 -10 12
14. Nagykarácsony 14 3 0 11 20 60 -40 9
15. Mezõszilas 14 2 2 10 14 49 -35 8
16. Seregélyes 13 2 2 9 17 33 -16 5
Seregélyestõl -3 pont levonva.

BOGÁRD és VIDÉKE városi
teremlabdarúgó-bajnokság

II. forduló

Sárszentmiklós ÖFI–Cosa Nostra
Pizzéria, Ászok Ásza 1:4 (1:1)

Vezette: Tóth I.
Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Németh, Pa-
lotás, Örkényi, Deák.
Csere: Baki, Dombi, Mikuli.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas
– Magyar, Vinklmann, Bor II., Bor I.
Csere: -
1. perc: Örkényi kapott jó indítást, szoron-
gatott helyzetben a bal alsó sarokba rúgta a
labdát, 1:0. 2. perc: Plézer lábbal mentette
Magyar lövését. 3. perc: Bor I. lövését
Plézer nem tudta hárítani, 1:1. 5. perc: Pa-
lotás váratlan erõs lövése Farkas mellérõl
a mezõnybe vágódott. 9. perc: Magyar sza-
badrúgásból leadott lövését Plézer lábbal
hárította. 10. perc: Bor II. lövésébe Né-
meth az utolsó pillanatban vetette bele
magát. 12. perc: Bor I. lövését Plézer nagy
bravúrral lábbal tudta hárítani. 13. perc:
Deák szabadrúgása alig kerülte el a kaput.
17. perc: Örkényi nagy helyzetben a kapu
mellé perdítette a labdát. 19. perc:
Plézernek köszönhetik az Öregfiúk, hogy
nem vezet a Cosa Nostra. 23. perc: Bor I.
fejelt kapu mellé. 24. perc: Dombi ígéretes
helyzetben hosszan szöktette magát. 25.
perc: Bor I. átadásából Magyar eredmé-
nyes, 1:2. 26. perc: elfáradtak az Öregfiúk,
Bor I. bal lába elsült, hatalmas, védhetet-
len gólt lõtt, 1:3. 29. perc: Németh lövése a
kapufáról vágódott alapvonalon kívülre.
33. perc: Deák lövése akadt el a védõkben.
35. perc: Mihalkó bombája kapu mellé
szállt. 38. perc: Dombi lövése kerülte el a
kaput. 39. perc: Vinklmann lövését Plézer
szögletre ütötte, gyorsan elvégzett szöglet
után Mihalkó perdítette hálóba a labdát,
1:4. 40. perc: Bor I. emelése Plézer kezé-
ben halt el.
Meglepetéssel kezdõdött a mérkõzés, de
az nem tartott sokáig, mert a Cosa Nostra
átvette a játék irányítását, biztos gyõzel-
met aratva.
Góllövõk: Örkényi ill. Bor I., Magyar, Bor
II., Mihalkó.

Sárkeresztúr Kike–Spuri 4:2 (2:0)
Vezette: Tóth I.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Haj-
dinger, Geiger, Horváth.
Csere: Jancski, Szakács, Szauervein.
Spuri: Kiszl – Banda, Imre, Czeiner, Hu-
szár.
Csere: Bozsoki, Fésû, Gál.
2. perc: Kulcsár megunta a tétlenséget, tá-
voli lövése elkerülte a kaput. 4. perc:
Hajdinger lövése is elkerülte a kaput. 5.
perc: Kulcsár lõtte ki a bal alsó sarkot, 1:0.
7. perc: Fésû lövését védte Visi. 8. perc:
Bozsoki! Mit hagyott ki? 10. perc: Gál sza-
badrúgása a kapufa felsõ élérõl, Visi hátá-
ra, onnét pedig a mezõnybe pattant. 12.

perc: Gál lövése elkerülte a kaput. 13.
perc: Jancski lõtt hatalmas, védhetetlen
gólt, 2:0. 14. perc: Horváth hagyott ki nagy
helyzetet. 16. perc: Geiger perdítése Kiszl
kapusról szögletre került. 19. perc: Bo-
zsoki lövését védte Visi. 23. perc: Geiger
Kulcsár átadását kapásból kapu fölé vágta.
24. perc: Fésû ígéretes helyzetben kapu
mellé lõtt. 26. perc: Czeiner lövését védte
Visi. 27. perc: Kiszl öklözte el a labdát
Szauervein fejérõl. 28. perc: Gál fejelt ka-
pu mellé. 29. perc: Imre tört elõre, lövésre
szánta el magát, a labda az alsó sarokban
kötött ki, 2:1. 30. perc: Hajdinger tiszta
helyzetben kapu mellé lõtt. 31. perc: egy
elõre rúgott labdát, Szakács perdített a há-
lóba, 3:1. 32. perc: Imre nagyon szépen
emelte el a labdát a kifutó Visi felett, mely
a hálóban kötött ki, 3:2. 33. perc: Fésû pör-
gettet kapu mellé. Gólhelyzet volt! 34.
perc: Szauervein mentett önfeláldozóan
Czeiner elõl. 35. perc: Huszár aludt el egy
passznál, Kulcsár rácsapott a labdára és
védhetetlen gólt lõtt, 4:2. Majdnem ráfize-
tett a labdatartásra a Kike, de Kulcsár
szemfülessége bebiztosította a gyõzelmet.
Góllövõk: Kulcsár 2, Jancski, Szabó ill. Imre
2.

Twister Galaxy–Extrém 4:6 (1:3)

Vezette: Tóth I.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh I., Feke-
te, Killer, Barabás.
Csere: Balogh T.
Extrém: Fekti – Flõgl, Dévényi, Horváth
D., Horváth T.
Csere: Emperger.
A szünet elõtt Dévényi kirúgta a kamerát
az operatõr kezébõl, így nem valószínû,
hogy látni lehet. A második félidõt megte-
kinthetik a Bogárdi TV sport adásában.
Góllövõk: Barabás 3, Balogh I., ill. Dévé-
nyi 3, Flõgl, Horváth T., Emperger.

Tabella
1. Extrém 2 2 - - 11:4 6
2. Sárkeresztúr Kike 2 2 - - 8:4 6
3. Cosa Nostra Pizzéria,

Ászok Ásza 2 1 - 1 6:5 3
4. Spuri 2 1 - 1 4:5 3
5. Twister Galaxy 2 - - 2 5:8 0
6. Sárszentmiklós Öfi 2 - - 2 1:9 0

Góllövõlista
1. Barabás Roland, Twister Galaxy, 4 gól.

Gróf Ferenc

Tartja a három
pontot

Sárszentmiklós
Sárszentmiklós–

Dunafém-Maroshegy 3-2
Nehéz mérkõzésen, rossz, sáros pályán csak szen-
vedve tudta otthon tartani a három pontot a
Sárszentmiklós. Az elsõ találatot Gráczer Bence
szerezte Majláth alapvonalról visszatett lapos lab-
dájára érkezve. A második félidõ már eseménydú-
sabbra sikerült, Kõkuti Tamást buktatták a tizenha-
toson belül, és a tizenegyest Bezerédi értékesítet-
te. Ezek után a vendégek Pálinkás Benjamin duplá-
jával gyorsan egalizáltak, majd a 75. percben
Bezerédi Tóth Zs. kiugratását értékesítve beállítot-
ta a végeredményt.
További eredmények: U21: Sárszentmikós–Duna-
fém-Maroshegy 8-2; Öregfiúk: Sárszentmiklós–
Enying 10-0

Nagy Ármin, Sárszentmiklósi SE

A Viszló Trans csoport eredményei és állása
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Ercsi 2-2
Iváncsa–Dunaújváros PASE Kft. II. 5-1
Puskás FC Kft. II.–Velence Bericap 0-1
Tordas–Szár 0-0
Sárszentmiklós–Dunafém-Maroshegy 3-2
Mór–Mezõfalva 1-0
Kisláng–Polgárdi Vertikál 1-0
Bicske–Martonvásár 3-2
1. Iváncsa 13 12 1 0 48 11 37 37
2. Velence Bericap 14 10 1 3 34 13 21 31
3. Mór 13 7 4 2 22 10 12 25
4. Sárszentmiklós 13 6 4 3 31 20 11 22
5. Dunaújváros II. 13 6 3 4 28 20 8 21
6. Polgárdi Vertikál 13 6 2 5 20 22 -2 20
7. Tordas 13 6 2 5 23 28 -5 20
8. Gárdony–Agárd 14 5 5 4 22 19 3 20
9. Kisláng 14 5 4 5 19 18 1 19
10. Martonvásár 13 5 1 7 20 20 0 16
11. Ercsi 14 5 1 8 28 34 -6 16
12. Mezõfalva 14 4 2 8 17 28 -11 14
13. Szár 13 4 2 7 14 36 -22 14
14. Puskás FC Kft. II. 13 3 2 8 13 33 -20 11
15. Bicske 14 3 2 9 22 31 -9 6
16. Dunafém–M.hegy 13 0 4 9 11 29 -18 4
Bicskétõl -5 pont levonva.
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Megszakadt
a gyõzelmi szériánk

Õsi Boys–VAX KE Sárbogárd 34-27 (18-14)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 7. forduló
Vezette: Antal–Antalné.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 3, Bodoki 6, Pluhár 1, Rehák
5, Kaló 3, Horváth 2.
Cserék: Sohár, Borostyán, Oláh 3, Suplicz 1, Iker 1, Pordán,
Hegedüs 2.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Kiállítások: 8, ill. 2 perc, hétméteresek: 4/3, ill. 6/5.
Szerettük volna folytatni a mérkõzés elõtt már 4 mérkõzés óta tar-
tó gyõzelmi sorozatunkat, amivel a rossz bajnokságkezdés után si-
került felzárkózni az élmezõnybe. Az ellenfél a jó erõkbõl álló Õsi
csapata volt.
Az elsõ félidõ elején 5-5-ig fej fej mellett haladtunk ellenfelünk-
kel. Majd szép lassan kezdtek meglépni a hazaiak. Nagyjából a mi
hibáinkból éltek, hiszen a védekezésünk közel sem volt olyan fe-
szes, mint az elõzõ hetekben, valamint támadásban megzavartak
minket a 3-2-1-es és 5-1-es védekezésükkel. A 15. percbe már 6
góllal vezettek, azonban itt még nem volt veszve semmi, hiszen
egy 4-0-ás futással gyorsan visszakapaszkodtunk mínusz kettõre.
Az elsõ játékrész befejezése nem sikerült sajnos túl jól, így
18-14-es hátránnyal mehettünk a félidõre pihenni.
A második félidõt is ott kezdtük, ahol az elsõt befejeztük. Kap-
kodtunk, labdákat szórtunk el, és ebbõl indításgólokat kaptunk,
ami viszont a legnagyobb probléma, hogy 40 percnyi játék után 9
gól volt már a különbség. Megpecsételõdött a sorsunk, és már
csak azon tudtunk dolgozni, hogy minél szorosabb legyen a vége.
Próbálkoztunk tisztességesen, mentünk elõre, de a szerencsével is
hadilábon álltunk ezen a napon, így vereség lett a vége.
A hétvégén javítani kell Várpalota ellen!
Ezek a vasárnap délelõttök nem mellettünk szólnak… Az egész
mérkõzésen körülbelül 15 percet tudtunk jól és elfogadhatóan
kézilabdázni, ami egy ilyen ellenfél ellen nagyon kevés. Sajnos
semmiben nem tudtunk maradandót alkotni, kapusteljesítmé-
nyünk az elmúlt mérkõzésekhez képest jelentõsen visszaesett, ez-
zel együtt védekezésünk is. Támadásban a nyitott formációk ellen
nem tudtunk mit kezdeni, eladott labdákba kergettek ezzel min-

ket, amikbõl több könnyû gólt is kaptunk. Ez nem a mi napunk
volt! Az idegenben is szép számmal megjelenõ közönségünknek
köszönjük a támogatást!
A hétvégén újabb mérkõzés vár ránk hazai pályán. Az ellenfél az
NB I/B-ben szereplõ Várpalotai Bányász fiókcsapata lesz. Való-
színûleg nem számíthatunk könnyû mérkõzésre.
Várunk minden szurkolót és érdeklõdõt vasárnap 17 órakor a
Mészöly Géza Általános Iskola csarnokába!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Tamás

Tabella
1. Rácalmás SE 7 6 1 0 236 195 41 13
2. Veszprémi Egyetemi SC II. 6 5 1 0 190 137 53 11
3. Balatonfüredi KSE II. 6 5 0 1 189 151 38 10
4. Nemesvámos 6 3 2 1 175 143 32 8
5. VAX KE Sárbogárd 7 4 0 3 178 154 24 8
6. Õsi Boys 6 3 0 3 217 188 29 6
7. Martonvásári KSE 7 2 0 5 186 220 -34 4
8. Alsóörsi SE 6 1 1 4 137 170 -33 3
9. Tapolca VSE 6 1 1 4 140 202 -62 3
10. Várpalotai BSK II 6 1 0 5 178 207 -29 2
11. Bicskei TC 7 1 0 6 148 207 -59 2

A 7. forduló további eredményei:

Tapolca–Veszprémi Egyetem 22-26

Nemesvámos–Martonvásár 31-25

Bicske–Alsóörs 13-25

Rácalmás–Várpalota 38-30

Sárbogárdi szurkolók Várpalotán

Könyvajánló

MÁRAI SÁNDOR:
ITÁLIA ÉLETÉRZÉS

Nápoly és Salerno, Amalfi és Formio, Positano és Castellamma-
re: az emberséges dél-olaszok vidéke. Néhány helyszín csupán, de
árulkodó nevek: Márai szerelmes földrajzának legkedvesebb ál-
lomásai ezek Itáliában. Az író hol
önszántából vándor e tájon, hol
idegenként, kényszerbõl tartóz-
kodik itt, igaz, az emigráció idejé-
ben választása nem véletlenül
esett erre az országra. Nápoly a
legemberségesebb helyek egyike,
az európai kultúra bölcsõje,
Salerno a rideg és légkör nélküli
New York után öregkori mene-
dék, a megnyugvás és alkotás éve-
it jelenti. Márait rabul ejtette Itá-
lia szépsége, kulturális-szellemi
gazdagsága, és itt érezte magát
leginkább otthon emigráns há-
nyattatásának évtizedeiben.

Filmajánló

CSILLAGOK
KÖZÖTT

Egy csapat tudós az ûrutazás forra-
dalmian új módját fedezi fel: egy
féreglyuk segítségével olyan távol-
ságra is eljuthat ember a csillagok
közé, ahova eddig még sosem. A
felfedezés fontosságát csak növeli,
hogy a Föld haldoklik, és így az em-

beriségnek sincs nagy jövõje
ezen a planétán. Most a csil-
lagok között lehetõség nyílik
megtalálni a megoldást a
bolygószintû problémára.
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November 22., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.35 Zöld Tea 10.05 Ke-
rékpártúra 10.35 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság
tér ’89 12.50 Virágzó Magyarország 13.15 Boxutca 13.45 Forma-1 15.35 Nagy-Bri-
tannia madártávlatból 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.30 Gasztroangyal 18.30
SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Játék határok nélkül
21.45 Végveszélyben 0.05 Millennium II. – A lány, aki a tûzzel játszik
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.50 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.10
Teleshop 11.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.40 Házon kívül 12.10 A’la
CAR 12.45 TRENDmánia 13.15 Brandmánia 13.50 A tolvajok hercege 15.50 Doc
Hollywood 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.25 Az esemény 0.15
Domino 2.40 Vadmacskák 3.20 Apa-csata 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú
mindhalálig
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.20 Egészség Klinika 9.50 ÁllatoZoo
10.20 Asztro-világ 11.25 Otthon a kertben 11.55 Tûsarok 12.25 Én is tükörbe nézek
12.55 Falforgatók 13.55 Áldott jó nyomozó 14.55 9 és 1 randi 17.00 Napló 18.00
Tények 19.00 Fogtündér 21.05 A szmokinger 23.10 Az áruló 1.25 Sportos 1.35 Sue
Thomas – FBI 4.05 A férjem védelmében 5.00 Briliáns elmék
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 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 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értéke-
ink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

November 23., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre 9.50 Megkeresni az embert 10.15 Kérdések a Bibliában 10.30 Re-
formátus magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Mai hitvallások 11.30
Sztehlo Gábor: 100 éve született a gyermekmentõ evangélikus lelkész 12.00 Hírek
12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Ybl 200 12.45 TS – Sport 7 13.30 Forma-1 16.25
FTC–Videoton FC labdarúgó-mérkõzés 18.55 Fapad 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 A lényeg 22.15 Keresztes Ildikó-koncert
23.35 A Bounty 1.45 Hóvirágünnep
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.30 Teleshop
11.25 Kalandor 11.50 4ütem 12.20 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.50 Agymenõk 13.45 Tru Calling – Az õrangyal 15.50 Az istenek a fejükre estek 2.
18.00 Híradó 18.55 A Föld inváziója – Csata: Los Angeles 21.15 Féktelenül 23.40
Aliens vs. Predator – A halál a ragadozó ellen 2. 1.40 Portré 2.15 Elsõ a szerelem
4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.55 Nagy Vagy! 9.50 Babavilág 10.20
Több mint testÕr 10.50 Asztro-világ 11.55 Stílusvadász 12.25 Stahl konyhája 12.55
Monk – Flúgos nyomozó 13.55 9 és 1 randi 15.55 Fogtündér 18.00 Tények 19.00
Rising Star 21.45 Abraham Lincoln, a vámpírvadász 23.55 Út a vadonba 2.40 Spor-
tos 2.50 Kasszasiker 3.40 Békétlen békítõ 4.30 Stahl konyhája 5.00 Csapdába
csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Metodista istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Alma és
fája 14.00 Formabontó 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 15.00 Hírek 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók
1989. 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

November 24., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Két duci hölgy 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14.45 Zorro 15.35 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-idõben 16.30
Híradó+ 16.45 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Római helyszínelõk 22.15 Az Este 22.50 Hír-
adó 23.00 Sporthírek 23.10 Aranymetszés 0.00 Lola 0.45 Család-barát
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 12.45 Fókusz Plusz 13.35 Reflektor 13.55
Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr.
Tóth: Koleszterin, a csendes gyilkos 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.20 Híradó 22.50 Showder Klub
0.05 Reflektor 0.20 Döglött akták 2.10 Kung-fu 2.55 Az éden titkai 4.00 Reflektor
4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.30
Jóban-Rosszban 20.15 Bumm! 21.00 Családi titkok 22.15 A szmokinger 0.15 Té-
nyek 1.00 Aktív 1.20 Sportos 1.30 Elit egység 2.30 Békétlen békítõ 3.20 A macska
4.10 A gonosz álarca 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál

12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30
A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

November 25., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Fõzni úton-útfélen 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Virágzó Magyarország 13.55 Ég,
föld, férfi, nõ 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30 Híradó+ 16.40
Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthí-
rek 20.20 Cédrusliget 21.15 Grand Hotel 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthí-
rek 23.00 Égjen inkább az olajmezõ.. 23.55 Lola 0.40 Család-barát 2.10 Sophie
szerint a világ
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 12.45 Brandmánia 13.15 Ízes élet –
Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45
Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth: A mellrák megelõzhetõ? 18.00 Híradó
18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista
22.20 Híradó 22.50 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.30 Reflektor 23.45
Hazudj, ha tudsz! 0.50 EgészségKalauz 1.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus
lelkek 1.55 Apa-csata 2.15 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40
Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.30
Jóban-Rosszban 20.15 Bumm! 21.00 Családi titkok 22.15 Abraham Lincoln, a
vámpírvadász 0.15 Tények 1.00 Aktív 1.20 Sportos 1.30 A fény ösvényei 3.05 A
macska 3.50 A gonosz álarca 4.35 Aktív 5.00 Csapdába csalva 5.25
Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.27 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 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Kró-
nika 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

November 26., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.40 Útravaló 13.55 Cédrusliget
14.45 Zorro 15.35 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-idõben 16.30 Híradó+
16.45 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 A muskétások 21.20 Szabadság tér ’89 22.05 Az Este 22.40 Hír-
adó 22.55 Sporthírek 23.00 KorTárs 23.30 Summa 0.00 Lola 0.45 Család-barát
2.15 Sophie szerint a világ
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 12.45 Portré 13.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség,
bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth: Öt étkezési csapda, amitõl kövérek leszünk 18.00
Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25
Szulejmán 22.35 Híradó 23.05 Házon kívül 23.40 Reflektor 23.55 Hazudj, ha tudsz!
1.00 Kémpárbaj 1.50 Apa-csata 2.15 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt
4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.30
Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Bumm! 21.00 Családi titkok
22.15 Frizbi Hajdú Péterrel 23.25 Hawaii Five-0 0.25 Tények 1.10 Aktív 1.30 Spor-
tos 1.40 Franklin és Bash 3.25 A macska 4.10 A gonosz álarca 5.00 Csapdába
csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 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 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, 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.
November 21., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Édesszájú cukrász (ism. 30p), Tánckavalkád a 40 éves vajtai stran-
don (ism. 110p), Incze Sándor bizonyságtétele (57p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
November 22., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Édesszájú cukrász (ism. 30p), Tánckavalkád a 40
éves vajtai strandon (ism. 110p), Incze Sándor bizonyságtétele (57p) 18.00
Lapszemle 19.00 Cserkészek Kálozon (16p), Horváth Klára könyvbemutató-
ja (59p), Harmónia-bál Cecén (95p), Nyugdíjasbál Sárbogárdon (56p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
November 23., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Édesszájú cukrász (ism. 30p),
Tánckavalkád a 40 éves vajtai strandon (ism. 110p), Incze Sándor bizony-
ságtétele (57p) 14.00 Cserkészek Kálozon (16p), Horváth Klára könyvbe-
mutatója (59p), Harmónia-bál Cecén (95p), Nyugdíjasbál Sárbogárdon
(56p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Interjú Bakács doktorral, Beszélgetés
Ujságh Tiborral 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 24., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Interjú Bakács doktorral,
Beszélgetés Ujságh Tiborral 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Kiállítás az el-
sõ világháborús hõsök emlékére (27p), Idõsek köszöntése Sáregresen
(48p), dr. Horváth Endre köszöntése (20p), Zenés felolvasóest az evangéli-
kusoknál (~90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 25., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Kapoli Zoltánnal (17p),
Néptáncminõsítõ 1. rész (~60p), Konfirmandus-találkozó Cecén (78p),
Átadó Cecén 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 26., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kiállítás az elsõ világháborús hõ-
sök emlékére (27p), Idõsek köszöntése Sáregresen (48p), dr. Horváth End-
re köszöntése (20p), Zenés felolvasóest az evangélikusoknál (~90p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
November 27., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Interjú Bakács doktorral, Beszél-
getés Ujságh Tiborral 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszem-
le és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogar-
ditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság
futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel,
kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. –
06 (40) 811 911.

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

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

November 27., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Rondó 13.25 Átjáró 14.00 Makovecz Imre: Az égtartó ember 14.40 Zorro
15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Híradó+ 16.30 Lola 17.15 Szerencse Hír-
adó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek
23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Történetek a nagyvilágból 0.10 Lola 0.55
Család-barát 2.25 Sophie szerint a világ
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 12.45 EgészségKalauz 13.15 Ízes élet –
Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45
Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth: A házassági stressz megbetegít 18.00
Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Java
Heat – Tüzes pokol 23.20 Híradó 23.55 Brandmánia 0.35 Reflektor 0.55 Odaát 1.55
A’la CAR 2.20 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban
vagyok!
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.30
Jóban-Rosszban 20.15 Bumm! 21.00 Családi titkok 22.15 NCIS 23.15 Életfogytig
zsaru 0.15 Tények 1.00 Aktív 1.20 Sportos 1.30 Grimm 2.25 Hawaii Five-0 3.20 A
macska 4.10 A gonosz álarca 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 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 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

November 28., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.30 A világörökség kincsei 13.50 A muskétások
14.45 Zorro 15.35 Charlie, majom a családban 16.20 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+
16.45 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Virtuózok 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.45 Sporthírek 22.55 A di-
csõ 39 1.00 Lola 1.45 Család-barát 3.15 Sophie szerint a világ
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 12.45 Kalandor 13.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség,
bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth: A lisztérzékenység tünetei 18.00 Híradó 18.55 Fó-
kusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszínelõk
22.20 Híradó 22.50 CSI: A helyszínelõk 23.55 Reflektor 0.10 Kemény motorosok
1.30 Kalandor 1.50 4ütem 2.15 Az éden titkai 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú
mindhalálig
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 A
gonosz álarca 16.00 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.30
Jóban-Rosszban 20.15 Bumm! 21.00 Családi titkok 22.15 Beverly Hills-i zsaru 2.
0.20 Tények 1.05 Aktív 1.25 Sportos 1.35 Áldott jó nyomozó 2.25 A macska 3.10 A
gonosz álarca 3.55 Családi titkok 4.45 Aktív 5.05 Babavilág 5.30 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.27 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 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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Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított akáccal: 2250/q, cser ap-
rított m3-ben: 12500/m3, akác aprított m3-ben: 13000/m3. 06 (30) 2902
531

Kiskertek szántását, talajmarózását vállalom. 06 (70) 603 2094 (600504)

Családi ház albérletbe kiadó Sárbogárdon 30.000 Ft+rezsi 06 (20) 245
8848 (2174945)

Tollpaplan-készítés, Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051
(6005167)

Árpád út elején családi ház alacsony rezsivel, nagy telekkel hosszú távra
kiadó 06 (20) 380 6018 (6005126)

Kõmûvest és segédmunkást felveszünk 06 (30) 493 4938 (6005201)

Raktáros férfi munkatársat keresünk, új fajta targonca vezetõi engedély
elõny. Fényképes önéletrajzokat várjuk a Krencz Kft. Sárbogárd, Ady Endre
út 50. szám alá.

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ, sárbogárdi lakhelyû, férfi mun-
katársat keresünk áru-értékesítési és kiszállítási munkakörbe. Érdeklõdni:
06 (30) 382 4133 (6005193)

Rántani való csirke kapható Bethlen G. út 25. 06 (70) 3396 137

Varrás, átalakítás, cipzár, egyéb dolgok készítése gyors határidõvel. Tele-
fon: 06 (30) 433 8449

Hízók eladók 06 (20) 433 4326 (6005192)

Tûzifavásár! Cser, gyertyán hasított: 2050 Ft, akác kugli: 2400 Ft, hasí-
tott: 2500 Ft. Vegyes tûzifa 2300 Ft házhoz szállítással. Eladó fûrészpor. 06
(20) 406 9267. (6005191)

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ, sárbogárdi lakhelyû, férfi mun-
katársat keresünk, áru-értékesítési és kiszállítási munkakörbe. Érdeklõdni:
06 (30) 382 4133 (6005193)

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091

ÁDVENTI VÁSÁR
a sárbogárdi mûvelõdési házban

2014. NOVEMBER 30-ÁN és DECEMBER 21-ÉN,
8-12 óra között.

AJÁNDÉKOZZON IDÉN IS
KÉZMÛVES TERMÉKET SZERETTEINEK!

Margitka Varrodája
38-AS OLIP BÕRCSIZMA

KITÛNÕ ÁLLAPOTBAN 6.000 FT-ÉRT ELADÓ.
06 20 405 7366

Német bálás RUHAVÁSÁR
NOVEMBER 24-ÉN,

német bálás CIPÕVÁSÁR
NOVEMBER 25-ÉN,

8-12 óráig a sárbogárdi mûvelõdési házban.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

TRAKTOROS MUNKAKÖRBE
felvételt hirdetünk.

Jelentkezéseket a 06 (30) 848 7390-as telefonszámra
várjuk munkanapokon 8-14 óráig.

ÚJBORSZENTELÉS
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarátkör

tisztelettel meghívja a borosgazdákat

2014. november 29-én 10.00 órakor tartandó
újbor megszentelésére Molnár István Petõfi-hegyi pincéjébe.

A borokat Mészáros János
római katolikus plébános áldja meg.

Vezetõség

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI

kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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Tavaszig nem lesz bontás a 64-es fõúton
A kisebb utcákban továbbra is dolgoznak az építõk az enyingi csatornahálózaton
Nagy hajrá után a télre tekintettel ideiglenesen kissé alábbhagy a lendület novembertõl az enyingi csatorna építésénél, legalábbis ami a két- és
négyszámjegyû utakat illeti: ezeken jövõ márciusig felfüggesztik a munkákat, így ott a forgalomkorlátozások is megszûnnek. Ennek valószínû-
leg a 64-es fõutat rendszeresen használók örülnek a legjobban, ott ugyanis 25-30 méteres szakaszokra bontva félpályás terelések nehezítet-
ték az autósok életét, még ha a kivitelezõk minden felbontott szakaszt egy lendülettel vissza is aszfaltoztak a csatornafektetés után.
Enying és Balatonbozsok kisebb utcáiban, ameddig az idõjárás engedi, télen is dolgoznak a kivitelezõk, hogy továbbra is tartani tudják az üte-
met. A kivitelezést az Enying 2013 nevû konzorcium végzi, amelynek tagjai a KÉSZ Építõ és Szerelõ Zrt., a Signum Alfa Team Kft. és a Bau Te-
am Kft. A konzorcium vezetõ társasága a KÉSZ Építõ és Szerelõ Zrt.
Eddig nagyjából minden a tervek szerint halad, a házi bekötések aránya túllépett az ötven százalékon, a szennyvíztisztító október elején kezdõ-
dött építése pedig több mint 26 %-os készültségben van. Mint ismeretes, a jelenlegi kis kapacitású, a lakóterület közvetlen határán lévõ
szennyvíztisztító már a megépítése során is korszerûtlen volt, az elõírt víztisztasági paramétereket teljesíteni nem tudja, mivel elavult technológi-
ával mûködik, kapacitása pedig nem növelhetõ. Ezért van szükség a most épülõ korszerû szennyvíztisztítóra, amelynek kapacitása 800 köbmé-
ter lesz naponta.
2015-re minden elemében elkészül a csatornázás, beleértve a 12 kilométernyi nyomóvezetéket, a 44 kilométernyi gravitációs gerinccsatornát
és a szintkülönbségeket áthidaló 11 darab szennyvízátemelõt, valamint üzembe áll a csatornázott területek szennyvizét befogadó tisztítómû is.
A mostani fejlesztés egyidejûleg növeli a lakosság komfortját és a település vonzerejét, egyben je-
lentõs lépés a térség környezetvédelmében. A több mint 2,5 milliárd forintba kerülõ beruházást
az Európai Unió Kohéziós Alapja támogatja.

Kiépült Cece szennyvízelvezetõ hálózata
A végéhez közeledik Cece egyik legnagyobb környezetvédelmi és infrastrukturális beruházása, a szennyvízhálózat kiépítése. Az
elmúlt hónapokban gõzerõvel folytak a munkálatok a településen annak érdekében, hogy korszerû, a mai igényeknek és elõírá-
soknak megfelelõ szennyvízkezelõ hálózatot építsenek ki.
Cece Nagyközség Önkormányzata már az 1990-es évektõl kezdõdõen megpróbált támogatást nyerni a község szennyvízháló-
zatának kiépítésére. Végül a település 2011. júliusi dátummal írta alá a támogatási szerzõdést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség-
gel.
Az EU-támogatás odaítélését követõen rengeteg adminisztratív feladat következett, illetve elkezdõdtek a közbeszerzési eljárá-
sok is, amelyek során kiválasztották a projektben résztvevõ vállalkozókat. Az építési munkálatok 2012 nyarán kezdõdtek. A beru-
házás ideje alatt a településen 20,09 km hosszúságú gerincvezeték épült ki, melyhez egy 220 m3-es új szennyvíztisztító telep biz-
tosítja a településrõl érkezõ szennyvizek megfelelõ hatásfokú tisztítását.
A szennyvízberuházás szükségességét több tényezõ is alátámasztotta. Egyrészt törvényi kötelezettség, hogy 2015 végéig a
csatornahálózat minden olyan településen kiépítésre kerüljön, ahol a lakosok száma
meghaladja a kétezer fõt. A törvényi elõíráson kívül azonban a környezetvédelmi szem-
pontok is fontosak voltak. Korábban számos problémát okozott Cecén, hogy a házi
szennyvíztározók nem voltak zártak, így a keletkezett szennyvíz a talajba, illet-
ve talajvízbe került, ami nemcsak a környezetre volt veszélyes, de a lako-
sokra is. A csatornázással ezek a problémák megoldódnak, hiszen csa-
tornahálózat és a szennyvíztisztító telep létesítése révén csökken a te-
lepülés környezeti terhelése, a jobb higiénés állapot kialakításával
pedig javul a lakosság életminõsége is. Mindehhez természetesen
arra is szükség van, hogy minél több háztartás rácsatlakozzon a
hálózatra. A rákötés pontos menete valamint az ezzel kapcsola-
tos teendõk a www.cece-szennyviz.hu oldalon elérhetõk.

A Cece nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíz-
tisztítása beruházás teljes költsége 1.627.117.988 forint,
amelyhez az önkormányzat 1.403.791.218 forint támoga-
tást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából, további
mintegy 80 millió forintot pedig önerõ-támogatásként külön-
bözõ alapokból.
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