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Csók István-szobrot
avattak Cecén

Ezek vagyunk mi
Egy vérre menõ küzdelemben, ahol az életben maradásért a másik legyõzése a cél, a
két szemben álló fél egyenlõ. Bármelyikbõl
lehet hõs vagy áldozat. Ahogy a két harcos
áll egymással szemben, fölgyorsul a szívverés, szapora lesz a lélegzet, érezni a vér sebes zsibogását, és aktiválódik az evolúciós
túlélési program: az ösztönök, gének, tanult
dolgok, szokások csomagja. Teszik, ahogy
tudják. Egy ilyen küzdelemben, harcban,
háborúban olyan borzalmak történnek,
amiket nem tud felfogni az, aki nem élt meg
ilyen helyzetet. A körülmények rá tudnak
kényszeríteni embereket arra, amit egyébként nem tennének meg. A történelmi emlékezet, írások, dokumentumok, túlélõk õrzik ezeket. Sõt, a népmeséink is tele vannak
naturalista elemekkel, akárcsak egyes szokásaink. Mint például a disznóölés, aminek
végtermékeit rezzenéstelen arccal, jóízûen
fogyasztjuk el, az állat bõrébõl meg divatos
cipõ, ruha, táska, öv készül.
Múltkori lapszámunk Oly korban címû sorozatának aktuális részén egyik olvasónk
fölháborodott, amiben az volt leírva, hogy
régen, az 50-es, 80-as években vidéken milyen szokás volt életben a csirkéket, tojásokat lopkodó kutyákkal szemben. Akkoriban nem volt gyepmester, az állatorvosok a
haszonállatokkal foglalkoztak, és hírbõl
sem hallottunk az altatóinjekcióról.
Egy korrajznak nem az a feladata, hogy
megszépítse a brutális valóságot, ami akkor
is létezik, ha szemérmesen nem beszélünk
róla.
A régi szokások a mai szemmel primitívnek
tûnhetnek, mégis a múltunk részei, törzsfejlõdésünk állomásai, amiket nem tagadhatunk meg. Szégyelljük a gyökereinket,
amikre ráépül a jelen?
A visszaemlékezések segítik a jelenben hozott útválasztásainkat, döntéseinket, hogy
elengedjük, ami már akadályoz minket a
fejlõdésben, és megtartsuk azt, ami tovább
visz.
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 2. oldalon.

Írás a 11. oldalon.

Alapítványi bál a Mészölyben
Föld derekán,
Indonézia
ölén
Írás a 7. oldalon.
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Csók István-szobrot avattak Cecén
Szombaton ragyogó napsütésben avatták
fel a 150 éve Sáregresen született Csók István festõmûvész mellszobrát Cece központjában, a Csók család egykori, szépen
felújított otthona elõtt.
Fazekas Gábor polgármester köszöntötte
elsõként az egybegyûlteket. Mint az arra
járók is figyelemmel kísérhetik, a Csók-kúria és környezete folyamatosan újul meg és
válik vonzó közösségi térré. E folyamatba
jól illeszkedik az a lehetõség, hogy a szobor
elkészítésének 4,8 millió forintos költségéhez a Nemzeti Kulturális Alap 3 millió forinttal járult hozzá. A szobrot Petõ Hunor
Munkácsy-díjas szobrász készítette (aki a

sárbogárdi Kenessey-emlékmûvet is).
Csók István bútorai, személyes tárgyai,
festményei jelenleg a Várkert Bazárban
vannak kiállítva, de õsszel visszakerülnek
Cecére.
Palotainé Kali Gabriella, Csók István jogutódja, a mûvész lányának egykori ápolója
elmondta: a festõ az Isten, haza, család szeretetét kapta útravalóul szüleitõl. Ez köszön vissza az Úrvacsora címû alkotásán is,
amellyel 1900-ban a párizsi világkiállítás
aranydíját nyerte el. Ilyen díjat kapott az
Eiffel-torony, ami ma egy ország, egy város
jelképe. Csók István híres festménye egy
galériában van, de nem szabadna ott poro-

sodnia, hanem beszélni és írni kellene róla,
olyan erõvel kellene rendelkeznie, mint a
toronynak – mondta.
Végül L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára avatóbeszéde
végén felajánlotta, hogy a cecei illetve
sáregresi diákok ingyen látogathatják meg
a fõvárosi Várkert Bazárban most nyílt
Csók-kiállítást.
Miután az államtitkár, Varga Gábor országgyûlési képviselõ és Fazekas Gábor
együtt leleplezték a szobrot, a jelenlévõk
bevonultak az emlékházba, ahol fotókon a
festõrõl és mûveirõl látható kiállítás.
Hargitai–Kiss Virág

30 éves születésnap a Kossuthban
„Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betûkkel. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a
mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, válogatott
étkek, vérpezsdítõ és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi
rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat
és föltétlenség.
Az ünnep az élet rangja, felsõbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. S nem csak a naptárnak van piros betûs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el
mindent, figyelj az ünnepre!”
Magyari Éva Márai Sándor fenti szavait Elsõként Szilágyiné Németh Sarolta, a
idézve üdvözölte a sorokat megtöltõ ven- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
dégeket február 16-án délután a József At- sárbogárdi tankerületének igazgatója kötila Mûvelõdési Központban abból az al- szöntötte a jubiláló iskolát, a pedagógusokalomból, hogy a Kossuth Zsuzsanna Ál- kat, az intézmény nyugdíjba vonuló és új
talános Iskola, Speciális Szakiskola és Egy- igazgatóját, valamint minden megjelentet.
séges Gyógypedagógiai Módszertani In- Beszédében visszaemlékezhettünk az eltézmény fennállásának 30. évfordulóját múlt évek kiemelkedõ eseményeire, fontoünnepelte.
sabb állomásaira.
A tankerületi igazgató virággal köszöntötte a jelenlegi intézményvezetõt, Kéri Zoltánnét, és a jubileum alkalmából emléklapot adott át az iskolának. Felköszöntötte a

29 éven át az iskolát vezetõ Györök Ágnest,
az intézmény immár megérdemelt pihenését töltõ igazgatónõjét.
Folytatás a következõ oldalon.
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Vinis Gergõ 4. osztályos tanuló a „Ma minden rólad szól” címû
verset szavalta el, majd Oláh István adott át Ági néninek egy virágcsokrot.
Ezután Kéri Zoltánné beszéde következett: „Harminc év egy
ember életében fiatalkor, egy iskola életében csak a bevezetõ
szakasz, az élet kezdete, mégis történelem. Az ünnepben a legszebb és a legfontosabb az együttlét, az, hogy ilyen sokan összegyûltünk megadni a tiszteletet a múltnak, melybõl a közösség
minden tagjának van része.”

Az igazgatónõ megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte az intézményt alapító dolgozókat: Györök Ágnest, Németh Istvánné
Piroska nénit, Herbszt Feri bácsit, Németh Lászlóné Annuska
nénit. Tisztelettel gondolnak az elhunytakra: Mányoki
Károlynéra, Rostáné Csõgör Etelkára, Tóth Jánosra is. Mint
mondta: az utódoknak követniük kell az elõttük járókat, hogy a
rájuk bízott idõt jól használják fel.
Az elmúlt 3 évtized során hétszer kapott új nevet az iskola
az alaptevékenység jelentõs
bõvülése miatt. Kossuth Zsuzsanna nevét 1997. szeptember 1-je óta viseli az intézmény. 1984. szeptember 1-jétõl az 1994/1995. tanév végéig
a Kozma-iskolában nevelték-oktatták tanítványaikat,
ezt követõen költöztek át a piros iskolába, de az oktatáshoz
méltóbb helyre vágynak. Céljuk hagyományaikat megõrizve, a kor követelményeinek
megfelelõen, az iskola pozitív értékeire építve fejlõdni tovább.
A beszédet a közönség tapssal köszönte meg, majd operettválogatás következett az 1–4. osztály elõadásában. A gyerekeket
betanította: Bodokiné Szakács Beáta és Gráczer Lászlóné.
A szülõk részérõl Zupponné Major Hajnalka köszönõ szavait
hallhattuk.
Nemes Nagy Ágnes Tanulni kell címû versét Bolvári Gábor 9. a
osztályos tanuló mondta el.
Majd a 9. b osztály tanulói zenés–mozgásos produkciót mutattak
be. Felkészítõ tanáraik dr. Szénási Károlyné, Czimmer Mária és
Plájerné Kolozsvári Tünde voltak.
Ismét Bolvári Gábor szavalt, ezúttal Juhászné Bérces Anikó Csiszolatlan gyémánt címû versét.
Utolsó produkcióként a szakiskola tanulóit láthattuk. Mûsorukban a kommunikáció, a kifejezés sokszínûségét mutatták be zene, jelbeszéd, tánc révén, azt a sokszínûséget, ami jellemez minden embert. Hisz mindenkiben vannak olyan érzések, amiket talán a szavak sem fejeznek ki elég jól. Elõadásukban az iskola hitvallását képviselték: „Te felemelsz engem, és többet tudok, mint
amire képes vagyok.” Felkészítõ tanáraik: Horváth Mónika és
Plájerné Kolozsvári Tünde voltak.
Ezúton is köszönetet mondunk minden segítõkész embernek,
akik részt vettek abban, hogy ez a nap örökre emlékezetes maradjon számunkra!
A Kossuth-hét eseményei tovább folytatódnak: a tanulóknak lehetõségük lesz sportban jeleskedni, kézmûvesedni, énekelni,
táncolni, szerepelni.
Még egyszer BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
WJ
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NAPLÓ
A sárbogárdi képviselõ-testület február 13-án, pénteken tartotta soros
nyílt ülését, 10 fõvel.
Dr. Sükösd Tamás polgármester havi beszámolójában a következõkrõl informálta a képviselõket: Január 19-én az országgyûlési képviselõ
kezdeményezésére a társasházak számára megnyíló „Otthon melege”
programról tartottunk tájékoztatót az érintettek és az esetlegesen
résztvevõ vállalkozások számára. Az elõkészítés megindult, tekintettel
arra, hogy meglehetõsen szûk a forrás (országos szinten 10 milliárd),
amit március 9-én fognak megnyitni. Január 22-én valamennyi településvezetõ bevonásával a közmunkaprogramokról tartottunk egyeztetést. Megpróbáltuk összehangolni, hogy mindenki úgy pályázzon, különösen a Start mezõgazdaságra, hogy olyanokat és úgy termeljünk,
hogy abból legyen haszon is, ami visszaforgatható a programra, és az
önkormányzatok ne konkurenciái, hanem partnerei legyenek egymásnak. Február 2-án volt a sportcsarnok tervezõi egyeztetése, immár a
sokadik. Az engedélyeztetési eljárás vélhetõen a jövõ héten indul. A
mai napon lesz jogerõs az építési szabályzatunk. A mai ülésünket megelõzõen két nappal Horváth Gyula külsõs bizottsági tag egészségügyi
okokra való hivatkozással bejelentette lemondását.

SPORTBESZÁMOLÓK KAPCSÁN
Dr. Sükösd: Határidõre két sportegyesület nem tette meg a beszámolóját, a kosárlabdaegyesület, amelynek beszámolóját osztós anyagban
megkapták a képviselõk, illetve a Sárbogárdi Labdarúgó Club, ahol a
korábbi elnök – folyamatos, munkaviszonyból eredõ távolléte miatt –
nem tudott aláírni; az új elnök, Bereczki Tamás a beszámoló szakmai
részét elkészítette. Egyetlen dolgot szeretnék kiemelni. Az általam
igen tisztelt Gilicze László, az íjászegyesület elnöke szerint azért nem
tudtak indulni, mert késõn írtuk ki a pályázatot. Amikor átalakult az
egyesületek beszámolási rendjének jogszabályi háttere, külön tartottunk sportfórumot, hogy megkérjünk minden egyesületet arra, hogy
készüljenek föl, mivel mérlegbeszámolót kötelesek benyújtani, eredményesen önkormányzati pénzre kizárólag csak akkor pályázhatnak.
Ezt Gilicze elnök úr külön kérésére e-mailben is megerõsítettem. A
törvényi kötelezettségnek eleget téve írta ki a bizottság a pályázatot, és
annak megfelelõen is bírálta el, a lehetõ legrövidebb határidõ alatt.
Annak örülök, hogy valamennyi egyesületünk mögött, akiket támogattunk, tényleges tagságot illetve különbözõ szintû versenyeken való
folyamatos részvételt lehet látni.
Nedoba Károly: Folyik a sportélet, de nem annyira mozgalmas, mint a
korábbi években. Az asztalitenisz NB III-ból lekerült a megyei 1-re,
igaz, eligazoltak megyei 2. osztályba. A kosárlabda próbálja kitölteni
tartalommal a tevékenységét, van egy megyei bajnokság, Szilveszter-kupa meg utcai kosárlabda. Sajnálatos módon már a sárbogárdi
futball is vegetál. Viszont az íjászat olyan eredményeket hoz, amikre –
fõleg Katona Dorottya révén – büszkék lehetünk. A lovasegyesület
egynapos programja nagyon sok embert megmozgat. De a tömegsportok eléggé vegetálnak. A lövészetet nem látom. Talán megszûnt?

FEGYVERES TESTÜLET
Dr. Sükösd: Nem nagyon tudunk róla semmit. Szárnyra kelt olyan hír,
hogy a Videoton melletti lõteret újraindítják, de nem erõsítette meg
ezt a rendõrségtõl sem senki. 2013-ban, azt hiszem, már csak a rendõrök voltak, akiket dokumentáltak.
Juhász János: Igen, mert 2013. január 7-én adtam le az önvédelmi maroklõfegyveremet.
Nedoba: Az elõbb elmondottak engem igazolnak. Volt egy autós szakosztály, az is megszûnt. A Blacktime sem mûködik. Többen kitûnõ
eredményekkel büszkélkedhetnek, hírnevet szerezve városunknak.
Bognár József volt a Bamakón, a Párizs–Dakar ralin. Katona Dorottya
az íjászatban nagyon tehetséges, óriási jövõ van elõtte, támogatni kellene, hogy ne az anyagiakon múljon a versenyeken való indulása.
Dr. Sükösd: Amikor a Magyar Íjász Szövetséget tájékoztattuk, menynyivel támogatjuk az egyesületet, csodálkozásuknak adtak hangot, jóval kisebb számra számítottak. Ennek ellenére nem álltak oda mellénk
tavaly, amikor Laci próbált pályázni. Azért, mert a Blacktime egyesület elment innen, hasonló eredményt elérõ csoport most is mûködik a
mûvelõdési házban folyamatosan. Soha nem volt annyi utánpótlás-sportoló, tényleges sportoló a városban, mint amennyi most van.
Folytatás a következõ oldalon.
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NAPLÓ
Az autósok nem szakosztályként mûködtek,
hanem egyesületként, és elfogyott a tagságuk
már jóval a mi idõszakunk elõtt. Vannak a
labdajátékokban itt nevelkedett sportolóink,
akik szintén kiemelkedtek: korosztályos labdarúgónk, kézilabdázónk, utánpótláskorú,
aki ide jár iskolába, itt lakik és a nemzeti bajnokság I., vagy II. osztályában játszik. Az asztaliteniszezõkkel magam ültem le megállapodni, hogy akik az utánpótlást viszik, azok
visszajöjjenek Sárbogárdra. Ez meg is történt. Az íjászok sikerei kiemelkednek az
összes többi közül, az vitán fölül áll, és hogy
szükséges a segítésük mindenfajta erõvel, ezzel teljes mértékig egyetértünk.

DICSÉRET MIKLÓSNAK
Dr. Sükösd: A sárbogárd–sárszentmiklósi
sporttelepen az infrastrukturális beruházások sorával körbeértünk (a kerítést leszámítva, de arra is van megnyert pályázat). A
sporttelep európai szintû és láthatóan teljesen tele van. Megpróbáljuk életre kelteni a
sárbogárdi focipályát is az LSC bevonásával.
160 labdarúgóból kb. 120 utánpótláskorú.
Ugyanez kisebb számban megtalálható Sárbogárdon is. A sárszentmiklósi egyesületnek
a fenntartás kapcsán végzett munkát szeretném tisztelettel megköszönni. Az önkormányzati vagyonnal való bánásmód ott példaértékû.

KÖLTSÉGVETÉS 2.
Dr. Sükösd: A január 16-ai ülésen tartottuk a
költségvetés tárgyalásának 1. fordulóját. Január 26-án volt az intézményvezetõi egyeztetés, melynek eredménye a költségvetési rendeleten látszik, többek között az óvodából
nyugdíjba vonuló kollégák sétálóidejére jutó
helyettesítés összegének tervezésével. A segélyezést magasabb összeggel terveztük erre
az évre: 8 millió Ft-tal emeltük meg. Ez már a
januári tervezetben is így szerepelt. A januári
tervezethez képest 6,3 millió Ft-tal nõtt a forráshiány, amelyet pénzmaradványból látunk
finanszírozhatónak. Így a teljes forráshiány
összege 104.807.000 Ft, ebbõl 89.807.000 Ftot gondolnánk pénzmaradvánnyal finanszírozni, míg 15 millió Ft-ot fejlesztési hitellel,
ami beruházáshoz kapcsolódó önrész fejlesztési hitele. A forráshiányban teljes összeggel
terveztük a rétszilasi óvodások, iskolások
szállítását is biztosító iskolabusz költségeit.
Érkezett a mûvelõdési ház üzemeltetõjétõl
egy kérelem, minek okán a 2011 óta változatlan összeget gondoltuk 1 millió Ft-tal megemelni.
A pénzügyi bizottság 2 igennel és 1 nemmel, a
többi bizottság egyöntetû igennel javasolta
elfogadásra a költségvetési tervezetet elfogadásra.

LUXUS A KEDVEZMÉNY
Szilveszterné Nyuli Ilona: Egy 2000. szeptember 13-ai képviselõ-testületi határozat
szerint az országgyûlési képviselõi iroda költségmentesen vehetõ igénybe. Ennek módosítását javaslom. Azt gondolom, hogy 431.000
Ft a város költségvetésébe igencsak jól jönne.
Tekintettel arra, hogy az országgyûlési képviselõ költségtérítésben részesül, vonjuk meg
tõle ezt a kedvezményt. 2000-ben még itt volt

Sárbogárdon a Mannesmann, megengedhette a város magának az ingyenes irodahasználatot. De 15 év elteltével, amikor egy óvodában örülnek az óvónõk, ha fél négyzetméter
linóleumot ki tudnak cserélni a csoportszobában, akkor 431.000 Ft-ot elengedni nagy
luxus. A másik kérdésem: a járási hivatal milyen jogcímen használja a városházát? Van-e
korrekt elszámolás például a rezsiköltségek
tekintetében?
Dr. Sükösd: Igen, jogszabályi alap van erre,
kötelezõ együttmûködési szerzõdés, elszámolás.
Szilveszterné: A járási hivatal korrekten fizeti a víz-, villany- és fûtésszámlát?
Dr. Sükösd: Igen.
Juhász: Miért nem tartalmazta a januári elõterjesztés a rétszilasi óvodások szállítási költségeit, az integrált pénzügyi rendszer üzemeltetési díját? Furcsállom, hogy a 26-ai
egyeztetésen derült csak ki, hogy a Zengõ
Óvodában nyugdíjba megy valaki. A mûvelõdési központ támogatási igényét akceptálni
lehet, mert valóban elég régóta nem változott
az összeg. Ha a félmillió forintos angyalsétány olyan fontos, miért nem építünk minden
temetõbe? Alpolgármester úr, úgy láttam,
nem változott a kiadási oldal, tehát nem
mondott le sem részben, sem egészben a tiszteletdíjról, igaz?

NÉGYMILLIÓS KÉPLET
Novák Kovács Zsolt: Igen.
Juhász: A tiszteletdíja havi 235.582 Ft, azaz
évente 2,8 millió Ft, a 27 % járulék 63.000 Ft
havonta, tehát 763.000 Ft évente, a költségtérítése 35.000 Ft (ehhez nincs járulék), éves
szinten 424.000 Ft, írd és mondd 4.014.314
Ft. Nem túlzás ez? Társadalmi megbízatású
emberrõl van szó, van egy fõállása, amellett
még a megyei közgyûlésben is tevékenykedik. A bölcsõdeudvar térkövezésére tavaly a
mûszaki osztály készített egy kalkulációt.
Nem láttam, hogy a költségvetésbe beemeltétek volna.
Dr. Sükösd: BM-es pályázatból valósulhat
meg. Azt nem tudom garantálni, hogy nyerünk rajta, csak azt tudom garantálni, hogy
indulunk, mint minden évben. A rétszilasi
óvodások szállításáról egyeztetés folyt. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal szerettünk volna megegyezni a költségek
megosztásáról. Ez nem mûködött, ezért mi
finanszírozzuk továbbra is a szállítást. A
pénzügyi osztályvezetõ az egyeztetésen azt
mondta, hogy nem szívesen tervezi most sem
a helyettesítési díjat, mert a nyugdíj akkor
biztos, amikor bejelenti a munkavállaló,
hogy el akar menni. Tekintettel arra, hogy intézményvezetõ asszony úgy nyilatkozott: vélhetõen az érintett munkavállalók az elõzetes
nyilatkozatok szerint mind be fogják jelenteni, hogy elmennek nyugdíjba, ezért megkíséreltük ezt az összeget megtervezni.

FÕPOLGÁRMESTER
Juhász: A 4 millióban nem érzel semmi felelõsséget?
Dr. Sükösd: Személyesen az alpolgármester
szólíttatott meg, nem én.
Juhász: Mégiscsak te vagy a fõpolgármester!
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Dr. Sükösd: Én nem vagyok fõ, csak polgármester. Annyiban érzek benne személyes felelõsséget, hogy magam is megszavaztam.
N. Kovács: Ezt a juttatást az alakuló ülésen a
testület szavazta meg, benne Juhász János
képviselõ úr is.
Juhász: Igen, aki megtévesztés alatt ült, vagy
állt.
N. Kovács: Én tudok arra már példát mondani, hogy a jövedelmem egy részérõl lemondtam a város javára. Nem kívánom azt megkérdezni, hogy Juhász János képviselõ úr mikor milyen juttatásáról mondott le. Most
nem kívánok lemondani errõl a jövedelmemrõl.
Szilveszterné módosító javaslatát a képviselõi irodára vonatkozóan 6 nem, 4 igen szavazattal nem fogadta el a testület többsége.
A költségvetés végleges változatát 6 igen és 4
nem szavazattal jóváhagyták.

BÉRLETI DÍJAK
FELHASZNÁLÁSA
A 2015. évi víziközmû-bérleti díj (nettó
17.200.000 Ft) terhére megvalósuló felújításokról szóló napirend kapcsán dr. Sükösd kihangsúlyozta: Régóta halasztódik a nagy hidroglóbusz fölújítása. Több alkalommal az
elõzõ összetételû testület és az elõzõ ciklusban mi is kértünk rá árajánlatot. Az árajánlatok növekedést mutatnak folyamatosan, a
glóbusz állapota pedig egyre inkább romlik,
ezért a Fejérvízzel való egyeztetést követõen
megpróbáltuk elemekre szétbontani. A glóbuszszártartók festése elsõ körön így is egészen elképesztõ számot mutat, mert komoly
alpinistamutatvány és az anyagszükséglete
nem 20 Ft. A fedlapok szintre emelése, a
szennyvízátemelõ gépészeti felülvizsgálata
rendszeresen visszatérõ feladatunk. Ahol
kompresszorok, szivattyúk használódnak el,
azokat is szükséges kicserélni.
A távhõszolgáltatással kapcsolatos 2015. évi
bérleti díjból egyrészt a szolgáltató által megelõlegezett azon összeget törleszti az önkormányzat, amely a Hõsök terei hõközpont kazánrendszerének kicserélésekor merült fel.
Másrészt a gázfogadó állomások éves karbantartására, egyes távhõvezetékek cseréjére fordítódik a pénz másik része.
Juhász javaslatként megfogalmazta, hogy érdemes lenne a teljes bérleti díjat a rég épült,
sok gonddal küzdõ rendszerre fordítani.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
ÉS NYÁRI SZÜNET
Az óvodai beiratkozás 2015. április 27-2829-én lesz. Fontos információ a szülõknek,
hogy 2015. szeptember 1-jétõl a 3 éves kort
betöltött gyermekek is óvodakötelesek.
Az óvodák nyári szünetével kapcsolatban
Juhász érdeklõdött, miért van az, hogy míg
általában egy hónapig vannak zárva az óvodák, a töbörzsöki óvoda két hónapig nincs
nyitva.
Huszárné Kovács Márta óvodavezetõ: Az
igényfelmérések, elmúlt évek tapasztalatai
azt mutatják, hogy a gyermeklétszám miatt
nem érdemes nyitva tartani az óvodát nyáron. Ezt a szülõi munkaközösség is támogatta. Évekre visszamenõleg ez a szokás, hogy
július 1-jétõl a székhelyen, az ügyeletes óvodában tartózkodnak a töbörzsöki gyerekek.
Juhász: Hány gyereket hordanak be?
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Huszárné: 10 és 15 között mozog a gyermekek száma, de július végére még kevesebb.

BEJELENTÉSEK
A SÍNEN TÚL
Juhász: A Szent István út 161-tõl kifelé az
árok néhány nyugdíjas személy elõtt eliszapolódott, az átereszek nem szabadon átjárhatóak. Március 1-jétõl Töbörzsökre is jut
közmunkás?
Dr. Sükösd: Március 1-jétõl teljes felszíni vízelvezetéses brigádunk lesz, nagyon remélem.
2016. februárig szeretnénk elérni mindenhova, ahol akut probléma van.
Juhász: Akkor gondoljatok a síneken túli világra is.
A képviselõ kifogást fogalmazott meg a testületi anyag kézbesítésével kapcsolatban,
amit aláírás ellenében vehetne át csak egy
képviselõ: Ha nem lettem volna bizottsági
tag, akkor ma tudtam volna aláírni, így a bizottsági ülés elõtt aláírtam az átvételt, de a
postaládába úgy gyûrte be a sofõr, hogy még
ki is látszott. A jegyzõ asszony a múltkor elmondta, hogy közigazgatási alapvizsgája van
az új gépkocsivezetõnek. Gondolom, nem
ezt tanították neki, úgyhogy legyen szíves a
késõbbiekben rendesen kézbesíteni nekem is
az anyagot. Jegyzõ asszony, Önnek ki a munkáltatója?

CSALÁDFAKUTATÁS
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: A polgármester.
Juhász: Nem az hangzott el múltkor Gerlai
úr részérõl, hogy a polgármesternek rokona a
gépkocsivezetõ?
Dr. Sükösd: Az unokatestvérem. Ez bûn?
Gerlai Zsolt: Nem kizáró ok, csak arra voltam kíváncsi, hogy õ volt-e a legalkalmasabb
személy.
Demeterné: A múlt ülésen elhangzott a válasz.
Juhász: Jegyzõ asszony múltkor elmondta,
hogy õ a munkáltató, õ választotta ki, és most
elhangzott a szájából, hogy a sofõr unokatestvére meg az Ön munkáltatója.
Dr. Sükösd: A SESZI-nél dolgozó sofõr pedig édesapám unokatestvére, rég ott dolgozik. Viszonylag kiterjedt családunk van, ha
valamelyik rokonomat nem említettem,
azért külön szeretnék elnézést kérni.

VISSZATÉRÕ TÉMA
Juhász (az alpolgármesterhez): Most gyorsan kiszoroztam, hogy az én havi tiszteletdíjam bruttó 84.000 Ft. Nem sajnálom Öntõl a
pénzt, csak nem vagyok benne biztos, hogy
3,2-szer jobban dolgozik a képviselõ-testületben, mint mondjuk én. Az okmányiroda átalakítása kapcsán mikor döntött a tulajdonos
képviselõ-testület?
Dr. Sükösd: Ehhez nem szükséges testületi
döntés.
Juhász: Én nem vagyok benne biztos. A képviselõ-testület döntött-e a közterületre kihelyezett mûvészeti alkotásról, illetve beszereztetek-e szakvéleményt? Mert az 1991. évi
XX. törvény 109. paragrafusa ezt kimondja.
Dr. Sükösd: 15 napon belül írásban válaszolok.
Juhász: Jó, mert én úgy érzem, hogy a hatáskörünket elvontad.
Nedoba: Milyen érvek vannak amellett, hogy
az angyalsétány a sárszentmiklósi temetõben

KÖZÜGYEK
valósul meg, nem pedig a város legnagyobb
temetõjében, a Huszár-temetõben?
Dr. Sükösd: Ott fér el a legjobban, és megközelíthetõségi szempontból is a legjobb. Az
üzemeltetõ céggel közös bejáráson a mûszaki
osztály készített erre javaslatot. A legnagyobb temetõben további urnafal építésére
van szükség, örülünk, ha annak megvan a helye. A legnagyobb temetõrõl tudni kell, hogy
amikor adott esetben helyfelhasználás van,
akkor mindig igen élénk az összes tulajdonos,
amikor karbantartás és egyéb kötelezettség
van, akkor az önkormányzat túlnyomórészt
egyedül áll a sorban.
Nedoba (az alpolgármesterhez): 5 év alatt 20
millió bruttót kapsz a magyar emberek adóforintjaiból. Ezt véleményem szerint arcpír
nélkül felvenni nehéz lesz. Gondolom, megteszed, amit eddig is; ígérd meg, hogy
amennyiben mész kirándulni, megosztod
Sárbogárd lakóival az élményeidet, legalább
ennyi elõnyünk legyen belõle.
N. Kovács: Eddig is meg szoktam tenni a beszámolómat, ha van rá közönség és igény.
Eddig sem az alpolgármesteri jövedelmembõl látogattam meg azokat a helyeket, ahova
elmentem. Eddig is eljutottam messzi helyekre, és remélem, lesz rá módom még.
Nedoba: Nagy rajongód vagyok.
Juhász: Ezt eddig nem tudtam rólad. Azt hiszem, új alapokra helyezzük a kapcsolatunkat.
Nedoba: Ami jó, az jó. Tóth Bélához lenne
egy kérdésem. A te bizottságodban, Béla, 3 fõ
jelent meg. Juhász János volt a harmadik.
Nem tudtad a határozatképességet biztosítani, csak úgy, hogy a FÜBE segítségére volt
szükség?

DUGULJ EL!
Dr. Sükösd: Ezt visszautasítom. Nem segítségre volt szükség, hanem mindenki végzi a
munkáját.
Nedoba: Elmondhatom a Bélának?
Dr. Sükösd: Igen, csak a csúsztatásokat mellõzzük.
Nedoba: Õket rendre utasíthatod…
Dr. Sükösd: Meg téged is.
Nedoba: Dugulj el! Ezt Kövér László mondta
Gõgös Zoltánnak. Ha õ mondhatja, akkor én
is.
Juhász: Csak õ magázva. Megadta a tiszteletet.
Nedoba: Igen, de mi tegezõdünk. Azt szeretném kérdezni, hogy mi történt, hogy nem voltatok meg megfelelõen?
Tóth Béla: Az a véleményem, hogy ha valaki
elvállal valamit, akkor azt be is kell, hogy tartsa.
Nedoba: Nem ezt kérdeztem.
Tóth: Nem azért megyek el egy bizottsági
ülésre, hogy köszönje meg nekem valaki.
Nedoba: Nem téged bántalak.
Tóth: Erõs Feri ügyeletes volt, Gábris Pityu
nem ért haza, ezért volt az ülésünk 3 fõs.
Juhász: Ha ezt a két személyt, akik jobbra ülnek tõlem, bizottsági tagnak megválasztottátok volna, és 5 fideszes képviselõnek nem két
helyen kellene helytállni, akkor valószínûleg
az ilyen problémák kevésbé fordulhatnának
elõ.
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BIZOTTSÁG MINT KIFIZETÕHELY
Nedoba: Mi nem tartunk ellenségnek titeket,
hanem csak egyszerûen politikai ellenfélnek.
Azt kérem Jánostól, soha ne tegye meg azt,
hogy feláll, mert nekünk van felelõsségünk a
város iránt. Nem fogjuk ezeket a ziccereket
kihasználni. Horváth Gyula sajnálatos módon, egészségügyi okok végett lemondott a
bizottsági tagságáról. Gondolom, szintén
fideszes külsõs képviselõ fog beülni a helyére, mert 2010 óta egy külsõs helyet nem adtatok az ellenzéknek. Ez nem demokratikus
gondolkodás, ez erõpolitika, nem viszi elõrébb a város érdekeit. A bizottságba javaslok
még egy trafikost beültetni. A jogi bizottságban az elnök úrnak a saját dolgozója ült be
mint külsõs képviselõ. Egyre jobban arra orientálódik a bizottság, hogy a város önkormányzata fideszes kifizetõhelyként mûködik.

VÁROSI GONDOK
Szilveszterné: Nedoba képviselõtársam, szeretnélek tájékoztatni: annak ellenére, hogy
nem vagyok egyetlen bizottságnak sem tagja,
a 4 bizottsági ülésbõl 3 ülésen részt vettem.
Kislókon a Kossuth utca 2/a és b-ben lakó állampolgárok tájékoztattak arról, hogy október óta nincs közvilágítás.
Dr. Sükösd: Ha ide szólnak a hivatalba, mi
biztos, hogy bejelentjük és kontrolláljuk is,
hogy mi történik utána.
Szilveszterné: Nagyhörcsökön a Dózsa utcában, a vízmûnél sincs hónapok óta közvilágítás. Ott állítólag a szolgáltató azt mondta,
hogy tudnak róla, de egy izzóért nem éri meg
nekik kimenni. A településen a buszmegállók sincsenek kivilágítva. Egy töbörzsöki állampolgár azt kifogásolta, hogy a helyi járat
menetrendjét nem találják kihelyezve.
Dr. Sükösd: Kihelyeztük már kb. 53-szor a tavalyi évben.
Szilveszterné: Azt mondta, hogy a város honlapján nézte, és ott kb. 10 éves menetrend
van.
Dr. Sükösd: Nem hiszem, hogy 10 éves, de el
tudom képzelni, hogy nem friss.
Szilveszterné: Egy fotót kaptam arról, hogy a
miklósi buszmegállóban, a központ felé haladva, jobb oldalon 10 cm vastag sár van, amikor esik az esõ. Jó lenne ezt minél hamarabb
orvosolni. Sok éves probléma, hogy visszafolyik a partoldalról a járdára a sár. Arról nem
is beszélve, hogy hepehupás, ott közlekedni –
pláne magas sarkú cipõben – életveszélyes.
Dr. Sükösd: Ameddig elértünk, addig megvan a járda, csak nem értünk rajta végig.
Szilveszterné: A Rákóczi utcában, a temetõnél, a Magyar utcától a Kazinczy utcáig a
buszmegállónál ki kellene építeni a közvilágítást.
Dr. Sükösd: A temetõ megvilágítása vonatkozásában amire az önkormányzatnak belátható anyagi lehetõsége volt, azt megtettük. A
buszmegálló forgalma nem indokolta, hogy
oda közvilágítást építsünk, mert nem olcsó.
Szilveszterné: A Huba utca Lehel utca vége
felõli részénél van egy betontuskó az út szélén, és a havazáskor ismét nekicsúszott valaki. A miklósi orvosi rendelõnél nincs kiépítve
a mozgáskorlátozott-följáró. 50-60 éves, 100
kg-os férfiakat ölben visznek föl. A kismamák is panaszkodnak, hogy a babakocsit az
utcán kell hagyni.
Dr. Sükösd: A megyei fejlesztésbe beletettük
– ott komplex átépítésre van szükség.
Folytatás a következõ oldalon.
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POSTÁRA VÁRVA

Szilveszterné: A miklósiak még mindig várják a posta megnyitását.
Kérdezik, hogy lépett-e valamit Varga Gábor úr. Fõleg azután kerestek meg többen is, hogy 0 fölszólalása volt 2014-ben.
Dr. Sükösd: Nem tudom, hol tart a dolog. Én minden alkalommal
kérdezem, Erõs Ferenc képviselõtársunk is folyamatosan bombázza kérdésekkel az országgyûlési képviselõt. Nem tudok most
beszámolni az elõzõ testületi ülés óta történt eredményrõl.
Nedoba: Lepereg róla?
Dr. Sükösd: Nem mondom, hogy lepereg róla. Kialakul köztünk a
dialógus, de eredménye nincs.
Nedoba: De megígérte!

PIAC VASÁRNAP
Szilveszterné: Javaslom, hogy Sárbogárdon a vasárnap legyen piacnap. Mivel március közepén bezárnak a nagyobb bevásárlóközpontok Sárbogárdon is, azt gondolom, itt lenne a lehetõség, hogy a
piac föléledjen.
Dr. Sükösd: A piac él, amikor olyan az idõjárás, nagyon sokan
szoktak lenni. Hagyományosan szombaton állnak kint. Meghirdethetjük a vasárnapot, de egy picit javulni kell az idõjárásnak.
Most egy „utolsó mohikánunk” van, aki minden szerdán megjön,
ha esik, ha fúj.
Szilveszterné: Beszéltem olyan õstermelõvel, aki azt mondta, hogy
azért nem jön oda, mert nem lehet leparkolni, az árut kipakolni.
Dr. Sükösd: Az Ady 162. mögé beengedünk minden árust.
Ébl Zoltán (Nedobának): A külsõ bizottsági tag, Ancsa nem azért
ül ott, mert trafikos, hanem mert megérdemli, rengeteget segített
nekünk.
Dr. Sükösd: Az orvosi ügyelet kapcsán merültek föl szakmai kérdések is. Igen gyorsan szeretnénk iderendezni az orvosigazgatót és
egyéb döntéshozatalra jogosult személyeket, tekintettel arra, hogy
több kérdést szükséges tisztáznunk. Nem a rendszerrel, hanem a
rendszer mûködtetésével van bajom, meg úgy érzem, hogy az embereknek is.
Egy állampolgár szólalt föl az ülés végén a Szent István út déli részével kapcsolatban, ahol naponta 50 kamion megy el hónapok
óta, hordják a kukoricát meg más termékeket. Az út állapota kritikán aluli. Az árkokat is betemetik a nehéz jármûvek, ahogy egymást kerülik ki. Kérte ennek megoldását.
Dr. Sükösd: 500 méter teherbíró út milliárdos tétel, de nem ez a fõ
probléma. Botor módon azt mondtam tavaly, hogy jogerõsen a miénk lesz az út, ez azonban a vasút és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ között ismét elakadt. Mi már kb. 8-szor írtuk alá, 3-4-szer módosítottunk vázrajzot a saját költségünkre. A vasút fejlesztésében
a középtávú koncepció készült el, 2025-tõl kezdõdõ idõszakra.
Örülnék neki, ha az útfelújítással nekünk nem kellene megvárnunk a vasúti korszerûsítést. A Nemzeti Vagyonkezelõ meg a MÁV
azt mondta, hogy ha nem is kerül át a tulajdonunkba az útszakasz,
de ha jelenik meg pályázat, akkor pályázhatunk. A kamionos kérdésre fölhívjuk a rendõrkapitány úr figyelmét. A Közútkezelõnek
is ott van a telephelye, õ sem kis gépekkel jár, mégis azt mondja,
hogy nincs köze az úthoz.
Hargitai–Kiss Virág

CSIKKEK A JÁTSZÓTÉREN
Fölháborító látvány fogadja az
Ady Endre úti lakótelep játszóterére érkezõ gyerekeket: egy
rakás cigarettacsikk éktelenkedik az egyik asztal mellett. Sajnos a kisgyermekeknek készült
teret lassan elhódítják maguknak a randalírozó kamaszok,
akik nemcsak csikkeket, hanem
üvegeket és mindenféle szemetet is szétdobálnak, és különbözõ végtermékeket hagynak maguk után. Ehhez csatlakoznak kóbor állatok és felelõtlen, bunkó kutyatulajdonosok is, akik hagyják, hogy az állataik oda piszkítsanak, ahol a gyerekek játszanak.
Jó lenne, ha az önkormányzat körbekerítené a területet a gyerekek egészsége, a játékok biztonsága érdekében, és éjszakára bezárnák azt.
Egy szülõ
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Közmeghallgatás
Február 13-án a testületi ülés kezdete elõtti fél órában a köznek szentelték figyelmüket a városatyák. A közmeghallgatásra csekély számú érdeklõdõ jött el.
Juhász János kifogásolta, hogy nem az elõírások szerint, 10 nappal korábban lett meghirdetve a közmeghallgatás. Példátlannak nevezte, hogy
milyen hosszú sort kell állni a postán. Ha egyszer Miklóson nem nyílt
meg a posta újra, akkor vegye már figyelembe a Magyar Posta, hogy ide
kényszerülnek az ott élõ emberek is! A vagyonnyilatkozatok leadási határideje kapcsán feszegette, hogy jogosultak-e mindannyian szavazni.
Ébl Zoltán elmondta: 10 képviselõ és a polgármester, valamint 7 külsõs
bizottsági tag a vagyonnyilatkozatát és a köztartozásmentes adatbázisba
való felvételrõl a hitelesített igazolást a szervezési ügyintézõnél leadta
idõben.
Sárközi Imre annak adott hangot: nem lepõdik meg azon, hogy a lakosság érdektelen. Az utcán hallani, hogy ez a probléma, az a probléma.
Most miért nem jön el az, akinek panasz van és mondja el itt, mi a bánata? Sérelmezte, hogy a doni megemlékezésen egy képviselõt sem látott,
a hivatalt is egy személy képviselte csak. Az alpolgármesterrõl tudja,
hogy rajta kívül álló okok miatt nem tudott eljönni.
Dr. Sükösd Tamás: Magam eddig minden évben részt vettem az ünnepségen, de most nem voltam itthon.
Gál Sándor a kerékpárút állásáról érdeklõdött, illetve hogy az uszoda–sportcsarnok építésére rendelkezésre áll-e a szükséges önrész. A térköves járdák a város központjában karbantartásra szorulnak, a csatornakifolyók tele vannak földdel, szét vannak menve a lefolyófedelek. Jelezte, hogy az Attila utca elején, a Spar környékén látott rókákat.
Dr. Sükösd: Komoly pályázatot nyújtottunk be a közmunkát felügyelõ
Belügyminisztériumhoz, remélem, lesz kapacitás a városközpont járdáinak rendbetételére is. Ismerjük a problémát, foglalkozunk vele. Az uszoda–sportcsarnok vonatkozásában a kormányzati szerepvállalás mértéke
kérdés. Az uszodai önrészt az önkormányzata akár fejlesztési hitelbõl
(de saját erõ sem kizárt) rendelkezésre tudja bocsátani. A sportcsarnok
vonatkozásában nagyban függ a kormányzati döntéstõl az önrész. A kerékpárút nem szorult háttérbe. Engedélyes tervvel rendelkezünk, ezt folyamatosan életben tartjuk. A megyei fejlesztési programokban (amiknek a jóváhagyása január 15-e körül történt meg Brüsszelben) benne van
a sárbogárdi nem turisztikai célú kerékpárútra és a csapadékvíz-elvezetés megoldására az összeg. Remélem, ez a forrás hozzáférhetõvé válik,
és akkor eredménnyel tudunk pályázni. A vakcinázás óta a rókákkal komoly probléma van: megmaradnak azok az egyedek is, amelyek egyébként a természetes fejlõdés során elpusztultak volna. Szoktak befogást
folytatni.
Nagy György afelõl érdeklõdött, hogy az önkormányzati kertekben milyen eredménnyel termeltek. Az extraprofitot hova tették? Mert végül is
ingyen volt minden.
Dr. Sükösd: A közmunkaprogramot 85 %-ban támogatta az állam, a maradék 15 %-ot mi tettük hozzá, úgyhogy nem volt ingyen. Az eredményt
kizárólag a programra lehet visszafordítani. Több helyen kutat fúrattunk
belõle, villamos bekötést csináltattunk, illetve a fejlesztés olyan részeit
fizettük ki belõle, amiket nem támogatott a program.
Nagy György sérelmezte, hogy Miklós hátrányban van mindig Bogárddal szemben. Most is a város északi felére kerül az uszoda és a sportcsarnok. Miklóson nem képes a hivatal megoldani a Vasút út keresztezõdését. Cecén sec-perc megcsinálták a dûlõutakat, fõutakat. Több országos szintû témával együtt szóba hozta a szélerõmûvek kérdéskörét is, valamint kérdezte, mi a helyzet a kõbányával, mert onnan lehetne követ
szerezni az útjavításhoz.
Dr. Sükösd: A szélerõmûparkra Magyarországon senki nem kapott már
évek óta engedélyt. Pedig nagyon örülnénk neki, mert 48 toronyból a 2
legnagyobbnak nem kellene lekötnünk a teljes kapacitását ahhoz, hogy a
sárbogárdi villamos hálózat teljes mûködtetése megvalósítható legyen.
Ez meghaladja azt a szintet, ahol mi befolyásolni tudunk. Az említett útkeresztezõdésre a pályázatunk sikertelen volt. A Közútkezelõt kerestük
ebben a tárgykörben már meglehetõsen sokszor. A kerékpárút megvalósításában teljes egészében benne van annak a keresztezõdésnek az újragondolása, kialakítása is. 2010. október óta a bányában nem végzett senki robbantással járó bányászati tevékenységet. Ami jelenleg lent található, az igen nagy mennyiségû csapadékvíz és bányameddõ, amivel többet
ártanánk az utaknak, mint amennyit használnánk, ugyanis agyagos és
ragad.
Hargitai–Kiss Virág
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Föld derekán, Indonézia ölén 4.
– Említetted, hogy meglepõ volt, hogy vulkanikus szigeten voltak
más kõzetek is. Azok hogyan kerültek oda?
Novák Kovács Zsolt: – Ahogy a vulkanikus kõzetek is: kõzetlemezek ütközése révén. Ahol alábukás van meg repedések, ott a felszínre jön a láva, ott lesznek vulkanikus kõzetek, ahol csak egymásnak nyomultak a lemezek, ott fölgyûrõdhetnek a tenger aljzatáról üledékes mészkõ alapú kõzetek is. Olyan karsztjelenségekkel is találkoztunk, amikrõl csak olvastunk. Élõben fantasztikus
látványt nyújtottak azok a formák. Hihetetlen volt, hogy az emberek mennyire igyekeznek a termõföldet megtalálni és kihasználni,
hiszen nagyon nagy a népsûrûség, minden talpalatnyi földre szükség van. Hatalmas karsztos sziklatömbök között is ott voltak a
rizsteraszok, ültetvények, amiket nyilvánvalóan csak kézzel lehet
mûvelni. Ez is biztosítéka annak, hogy a munkanélküliséggel nem
kell hosszú távon számolni.
– Milyen közlekedési eszközöket próbáltatok ki?
– Jakarta, az ország fõvárosa nagyjából 10 milliós lélekszámú, és
körülbelül akkora helyen van összezsúfolva, mint Fejér megye.
Ennek ellenére nincs metrója, villamosa, nagy kiterjedésû autóbusz-hálózata, hanem autóval mennek mindenhova. Az, hogy az
ország gyorsan fejlõdött, az autósok számát is nagymértékben növelte. Az ottaniak azt mondták, hogy a fõváros növekedésének az
lesz a gátja, hogy egyszerûen nem férnek el majd az autók a városban.
– Borzasztó lehet ott közlekedni!

– Az autó mellett a másik közlekedési eszköz a kismotor, amibõl
iszonyatos mennyiség van. Nagyon olcsó a benzin, 100-120 Ft körül van egy liter. Kevesebb az adó rajta, meg maguk termelik. Járatos buszok nincsenek, hanem úgynevezett iránytaxikat, kisebb
méretû furgonokat lehet bárhol leinteni, megállítani. Vidéken
hagyományos közlekedési mód a riksa kerékpáros változata, illetve ahol folyók, vizek vannak, ott csónakkal közlekednek. A vasúthálózat Jáva szigetére korlátozódik. A közlekedési szabályokat
másképpen értelmezik.
– Azt gondoltam. A duda az irányjelzõ.
– Amikor részt vettünk Jakartában ebben a tömeges közlekedésben, akkor elõször a félelem fogott el minket, a gyomrunk összeszorult. Aztán késõbb megszoktuk. Van benne ráció. Baloldali a
közlekedés, ami Ázsiában nem ritka. Sávok vannak, de a legfontosabb szabály az egymásra való odafigyelés. A duda nem azért
van, hogy riogassák a másikat, hanem jelezni. Azért dudálok,
mert utolértelek, vagy kanyarodok. Nem ész nélkül dudálnak.
Csodálatosan türelmesek egymással. Minden résbe benyomulnak, olyan helyeken is lefordulnak, amikrõl azt gondolná az ember, hogy semmiképpen nem fér el a jármû, de ennek ellenére se
agresszívak. Integetnek egymásnak, mosolyognak, nem keresik
egymás családfájában a résztvevõket. A jogosítvány megszerzése
nem feltétlenül vizsgák következménye, hanem csak meg kell
venni; elõtte már mindenki magától megtanul vezetni. A 10 éves
gyerekek már motoroznak, azzal járnak iskolába, boltba. A robo-

góra nem kell jogosítvány. A jogosítvány igazából az autótartáshoz kell. Ennek ellenére balesetet nem láttunk, csak egy koccanást. A balesetnél egy aranyszabály van: a nagyobb a hibás, mert
annak kell vigyázni a kisebb jármûre. Biztosítások nem nagyon
vannak, mert az elég drága számukra. Bármennyire is úgy tûnik,
hogy ész nélkül mennek, mégis óvatosak.
– Természetes közlekedési eszközök vannak, mint például szamár, ló, vagy bármilyen hátas?
– Nem nagyon. Annyira nagy a
zsúfoltság, hogy ezeket a jószágokat már nem tudják mivel etetni, nincs hol tartani. Helyettük
biciklik, motorizált jármûvek
vannak. Jáva szigetére volt elsõsorban jellemzõ a hatalmas népsûrûség – ott él a lakosságnak
több mint a fele (130 millióan),
és a sziget akkora, mint a Dunántúl. A településeket nem lehet
egymástól elválasztani, összenõttek. Ebbõl adódóan nincsenek
településnév-táblák sem. Hogy
ott aztán postásként hogy lehet
eltalálni, azt nem tudom. Az utak melletti házsor mögött már ott
van a rizsföld, hogy a családnak a rizs megteremjen.
– Hogy lehet így térképet használni?
– Nem volt egyszerû, még GPSszel sem. Viszont a helyi sofõrünk tudta, úgyhogy ebbõl nem
volt gondunk.
– A közlekedési táblák a közös
nyelven vannak kiírva?
– Igen, és szerencsére latin betûs írást használnak, ahogy írva
van, úgy kell olvasni. Az oktatás
miatt most már egy általános
mûveltségi szintje mindenkinek van. 10 osztály kötelezõ. Az
oktatásban más dolgokra helyezik a hangsúlyt, mint mi,
nem annyira megterhelõ az iskola.
– Bölcsõde, óvoda nem valószínû, hogy van.
– Nem nagyon. Családban él odahaza a gyerek. De az iskola idõszakában is, ha munka van odahaza, akkor nem megy iskolába. Az
elsõsök 10-re mennek iskolába és délig tart a tanítás. Tehát napi 2
óra tanítás van. Megtanulnak írni, olvasni, számolni. A felsõbb évfolyamokon nem tanulnak annyira sokat, mint mi; a tanulási módszerük ázsiai: hihetetlen mennyiségû tényanyagot meg tudnak tanulni, bemagolva, de alkalmazni, kombinálni már nem tudják az
ismereteket. A magyar pilóta ismerõs mesélte, hogy ha a repülõn
esetleg a légnyomás nem úgy esik, mint ahogy azt az ázsiai pilóta a
könyvben olvasta, akkor már nem tudja, mit csináljon.
– Ez egy kicsit ijesztõnek hangzik, fõleg, mivel repülõvel közlekednek a szigetek között.
– Szerencsére az ilyen horrortörténeteit meghagyta a végére,
hogy ne ijedjünk meg, milyen közlekedési nehézségek vannak.
Arányában nincs sokkal több repülõgép-baleset, mint más országokban. Egyszerûen még esetleg fiatalok, újak, kezdõk a pilóták,
a géppark is új.
– És régen nem jutott el hozzánk ennyi hír.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Dévai zarándoklat – avagy a magyar Camino
Csendes szombat délután van a pálfai Koller-sörözõben, vagy ahogy többen ismerik:
„Feri kocsmájában”. Sok vendég most nincs, üdítõmet kortyolgatva társalgok a kocsmárossal. Kinyílik az ajtó, és egy erõs alkatú, magas, szemüveges ember toppan be
határozottan. Pontosan érkezett, hozzám lép és lekezelünk.
– Akkor kezdhetjük? – kérdezi, s miután kikérek
vendégemnek is egy pohár üdítõt, egy csendes sarokba húzódunk.
Õ Magyar Karcsi, pálfai származású, de Sárbogárdon lakik, és a Magyar Honvédség híradós ezredénél szolgál. Karácsonykor 430 kilométert gyalogolt Pálfától Déváig, hogy
adományt vigyen a Böjte Csaba által alapított
Dévai Szent Ferenc Alapítvány árvái részére,
és hogy velük töltse az ünnepet. Az útjáról
beszélgetünk.
– Úgy tudom nem ez volt az elsõ ilyen kaliberû
utazásod, ugyanis bejártad a híres francia–spanyol zarándokutat, az El Caminót. Ez milyen
élmény volt?
– Újévi fogadalmam volt, hogy ki szeretnék
lépni a komfortzónámból azáltal, hogy valami olyasmibe vágok, amit eddig még nem csináltam. Azért is éreztem szükségét ennek,
mert fejlõdni akartam, szembenézni a félelmeimmel, megélni helyzeteket, amik elgondolkoztatnak saját magammal kapcsolatban,
különösen azért is, mert egyedülálló vagyok,
s így számos kérdés foglalkoztat, amikre ott
választ kaphatok. Nem volt könnyû elindulni
nekem, aki hozzászokott ahhoz, hogy például
a honvédségnél is csak feltesznek a helikopterre, aztán visznek, ahova kell. Amikor azon
kaptam magam az elsõ napon a Saint Jean-i
vasútállomáson, hogy teljesen egyedül vagyok, sötétben, hidegben, akkor kicsit megrémültem, de aztán némi bolyongás után sikerült szállást találnom, ahogy aztán végig a
800 kilométeres út során. Pár nap elteltével
már nem szorongtam, semmit sem éreztem
nehéznek, hanem örömteli hangulatban sétáltam, s ebben a megbékélt állapotban értem a tengerhez a harmincadik napon.
– Ez a kaland inspirált arra, hogy bõ fél évre rá
egy másik nagy utat is megtegyél?
– Részben igen. Hiányzott a gyaloglás, az önismereti fejlõdés, az a tipikus Forrest Gumpos érzés, hogy menni kell, de csak úgy, cél nélkül. Aztán lett cél is az ötlethez, ugyanis mivel egyedül szoktam tölteni az ünnepeket,
karácsony elõtt arra gondoltam, hogy olyan
közösségben akarok ünnepelni, ahol jól érzem magam, akik közt sok a hozzám hasonló.
A számítógép elõtt ülve beugrott Böjte Csaba neve, akirõl megtudtam, hogy amellett,
hogy szerzetesként járja a Kárpát-medencét,
még van egy alapítványa is Déván árva, szegény gyerekek javára. Hirtelen ötlettõl vezérelve írtam neki egy közösségi oldalon,
hogy karácsonykor el szeretnék menni hozzájuk Dévára, mivel akkor õ is ott tartózkodik a gyerekekkel. Meg is lepõdtem, hogy
nagyjából 20 percen belül válaszolt: „Károly,
szeretettel várjuk.” Így alakult ki a kapcsolat
közöttünk. Õ is meglepõdött kicsit, amikor
közöltem, hogy gyalog fogom megtenni az
utat.
– Ez azért sem volt egy szokványos vándorút,
mert adományt is vittél az alapítvány részére.
– Így van. Az elõkészületek során kértem
Csabától, hogy adja a nevét, ezáltal a támogatását az utamhoz, és arra is gondoltam, hogy

valami jótékony küldetéssel kötöm egybe az
utazást. Csaba testvér szorgalmazta, hogy tegyük nyilvánossá az egészet, amitõl eleinte
egy kicsit ódzkodtam, mert eredetileg csendben, feltûnés nélkül szerettem volna elsétálni
Dévára, de aztán egyáltalán nem bántam
meg, hogy a nagyvilág tudtára adtuk a dolgot,
hisz sok embertõl érkezett támogatás, így aztán össze is gyûlt egy szép összegû adomány.
Így vált karitatív küldetéssé a személyes
utam, és ennek nagyon örültem.
– Mesélj az útról! Milyen volt az El Camino után
ezt a „kevéske” 430 kilométert megtenni?
– Itt magamnak kellett útvonalat terveznem,
mivel nincs az a kijárt ösvény, szállások sora
stb., ami az El Caminóra jellemzõ. December
9-én indultam, és kizárólag fõútvonal mellett
haladtam. Nem akartam árkon, bokron átkelni, ha nem muszáj. Átlag napi 40 kilométert haladtam. Ahogy terveztem az útvonalat,
arra jöttem rá, hogy azokon a településeken,
amiket útba fogok ejteni, mindenhol van
egy-egy ismerõsöm, vagy annak egy ismerõse, így a szállás nem volt probléma, fõleg a
magyarországi szakaszon. Szekszárdon és
Baján ismerõsöknél aludtam, az alföldi szakaszon katolikus plébániákban – mivel tudták, milyen küldetésben vagyok, ott is szívesen fogadtak. Mélykút és Mórahalom után
Kiskundorozsma jött, ahol egy disznóvágásba is belecsöppentem. A 3-4. napokon volt a
holtpont, amin aztán sikerült átlendülnöm,
részben a sok segítség miatt, amit az út során
kaptam. Makón kollégiumban aludtam,
Nagylakon a polgármester segített, aztán el is
értem a határhoz. A határõr furán nézett,
amikor koszosan, nagy pakkal a hátamon közöltem vele, hogy Dévára tartok, de akadékoskodás nélkül tovább engedett.
– Ezután jött a romániai szakasz, ahol – ha jól
tudom – már improvizálnod kellett szállásügyben.
– Itt már nem akadtak ismerõseim, de szerencsére a nagylaki polgármester megadta a
pécskai polgármester elérhetõségét, így mikor oda értem, õ segített, õ pedig az aradi
Csiky Gergely Gimnázium igazgatónõjét
ajánlotta, szóval szerencsésen sodródtam
egyik szállásról a másikra. Azon is meglepõdtem, hogy például Pécskán idegenek is kérdezgették tõlem, hogy „Ugye, te vagy az, aki
Dévára megy az árvákhoz?” Úgy látszik,
„celeb” lettem, és a hírem szinte mindenhol
megelõzött. Az itteni polgármester ajándékként adott egy várostörténeti könyvet. Jó nehéz, több kilós kötet, pedig már így is súlyos
volt a hátizsákom. Mivel ajándékot nem illik
visszautasítani, úgy döntöttem, ez lesz az én
keresztem, és végig cipelem. Helyette otthagytam az elhasznált túracipõmet, aminek
sok vérhólyagot köszönhet a lábam, és elõvettem a bakancsot, amit az El Caminón is
használtam, azzal tettem meg az út hátralévõ
részét – a lábam is helyrejött.
– De itt már nem sok volt hátra az útból.
– Nem, bár bizonyos értelemben veszélyes
volt ez a szakasz, mert az úton, ami mellett

haladtam, nagy volt a forgalom, és hiába néztem úgy ki, mint egy sétáló karácsonyfa a sok
fényvisszaverõ ruhától, lámpától stb. Volt
olyan, hogy majdnem elsodortak. Lippa
után, az utolsó 3 napban panziókban aludtam. Az utolsó elõtti nap érdekessége az volt,
hogy Marosillyén Bethlen Gábor szülõházában adtak szállást, ami egy régi vártorony.
Felemelõ érzés volt ott eltölteni egy éjszakát.
– Aztán megérkeztél Dévára.
– Szerencsésen, mivel az eredetileg beiktatott pihenõnapot nem használtam el, így
23-án értem oda. A körülbelül nyolcvan gyerek mellett természetesen ott volt Csaba testvér, és sok egyéb vendég, olyanok, akik valaha szintén ott nevelkedtek, és visszajöttek ide
karácsonyozni, és hozzám hasonló zarándokok is – de õk nem gyalog érkeztek velem ellentétben. Nagyon meleg fogadtatásban részesültem, jelképesen átadtam az adományt
(mivel azt elõzõleg már átutaltam nekik biztonsági okokból), illetve pálfai relikviákat
(képeslap, címer, kis üveg pálinka), õk pedig
befogadtak, és meghitt karácsonyt tölthettem el velük. Mivel õk árvák, nagyon igénylik
a szeretetet, amit nem kaphatnak meg a szüleiktõl. Egy nagy családdá kovácsolódtunk
össze abban a pár napban, de általánosságban elmondható, hogy ott olyan szeretetet és
neveltetést kapnak, aminek köszönhetõen
késõbb a kinti világban megállják majd a helyüket. De ezzel még nem ért véget az út,
mert beszélgetés közben megkérdezte tõlem
Csaba testvér: „Károly, nincs kedved a gyerekekkel elmenni holnap Vajdahunyadra?”
Gondoltam, az a 20 kilométer már nem árt
meg, így másnap egy csapatnyi gyerkõccel az
oldalamon sétáltunk el Vajdahunyadra – ez
is nagy közösség-kovácsoló élmény volt számukra, mivel nekik nagy szó az is, ha elmehetnek a szomszédos településre.
– A hazavezetõ utat hogyan sikerült lebonyolítani? Vannak még hasonló terveid a jövõre nézve?
– Szerencsére volt ott egy dunaújvárosi férfi,
aki kocsival hazahozott, így a hazaúttal sikerült megspórolnom pár napot, hetet. Mivel
ez is egy felemelõ élmény volt számomra, tervezek további hasonló utakat. Egyelõre semmi konkrétum nincs, majd talán tavasszal.
Tervben van, hogy a gyerekeket én látom
vendégül itthon. Viszonozni szeretném azt a
szeretetet, amivel õk fogadtak ott, és amitõl
úgy éreztem, hogy nem vagyok egyedül a világon.
Monhalt Ákos
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Egy kórus Sárbogárdról
Új orgonánk beszerzéséért, felépítéséért
és karbantartásáért immár több mint 30 jótékonysági koncertet hallhattunk. A sok
koncert mégsem folyik egybe az emlékezet
ködében, mert szinte mindegyik elõadásnak volt valamilyen különlegessége. Voltak koncertek, ahol világhírû mûvészek
léptek föl, mint Illényi Katica vagy Pitti
Katalin. Új orgonánk lenyûgözõ hangzását
Fassang László mûvész virtuóz játékával
ismertük meg. Más hangversenyeket a saját akolból származás tett különlegessé,
ahol rájöttünk, micsoda fantasztikus tehetségek teremnek a mi közösségünkben
is. Ismét máskor az egzotikus harmóniavilág vagy nagyon távoli mûfajokból származó mûvek tették különlegessé az elõadást.
Legutóbb a Mezõföld szívébõl, Sárbogárdról látogatott hozzánk, Csepelre a Schola
Catholica Kamarakórus. A koncertsorozat folyamán sok kórust hallottunk már.
Vajon õk a különlegesek közé kerülnek-e,
vagy eltûnnek a feledés homályába?
Az énekkar messzirõl jött. Nem kívánták
az utazás fáradalmait a koncertre terhelni,
ezért jóval az elõadás elõtt megérkeztek.
Talán õk az egyetlen kórus, mely a megelõzõ szentmisén is részt vett. A csepeli hívek,
akik ekkor ott voltunk, kezdtük érezni,
hogy itt nem egy egyszerû fellépésrõl lesz
szó, hanem a szereplõk rövid idõre belépnek közösségünk életébe. Többségünk
még nem tudta, hogy a hangulat mitõl vált
bensõségessé, de egyre csigázódó figyelemmel fordultunk feléjük.
Aztán a felkonferáláskor megtudtuk: a kórus nem idegen, Kispál György atya hosszú
évekig szolgált Sárbogárdon, s õket régi ismerõsként üdvözölte.
Az énekkar elsõ megszólalásakor megállapíthattuk: kidolgozott, professzionális
hangzást hallunk. A merész mûsorválasztás az érdeklõdést tovább emelte: a rendkívül változatos merítést, a távoli mûfajok
közti átjárást csak biztos zenei alapokon
álló, tág érdeklõdésû énekesekbõl álló kar
képes hihetõen elõadni. Ilyen kórust csak
nagy tapasztalatú, profi karvezetõ képezhet ki, gondolnánk. Hát Bakonyi István
karnagy mindössze 24 éves, kutató agrármérnök és mellesleg zenész.
A koncert elsõ részét rögtön õ nyitotta:
Schubert Pax Vobiscumát énekelte orgonakísérettel. A kórus a hangversenyt Bárdos Lajos Tábortûznél címû, ráhangoló
mûvével folytatta. Eztán Francz Biebl ismert spirituáléit hallottuk, melyek intimi-

tására klasszikus kórus ritkán érez rá, de a
sárbogárdiak magabiztosan és élvezettel
adták elõ, így minket is magukkal ragadtak. Majd igazán megható méltósággal
hangzott el egy kortárs zeneszerzõ, Marco
Frisina vatikáni pap megdöbbentõen
klasszikus összhangzású, megindító mûve,
az Anima Christi.
A mûsor második részét Pálóczy Júlia orgonajátéka nyitotta: Bach a-moll orgona
concertojának I. tételét adta elõ. Új orgonánk megszólaltatóit mindig különleges figyelem kíséri: mit tudnak kihozni hangszerünkbõl? Ez a mû igazi tûzpróba, zenész és
orgona együtt teljesedhetnek ki.
Bach ebben Vivaldi kéthegedûs versenymûvét dolgozta át orgonára. Itt nemcsak
Bach mesteri szólam egymásba fonásait
kell visszaadni, hanem érzékeltetni kell a
zenekarból kiemelkedõ hegedûk éneklõ
hangját. A zseniális elõadásban végérvényesen kiderült, hogy bár a kórus magasan
képzett amatõr énekesekbõl áll, hozzájuk
igazi profi zenészek is csatlakoznak.
A továbbiakban aztán nem fért kétség hozzá: a kórus minden stílusban otthonosan
mozog.
A zeneszerzõk közül dr. Takács Nándor
megyéspüspökünket emelem ki elõször, õ
az egyetlen magyar muzsikus püspök. Közösségünkben még mindig élénken él csepeli látogatásának emléke, pedig az már

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSATÁRI FERENCNÉ
született Matkó Mária
temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak.
„Emléked szívünkben örökké élni fog.”
Gyászoló család

úgy egy évtizede történt. Akkor Takács
Nándor atya nemcsak egy ünnepi misét celebrált, hanem megénekeltette a híveket,
mégpedig 3 szólamban. A hívek többsége
zeneileg képzetlen, de õ a szentmise keretében 5 perc alatt betanított nekünk egy 3
szólamú alleluja-kánont, amit mi önfeledt
örömmel széltében-hosszában daloltunk.
A Schola Catholica Kamarakórus így nemcsak egy nagyszerû darabot adott elõ tõle,
hanem a szívünkben õrzött kedves emléket is felidézte.
E részben hallottuk Pitoni klasszikus Cantate Dominoját, Fauré egy álomszép kórusmûvét orgonakísérettel és egy ír népdalt is.
Aki azt hiszi, ezt a kavalkádot már nem lehet fokozni, téved. Az énekkar a koncertet
két zulu spirituáléval fejezte be. Dél-Afrika szabad énekét hozták el nekünk fergeteges dobkísérettel, a templomon átáradó
örömzenéléssel.
Ha most újra föltesszük a kérdést: mi volt a
különleges a sárbogárdi kórus mûsorában,
sok minden eszünkbe juthat. Az én eszembe legmélyebbre a bensõséges hangulat
vésõdött. Nemcsak egy széles repertoárral
rendelkezõ, profi szintû amatõr kórust
hallottunk, hanem azt éreztük: õk mi vagyunk. Ismerjük õket, hazajöttek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BRAUN TIBOR
temetésén részt vettek
és együttérzésüket
bármilyen formában kifejezték.
Gyászoló család

Mátyus Attila
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Miklósi hírcsokor
Bendegúz Nyelvész verseny
Már évek óta nagy létszámmal veszünk
részt a Gyermek- és Ifjúsági Akadémia
Bendegúz Nyelvész versenyén. Az idei
tanévben is huszonnyolc tanulónk jelentkezett erre a megmérettetésre. Február
13-án nagy izgalommal gyülekeztek a második, harmadik, negyedik, hatodik évfolyamos gyerekek. Bendegúz buzdító levelének felolvasása után elkezdõdött az
egyéni munka, a faladatok megoldása,
melyre negyvenöt percük volt a tanulóknak. A legeredményesebben teljesítõ tanulók Székesfehérváron, a megyei fordulón mutathatják meg, mit tudnak a magyar
nyelv szépségérõl, szabályairól.

Group. A hazai és a nemzetközi dzsessz élvonalához tartozó csapat népzenével ötvözi a mûfajt, melybõl ízelítõt is kaphattunk
ezen a délelõttön. A gyerekközönség ezt a
zenei fúziót érdeklõdõ figyelemmel hallgatta.

Állóné Horváth Hajnalka

Mesefilmek árnyékában,
avagy a felsõs farsang
Iskolánkban február 13-án rendezték meg
a felsõs farsangot, melynek témája a mesefilmek világa volt. Az 5. A magyar népmesék jellegzetes figuráit mutatta be, a b-sek
a Hupikék törpikéket játszották el. A 6. évfolyam elõadásában láthattuk Dr. Bubót
és az Oroszlánkirályt, a 7. évfolyamosok
pedig a Madagaszkárt és a Jégkorszakot
adták elõ. Végül, de nem utolsó sorban
megnézhettük a 8. évfolyamosok angolkeringõjét. Suhantak a piros szoknyák, lassan
és méltóságteljesen fordultak a párok.
Szemet gyönyörködtetett a látvány. Ezután mindannyian táncra perdülhettünk,
egy fergeteges hangulatú diszkón vehettünk részt. Délután négyig tartott a jókedv
és a vigasság. Reméljük, a farsang elérte
célját: sikerült elûznünk a telet.
Magyar Zsuzsa és Furák Alexandra 7. b

Dzsesszkoncert
Nagysikerû dzsesszkoncert szem- és fültanúi lehettünk kedden délelõtt, ugyanis iskolánkban koncertezett a Balázs Elemér

Mi, újságírósok a koncert után interjút is
készíthettünk a zenészekkel, akik ugyanolyan komolysággal vettek részt a beszélgetésen, mint amilyen komolyan vettek
bennünket mint közönséget a zenélés során. Megtudhattuk a beszélgetés során,
hogy Európa, Észak-Amerika számos országában járt az együttes, sõt Afrikában,
Marokkóban is koncerteztek már. Számos
díjjal rendelkeznek, lételemük a zenélés,
ez jelenti számukra az életet. Mindannyian
zenész családba születtek, és korán kezdtek el valamilyen hangszeren játszani.
Énekesük azonban, bár õ is zenész dinasztiából származik, a dzsesszt csak 18 éves
korában kezdte el. Azóta a zenekarral
együtt és szólóban is hatalmas sikereket
ért el. A sikert nálunk elkönyvelhették: hatalmas taps zengett a tornateremben.
„MiSulink” újságíró szakkör

Utazás egy másik bolygóra!
2015-ben járunk. Kötelezõ tanulmányi kirándulásra indulunk az osztállyal a Marsra.
Beülünk az ûrhajóba, begyújtjuk a hajtómûvet, s már el is indulunk. Egy óra utazás
után, félúton a Hold felé jöhetett a tízórai.

2015. február 19. Bogárd és Vidéke
Már kiértünk a gravitációs térbõl, ezért sokak kezébõl elszökött az elemózsia. A reggeli tej gömbökben úszkált a nevetõ társak
fölött.
– Repül a tejbolygó! – kacagtak.
Amikor mindenki jóllakott a „szárnyas
csemegével”, felvettük az ûrruhákat és kiléptünk a Holdra. Gyûjtögettünk, nézelõdtünk. Hirtelen egy furcsa alakot pillantottam meg a szikla mögött. Gyors kattogtatás a fényképezõgéppel, sikerült is megörökítenem! Hosszú fülû, hosszú lábú kis
jószág volt, harminc cm-es testéhez
körülbelül ugyanakkora farok tartozott.
– Bebizonyosodott! Bizonyítékot is szereztem! Van élet a Földön kívül is!
Hosszas szavazás, töprengés után Nyusziláb lett a neve!
Estére stabil alvóhelyet találtunk magunknak egy nagyobb meteoron. A vacsora és a
kimerítõ nap után nem sokat forgolódtunk, gyorsan álomba merültünk.
Reggel, amikor kinyitottam a szemem, látom, hogy új kis barátunk engem szemelt
ki, rajtam aludt!
– Velünk tarthat Nyusziláb? – kérleltük
Vera nénit, s õ persze megengedte, hogy
velünk tartson a következõ állomásra is, a
Marsra.
Kiszálltunk, s meglepõdve tapasztaltuk,
hogy a bolygó Nyuszilábbal van tele. És
van víz! És van oxigén! És van gravitáció!
Ez aztán a nagy expedíció! A mi kis lényünk örömmel szaladt rokonaihoz.
A fényképezõgépben sok emlék maradt. A
legjobb képek a Marsról, a Marson, a
Holdról, a Holdon, a meteoron és a Földrõl készültek. Ahogy az osztály a Marson
csoportképet alkot!
A búcsú volt a legnehezebb. Amikor végre
sikerült összeszedni elég emléket, beültünk az ûrhajónkba és elindultunk.
Mindenhova tûztünk zászlót emlékül,
hogy itt jártunk: „elsõ osztály a Holdon”,
„elsõ osztály a Marson”, „elsõ osztály a
meteoron”.
Haza délután négyre értünk. Másnap, vagyis ma megírtam ezt a fogalmazást. Elküldjük az újságba. Remélem nagy sikere
lesz a legeslegjobb képpel, amit csináltam.
Krencz Ábel fogalmazása (4. b)
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XVIII. Alsószentiváni Iskolabál
1997 óta hagyomány iskolánkban, hogy a
báli szezonban megrendezésre kerül az a
mulatság, amelyen a ballagó 8. osztályosok
talán elõször szembesülhetnek azzal a
gondolattal, hogy hamarosan véget ér életük egy idõszaka, s tanév végén elhagyják
majd iskolánkat. Az iskolabál szervezése
és lebonyolítása során összejött adományokból természetesen valamennyi tanulónak gazdálkodunk, a bál közel két évtizedes története azonban mégis a mindenkori
ballagó osztályokról szól. Nem véletlenül:
mivel a ballagók tablójának költségét is a
bálból teremtjük elõ, hagyományosan a 8.
osztályosok nyitják meg a bált keringõjükkel, majd kérik fel táncra tanáraikat és szüleiket, jelképesen így köszönve meg mindazt a szeretetet és törõdést, amit az elmúlt
évek során tõlük kaptak.

ját, s minden 8. osztály ki fog tenni azért,
hogy a számukra legjelentõsebb bálon jól
szerepeljenek.
Ahogy a mostaniak is kitettek magukért:
lelkesen készülve a mûsorra, a nyitótáncon
túl két meglepetéstánccal is tapsra ragadtatták a nézõket, pedig nem mindegyikük
tartja magát a parkett ördögének. A nemes cél érdekében azonban rengeteget
gyakoroltak Madarasi Anett tanárnõvel,
kitartó munkájuknak pedig meglett az
eredménye, produkciójukra nyugodtan
mondhatjuk, hogy le a kalappal elõttük!
De jár a tisztelet a bál lebonyolítása érdekében rengeteget fáradozó szülõknek és

A táncosokat látva döbbenünk rá igazán
mi, felnõttek is arra, hogy bizony, megnõttek a gyerekeink! Nemrég még kicsi alsósok voltak és a betûvetés, számtan alapjaival ismerkedtek, most pedig már a középiskola kapuján kopogtatnak, némelyikük
szinte kész felnõttként. Valahogy persze
így is van ez rendjén; minden alsós felsõs
lesz egyszer, s minden felsõs várni fogja a
saját, a búcsú elõjelének számító iskolabál-

tanároknak is, akik szintén mindent megtettek a siker érdekében. Ki kell emelnünk
a nagyvenyimi Szabó duó zenekar tevékenységét is, akik az egész este folyamán
fergeteges báli hangulatot biztosítottak.
Valamint ezúton is köszönjük Bertók Ferencnek, hogy videóra vette az est legpezsgõbb pillanatait. Túlzás nélkül állíthatom,
mindazok nevében, akik hajnali fél négyig
ropták a táncot: jó lesz majd visszaidéznünk ezt a hangulatos estét!
Minden támogatónknak köszönjük a felajánlásokat és a sok segítséget!
Kiss Attila

Farsang az Alapi Óvodában
,,Elmúlott a rövid farsang, De mi azt nem bánjuk,
Sirassák a lányok itthon maradásuk,
Kiknek a nagy méreg miatt ráncos az orcájuk!”
Az alapi oviban maskarába bújva
összegyûltünk táncolni és mulatni. A délelõtt folyamán az Alapi
Óvodásokért Közalapítvány jóvoltából a Makrancka hercegkisasszony mesejátékot nézhettük
meg. A hideg telet a kiszebábégetéssel, tavaszi dalok éneklésével
igyekeztünk elûzni.
Köszönjük a szülõk támogatását!
Alapi óvodások

Alapítványi bál a Mészölyben
Február 14-én, Bálint napján tartotta hagyományos bálját a Mészöly Géza
Általános Iskola Alapítványa, melynek bevétele az intézményben folyó tanítást, tanulást segíti. A felhõtlen kikapcsolódás egyúttal remek alkalom arra,
hogy szülõk és pedagógusok együtt töltsenek egy kellemes estét beszélgetéssel, tánccal, közelebb kerülve így is egymáshoz.
A rendezvényt Fülöpné Nemes Ildikó igazgatónõ nyitotta meg, szeretettel
köszöntve a megjelenteket. Majd a nyolcadikos diákok töltötték be az aulát
bécsi keringõvel. Az alsós diákok két néptáncos csoportja is megörvendeztette az asztaloknál ülõket, és egy country zenére alkotott koreográfiáját is
láthattunk.
A mûsort követõen pezsgõt kínáltak körbe a vendégeknek, s a koccintás után
tálalásra került a vacsora.
Az est folyamán a tombola sem maradhatott el. A talpalávalót a Szabó zenekar szolgáltatta, hozzájárulva a jó hangulathoz.
Hargitai Gergely
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Csirke Gergelyi módra
Hozzávalók: 1 kg kicsontozott csirkehús, 4-5 gerezd fokhagyma,
5-6 db közepes vöröshagyma, 3 dl sör, 1 kk só, negyed kk õrölt
kömény, egy-két csipet õrölt bors, 1 kk õrölt pirospaprika, 2 babérlevél, 2 ek étolaj.
A húst nem túl apró kockákra vágjuk. A vöröshagymát megpucoljuk és fölkarikázzuk. Egy magas falú, tapadásmentes serpenyõben fölmelegítjük az olajat, beleszórjuk a vöröshagyma felét és a
húst, majd addig kevergetjük, rázogatjuk, amíg a hús mindenütt
kifehéredik és pirulni kezd. Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk õrölt
köménnyel és paprikával, hozzáadjuk a babérlevelet, a reszelt,
vagy zúzott fokhagymát, ráöntjük a sört, befedjük, és néha megrázogatva addig pároljuk, amíg a hús már majdnem puha. Ekkor beletesszük a többi hagymát, és még kb. tíz percig sütjük, amíg a leve
jól besûrûsödik. Fõtt, vagy pirított krumplival, vagy egy nagy szelet friss kenyérrel tálaljuk.

Brokkolis–sonkás penne
Hozzávalók: 50 dkg brokkoli, 30 dkg gépsonka, 50 dkg penne
(tollhegytészta), 2-3 dl fõzõtejszín, ételízesítõ, só, 5 dkg vaj, mozzarella.
A pennét és a brokkolit megfõzzük sós vízben, majd leszûrjük. A
sonkát csíkokra vágjuk, vajban lepirítjuk, majd hozzáadjuk a
brokkolit és a pennét. Ételízesítõvel ízesítjük, fõzõtejszínnel felöntjük, majd reszelt mozzarellával tálaljuk.

Bõrös malackaraj
hagymás krumplival
Hozzávalók: 8 szelet bõrös malackaraj, 1,5 kg krumpli, 1 nagy fej
hagyma, só, bors, pirospaprika, 3 gerezd fokhagyma, 1,5 dl olaj,
ételízesítõ.
Az olaj felébe szórunk 1 teáskanál csípõs pirospaprikát, a zúzott
fokhagymát és a borsot. A karajt lesózzuk, majd bekenjük a páccal, és 2 órát állni hagyjuk. A maradék olajat magas falú nagy tepsibe öntjük. A krumplit hámozzuk és kockázzuk, a hagymát szintén, alaposan meghintjük ételízesítõvel és a tepsibe borítjuk. Rátesszük a húst, 1 dl vizet öntünk alá, lefóliázzuk és közepes lángon
1 órát sütjük, majd 30 percig pirítjuk, óvatosan, nehogy kiszáradjon. Házi savanyúval tálaljuk.

Bounty-szelet sütés nélkül
Hozzávalók: 10 dkg vaj, 3 dl tej, 20 dkg ét-, vagy tejcsokoládé, 8
dkg kristálycukor, 1 cs vaníliás cukor, 5 ek búzadara, 10 dkg kókuszreszelék (+ 1-2 dkg a díszítéshez), 2 tk olaj.
A tejet felfõzzük a cukorral, a vaníliás cukorral és a vajjal. Amikor
elolvad a vaj, hozzáadjuk a búzadarát, még kb. 2 percig fõzzük folyamatos kevergetés mellett. A darát nem fõzzük meg teljesen,
csak félig, majd levesszük a tûzrõl, belekeverjük a kókuszreszeléket is. Ha langyosra hûlt, akkor egy kb. 30x15 cm-es õzgerincformát kibélelünk fóliával és beleegyengetjük a kókuszos masszát
egy kanál segítségével. Ha kell, ujjunkkal nyomkodjuk bele, majd
hagyjuk kihûlni. 10 dkg csokoládét gõz felett felolvasztunk, elkeverünk benne 1 tk olajat, és a kihûlt kókuszos masszára simítjuk,
majd betesszük a hûtõbe dermedni (kb. 15-20 percig). Ezután kivesszük a hûtõbõl, tálcára helyezzük úgy, hogy a csokis rész kerüljön alulra, levesszük róla a fóliát. A másik 10 dkg csokoládét szintén felolvasztjuk a gõz felett. Hozzáadunk 1 tk olajat, és a kókuszos massza tetejére simítjuk (tehát alul és felül is csokoládéréteg
lesz). Ismét a hûtõbe tesszük, majd 1-2 óra után tetszõleges méretûre szeletelve kínáljuk, díszítésként megszórjuk kókuszreszelékkel.
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VÉR ÉS NYAKKENDÕK
Ott voltak Európa legnagyobb hatalmasságai, Franciaország, Németország, Oroszország és Ukrajna vezetõje. Meg nagy létszámú
küldöttségek. Láttuk a tévében, ahogy bevonult a népes csoport
az ülésterembe. Sötét öltönyök, nyakkendõk. Talán hogy a helyzet komolyságát is jelezzék. A helyzet valóban komoly. Háború
vagy béke Európában. Európában, ahol a két világháború után kimondhatatlan undor lakik a szívekben minden lövöldözés, lõállás, ágyúdörgés, hernyótalpcsikorgás, kifolyt szemek, levágott lábak, fogolytáborok iránt, ahol minden normális ember számára
nyilvánvaló, hogy a háború minden rossznál rosszabb, ami az emberi társadalomban egyáltalán elõfordulhat, és hogy a háború az
állatember lelkében rejtõzõ gonoszság, a tompa agyú politikusi
felelõtlenség összpontosulása, a józan ész megcsúfolása.
Tárgyaljatok, ó, vezetõk, ha kell, egész éjszaka is tárgyaljatok, legyetek tudatában annak, hogy nincs az a hatalmi, területi, gazdasági szempont, ami kis mértékben is felérne a daliás, szõke
Szergej és a hamiskás pillantású Iván és a többi tíz- és tízezer ember halálával. A sok kisfiú és kislány apukájának élete talán fontosabb, mint a nyelvtörvény vagy a nagyhatalmi egyensúly kérdése.
Tárgyaljatok végkimerülésig, remélhetõleg ötször átvilágított,
megbízható pincérek idõnként szervíroznak nektek valami harapnivalót, kávét, üdítõt. Rajtatok a világ szeme, de ez tényleg így
van, nem üres szó. Talán megjelenik a gyomrotokban az óriási
felelõsség remegése.
Az emberi világ õszintén szólva nemigen érti, mi van itt tárgyalnivaló. A helyzet annyira világos, hogy ennél világosabb helyzet
aligha fordulhat elõ. Szemben áll egymással a kézfogás, ölelés és a
gyilkolás, az emberség és a vad, gyilkos indulat. Egyszerûen fogni
kellene a tollat és aláírni az életpártiságot. Valami, valami miatt,
úgy látszik, ez nem megy könnyen. Hogy mi ez a valami, azt félünk
megnevezni, nem is értjük pontosan, de ha megneveznénk, az
súlyos ítéletmondás volna egész emberi fajunkra.
Talán megkönnyítené ama toll kézbe ragadását és az aláírást, ha
csoda történne. Kivágódna a tárgyalóterem ajtaja és beözönlenének rajta a zokogó anyókák, az árván maradt gyerekek a rongyaikban, behoznák vérzõ testüket a sebesültek, és végül öreg férfiak
odavágnának a tárgyalóasztalra néhány véres holttestet az üdítõs
üvegek közé, hogy szerteszét röpülnének a poharak és palackok.
Az egész terem megdermedne, és talán lassan megindulnának a
kezek…
Sajnos az ilyen csodák ritkák. Ritkák? Lehetetlenek. Vannak szép
szavak a demokráciáról, arról, hogy a politika a népet szolgálja.
De a nép, amelyrõl szó van, óvóhelyen vacog, tétován kotorász a
háza romjai között, sáros utakon cipeli a batyuit, sírva temeti a
halottait.
*
Tegnap látni lehetett a tévében, hogy bár az áhított aláírás megszületett, a fegyverek újra dörögni kezdtek Kelet-Ukrajnában.
Rég sejtjük, hogy sok a buta, gonosz ember, már kisiskolás korunkban meg kellett szokni. Érteni nem lehet, de tudni muszáj.
(De voltak rendesek is minden osztályban. Talán a többség. Reménykedjünk.)
L. A.

Heti idõjárás
A hét második felében marad a nyugodt, csapadékmentes, változóan
felhõs idõ, reggelente fagyokra kell számítanunk, de kora délután egyre
melegebb idõben lehet részünk: vasárnap néhol már 12 fok feletti értékeket is mérhetünk. A jövõ hét elején nyugat felõl változékonyabb idõ
érkezhet Közép-Európa fölé, így hozzánk is. Kedden már csapadékra is
számíthatunk esõ formájában. Ezzel együtt ugyan gyengülhet, megszûnhet az éjszakai fagy, de a nappali felmelegedés is mérséklõdik. A
szél a hét végi délies, délnyugatias irányból északiba fordul, majd a jövõ
hét eleji front érkezésekor délibe fordul és megerõsödik.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 54.
Új ház, új gyerek
Lehet valami ebben a népi szólásban, mert
Anival egyre többet gondolunk arra, hogy
kell még egy gyerek. A két nagylány már kirepült, a kicsik, Balázs, Virág is kamaszok
már. Hiányzik egy dajkálni való baba még
az életünkbõl. De hát én már 42 éves vagyok! – aggodalmaskodok. Ani hat évvel
fiatalabb nálam, de hát mégis, hány éves
leszek, amikor érettségizik a gyerek? Amikor a téma szóba kerül, a rokonság és más
népek csak csóválják a fejüket.
– Már éppen csak ez hiányzik nektek! Hová tettétek az eszeteket? Ebbe a világba
gyereket szülni? Hány évesek lesztek, mire
kirepül az a gyerek a fészekbõl? Inkább
már csak az unokákra gondoljatok!
De ettõl még inkább megkeményedik bennünk az elhatározás. Elmegyünk a körzeti
orvoshoz egészségi állapotfelmérésre azzal a kérdéssel, hogy föl tudunk-e nevelni
még egy gyereket. Amikor elõadjuk, hogy
ez minek kell nekünk, az orvos is csak néz
nagyot, de nem szól semmit. Elküld bennünket laborvizsgálatra, röntgenre, vérnyomást mér, aztán nõgyógyászat, prosztata-, szemfenékvizsgálat és miegyéb után
vidáman kijelenti:
– Vállalhatnak nyugodtan gyereket, minden rendben van. Ha ezen múlik, még táncolhatnak a gyerek lakodalmán, és az unokákat is dajkálhatják, ha ügyesek lesznek.
– Van már unokánk, de egyelõre inkább
még csak saját gyereket dajkálnánk – jegyzem meg.
– Te jó ég! Akkor az unokaöccse tologatja
majd a nagybátyját? – csóválja hitetlenkedve a fejét a doki, majd búcsúzóul nyújtja a kezét, s egy jókívánsággal bocsát bennünket utunkra: – Gratulálok a bátor elhatározásukhoz! Sok boldogságot a babához!
Felszabadultan, boldogan lépünk ki a rendelõbõl. Szikrázó nyár van, igazi gyerekváró idõ! Átöleljük egymást, és szinte látjuk,
ahogy a csöpp kis lelkecske ott hintázik
édesanyja szíve ágán, s alig várja már, hogy
lerepülhessen a neki készülõ biztonságos
fészekbe, ahol kiformálódhat a szeme, szája, keze lába, és minden egyéb, amire egy
születendõ babának szüksége lesz ebben
az új világban.
És valóban: milyen világba születik? Most
minden változik. Forr a világ körülöttünk.
Lelkesen, boldogan vetjük bele magunkat
ebbe a változásba, amelyben a szabadság
szele egyre vidámabban lengedez. Január
óta már van világútlevelünk, és ezt kihasználva meglepve tapasztaljuk, hogy nekünk, magyaroknak vannak szomszédjaink is. Amikor a kórussal Jugoszláviában
jártunk a szlovén részen, Maribornál
Egyed Jóskával együtt megfürödtünk a
Drávában. Ez valaha a Szávával együtt magyar folyó volt. Emléküket õrzi egy gyerek-

mondóka: „Duna, Tisza, Dráva, Száva,
öregapád lába szára”. Bízunk benne, hogy
a kitáguló horizonttal ez a világ csak jobb
lehet, mint amilyen az, amiben eddig éltünk.
Jövõ héten indulunk a nyári családi Duna-túránkra Gyõrbõl, fölfelé a Mosoni-Dunán. Végigjárjuk a Szigetközt, talán
utoljára. Ha megépítik a szlovákok a vízlépcsõt, itt minden szépség eltûnik. Ez ellen tiltakozunk a Duna Körösökkel, aláírást gyûjtünk, hogy az országgyûlés álljon
el a vízlépcsõ építésének tervétõl.
A négyszemélyes kenuval és a túrakajakkal indulunk. Édesanyám is jön velünk. Indulás elõtt kivisszük Balázzsal a csomagjainkat az állomásra. A csónakokat pogygyászként föladjuk, mi pedig reggel megyünk utánuk a gyõri gyorssal.
Gyõrben szerencsére könnyen találok tehertaxit, amivel mindent leviszünk a
Kis-Dunára, a szabad strandra. Itt jól ismert helyünkön tábort ütünk. Összerakjuk
a túrakajakot. Encsi és Virág eveznek benne. Azzal könnyen haladnak majd, mert
szinte minden csomagunk a kenuban lesz,
amiben négyen evezünk.
Már az elsõ evezõcsapásoknál megtapasztaljuk, hogy igazi vadvízen vagyunk. A sok
kanyar egyúttal arra is lehetõséget ad,
hogy viszonylag jó ütemben haladjunk fölfelé, kihasználva a belsõ kanyarban erõteljesen visszafelé áramló folyó energiáját.
Édesanyám elõször evez ilyen vad folyóvízen, így a kenu elsõ evezõpadján lassan
szokja meg a hajó váratlan billenéseit. A
két lány viszont nagyon felszabadult. Talán túlságosan is. Így történik meg az, hogy
a figyelmeztetések ellenére bekeverednek
a külsõ kanyar sodrásában a behajló ágak
közé. Itt pedig ahelyett, hogy eveznének,
belekapaszkodnak az ágakba. Ahogy sodródik ki alóluk a hajó, Encsi kétségbeesetten kiáltja:
– Apu, apu, itt halunk meg!
Határozottan rájuk kiáltok:
– Ágat elengedni, evezõt kézbe, evezni!
Egy, kettõ, egy, kettõ! Evezni!
Így aztán szerencsésen kiszabadulnak szorult helyzetükbõl.
Az állandó, egész napi evezéstõl estére
szinte jártányi erõnk sincs. Gyönyörû táborhelyet találunk egy víz fölé hajló hatal-

mas fa tövében. Fölfedezzük, hogy a környékbeliek a víz fölé hajló fára kötelet erõsítettek, amellyel be lehet lendülni, aztán
hupp, bele a folyó közepébe. Sátorverés
után kipróbáljuk. Az egész napi izzadságtól megszabadulunk a friss vízben. Lassan
ránk borul az este. Nincs fönt a Hold az
égen. A fekete égbolton csodálhatjuk a
szikrázó csillagokat.
A következõ napon jobban haladunk. Már
megismertük ennek a folyónak a törvényeit. A víz valószínûtlenül tiszta és frissen hûvös. Ide már közel vannak a hósapkás hegyek, ahonnan a Duna táplálkozik.
Mosonmagyaróváron egy árapasztó küszöbnél kötünk ki. Kaszált füves parton verünk sátrat. Egy közelben lakó családnál
töltjük fel az apadó ivóvízkészletünket. Ezután még kétnapos evezéssel érjük el
Dunakilitit, ahol átemeljük a hajóinkat a
Nagy-Dunára. A sebes víz itt gyorsan visz
bennünket lefelé. A part közelében haladunk. Keressük a bejárót a belsõ ágakra.
Az alacsony vízállás miatt nehezebb megtalálni. Végül betalálunk. Csöndes vízen
evezünk. Látjuk, ahogy suhannak a mélyben a halak. Vízinövények indái hajladoznak a lassú sodrásban. Ha megépül az erõmû, ez itt mind eltûnik. Aztán kievezünk
újra a fõágra. Gabickovónál már folyik a
vízlépcsõ építkezése. Itt lesz a hajózózsilip.
Ha megépül, a magyar Duna-szakaszon
naponta kétszer 4-5 méteres árhullámok
rohannak le, amikor az erõmûvekre engedik a vizet. Ezt az árhullámot a nagymarosi
vízlépcsõnek kellene legalább részben kiegyenlítenie. Ezek az árhullámok mérhetetlen károkat okoznának a Duna vízrendszerében. Most a helyszínen saját szemünkkel láthatjuk azt, hogy mi készül.
Gyõrbõl tovább evezünk. Nagymaroson is
épül már az erõmû gátja. Ez meg a Dunakanyart tenné tönkre. A környezeti károkkal nem áll arányban az így nyert elektromos áram mennyisége, amely az ország
áramfogyasztásában mindössze 4-3 %-kal
segítene be.
Ez a vízi út megerõsít bennünket: mindent
meg kell tennünk, hogy megakadályozzuk
ezt a nagyravágyó, értelmetlen építkezést.
Folytatom.
Hargitai Lajos

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Tóth Kornélia
„A Sárbogárdi Községi (Reál) Gimnázium története
1920–1928” címû könyvét bemutató beszélgetésre.
Mindenkit szeretettel várunk

2015. február 20-án (pénteken) 17 órakor a könyvtárban.
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Extrém–Spuri 5:2 (3:0)
Vezette: Farkas J.
Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Emperger, Horváth D.
Csere: Horváth T., Huszár.
Spuri: Huszár – Banda, Imre, Böröndi,
Bozsoki.
Csere: Bereczki.
2. perc: Flõgl a kapufát találta el, melyrõl
kifelé jött a labda. 3. perc: Emperger lövése utat talált a kapuba, 1:0. 4. perc: Horváth D. kiszorított helyzetben kapu mellé
lõtt. 6. perc: Imre lövése kerülte el Németh
kapuját. Az ellentámadásnál Flõgl csõrrel
elrúgott labdája került a kapuba, 2:0. Huszár csak nézte! 9. perc: Imre lövése
Emperger lábáról vágódott szögletre. 10.
perc: Horváth D. az üres kapu mellé emelt.
11. perc: Imre lövése a kapufáról Bozsoki
elé került, lövése elkerülte a kaput. 14.
perc: Empergernél nincs elveszett labda,
találatával 3:0. 16. perc: Emperger Dévényi átadását kapu mellé helyezte. Nagy
helyzet volt! 17. perc: Emperger a kapufát
találta telibe. 19. perc: Böröndi átadás helyett elhamarkodottan lõtt a kapu fölé. 21.
perc: Böröndi átadását Bozsoki nagy helyzetben a kapu fölé rúgta. 22. perc: Imre
szabadrúgása kapu fölött landolt. 23. perc:
addig-addig játszadoztak a kapu elõterében az Extrém játékosai, míg Böröndihez
került a labda, közelrõl nem hibázott, 3:1.
23. perc: Flõgl a kapufát tesztelte. 24. perc:
Huszár kapu fölé lõtt. 26. perc: Huszár találatával 4:1. 28. perc: Böröndi szabadrúgása ment mellé. 30. perc: Flõgl lövése
szintén kapu mellé szállt. 31. perc: Imre
vette el a labdát Flõgltõl, de nagy helyzetben kisodródott. 32. perc: Böröndi gólba
tartó lövése, Horváth T. hátáról vágódott
le. 35. perc: szögletdobás után a szemfüles

Banda szerezte csapata második találatát,
4:2. 36. perc: kavarodás után Emperger
alakította ki a végeredményt.
A félgõzzel játszó Extrém e gyõzelmével a
bajnokság második helyét könyvelheti el,
függetlenül az utolsó forduló eredményétõl!
Góllövõk: Emperger 3, Flõgl, Huszár ill. Böröndi, Banda.

Cosa Nostra Pizzéria, Ászok
Ásza–Twister Galaxy 11:0 (4:0)
Vezette: Farkas J.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas
– Magyar, Vinklmann, Bor II., Bor I.
Csere: László, Mihalkó, Rehák.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Szabó,
Barabás, Fekete.
Csere: Killer.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg. Az utolsó
forduló eredményétõl függetlenül megnyerte a bajnokságot a Cosa!
Góllövõk: Bor I. 4, László 2, Rehák, Bor II.
2, Vinklmann 2.

Sárkeresztúr Kike–
Sárszentmiklós Öfi 2:1 (1:0)
Vezette: Farkas J.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdinger, Jancski, Szauervein.
Csere: Horváth.
Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Tóth, Palotás, Dombi Z., Dombi V.
Csere: Deák, Kelemen, Mikuli, Németh.
1. perc: Jancski emelt kapu fölé kezdés
után. 2. perc: Plézer védte Jancski lövését.
3. perc: Dombi Z. távoli lövését, Visi szögletre tenyerelte. 5. perc: Tóth nagy helyzetben elhagyta a labdát. 6. perc: Kulcsár szabadrúgása a sorfalról lepattant. 7. perc:
Tóth lövését Visi a mezõnybe spárgázta. 9.
perc: Kulcsár átadását Hajdinger kapu fö-

KÉK HÍREK
BALESETEK FEJÉR MEGYÉBEN
Az elmúlt 24 órában számos közúti közlekedési baleset történt a megye útjain. A
rendõrök 7 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, melybõl 1 súlyos, 6 könnyû sérüléssel végzõdött. A balesetek oka három
esetben az volt, hogy a gépjármûvezetõk kanyarodásuk során nem tettek eleget
elsõbbségadási kötelezettségüknek, és elütötték az oldalról érkezõ gyalogosokat, illetve kerékpárost.
Sárbogárdon február 16-án 10 óra körüli idõben a Posta utcában közlekedett
személygépkocsijával egy helyi férfi, amikor az Ady Endre út és Posta utca keresztezõdésében, jobbra kanyarodás során nem vette észre a keresztirányba,
irányváltoztatás nélkül áthaladni szándékozó gyalogost, akit elgázolt. Az elütött
személy a balesetben súlyos sérülést szenvedett.
Felhívjuk a jármûvezetõk figyelmét, hogy indulás elõtt fordítsanak fokozott figyelmet arra, hogy gépjármûveiket minden oldalról beláthassák. Biztosítsák ezt
a visszapillantó tükrök helyes beállításával és a lefagyott szélvédõ, ablakok letakarításával. Az utak továbbra is nyálkásak, csúszósak lehetnek, ezért különösen
a reggeli órákban közlekedjenek körültekintõen, figyeljenek a gyalogosokra, és
válasszanak megfelelõ követési távolságot!
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

lé rúgta. 11. perc: Horváth kecsegtetõ helyzetben kapu mellé helyezte a labdát. 12.
perc: Horváth a kapufát találta el. 13. perc:
Visi harmadszorra tudta a labdát magához
vonni. A kidobott labdából Kulcsár találatával 1:0. 14. perc: újabb Kike-helyzet maradt ki. 15. perc: Mikuli lövését védte Visi.
16. perc: szöglet után Hajdinger gólhelyzetben kapu fölé lõtt. 17. perc: Deák sorra
cselezte ki a Kike játékosait, az utolsó pillanatban Hajdinger közbelépett. Az elsõ
félidõ a Kike játékáról szólt. 21. perc:
Dombi Z. gólba tartó lövése Plézerben elakadt. 23. perc: Dombi Z. átadását Tóth a
kapu fölé rúgta. 24. perc: Kelemen szöglete után Tóth lövését védte Visi. 25. perc:
kijátszották az Öregfiúkat, Hajdinger–
Kulcsár–Szauervein volt a labda útja.
Utóbbi helyezett a kapuba, 2:0. 30. perc:
Kulcsár távoli lövése alig kerülte el Plézer
kapuját. 31. perc: váratlanul Deák szépített, 2:1. 33. perc: Kelemen lövése ment kapu mellé. 35. perc: Jancski lövését Plézer
szögletre ütötte. 37. perc: nagy egyenlítési
helyzet volt! Deák az üresen maradt kapu
mellé gurított. 40. perc: Hajdinger lövését
védte Plézer.
Behozhatatlan elõnyre tett szert az utolsó
forduló elõtt a Kike!
Góllövõk: Kulcsár, Szauervein ill. Deák.
Tabella
1. Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza
2. Extrém
3. Sárkeresztúr Kike
4. Sárszentmiklós Öfi
5. Spuri
6. Twister Galaxy

14 12 1 1 91:21
14 10 2 2 66:32
14 8 - 6 40:37
14 6 1 7 36:44
14 2 - 12 27:79
14 1 2 11 33:80

37
32
24
19
6
3

Góllövõlista
1. Bor I. József, Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza, 28 gól.
Gróf Ferenc

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Parasztház födémszerkezete
gyulladt ki Sárbogárdon
Tûzesethez riasztották a
sárbogárdi hivatásos tûzoltókat február 13-án, pénteken, délután. Sárbogárdon, a Tinódy úton egy körülbelül hatvan négyzetméteres parasztház nádszövetes födémszerkezete Fotó: Sárbogárdi Hivatásos
gyulladt ki a kémény mel- Tûzoltó-parancsnokság
lett. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a deszkaborítású födémet megbontották, így sikerült a mélyebben izzó részeket teljesen
eloltani. Személyi sérülés nem történt.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Lovasok mint lovagok
Nemcsak azért nevezhetõk lovagnak Tolna megye lovasai, mert
február 13-án, pénteken a simontornyai vár lovagtermében tartották évértékelõ gyûlésüket (teljesen megtöltve minden talpalatnyi helyet), hanem azért is, mert a lovas sport fejlõdése érdekében folytatják szenvedélyes „harcukat” a vidéki végvárakon.
Az eseményen Dallos Gyula mesteredzõ, örökös magyar bajnok is
biztatta a lovasokat, hogy ne veszítsék el a sportba vetett hitüket.
Mivel számos sárbogárdi és környékbeli lovast is érintett az esemény a cecei Kabakán lovarda révén, és az ott elhangzottak minden lovas számára érdekesek lehetnek, részletesen beszámolunk
lapunk hasábjain is az évértékelõrõl.

Egy ifjú tehetség, Géringer Szabolcs „A lovak álma címû” verset
mondta el nyitányként, majd Kapoli István gyûjtötte csokorban
gondolatait, tapasztalatai a 2014-es esztendõ kapcsán, köszöntve
a jelenlévõ lótenyésztõket, lótartókat, lótulajdonosokat, edzõket,
versenyzõket, szülõket, támogatókat, a lovas sport szerelmeseit.
Meglátása szerint a lovas sport térnyerése az elmúlt évben sem
torpant meg. Pest megye jár az élen, Tolna megye az utolsó harmadban van országos kitekintésben. Csak hittel és lelkesedéssel
nem lehet ezen változtatni. Komoly anyagi kihívás minden lóval
foglalkozó ember számára e sport. Egy éve úgy vélekedett: a vidék
megtartó erejét növelni kellene. Most úgy látja, hogy megfelelõ
pénzügyi háttérrel a régiós bajnokság vonzó lehet. Részt vett a díjugratók fórumán is, amin a jelenlévõk a Pest megyétõl való leszakadást sérelmezték. Három éve õ maga is írt egy cikket ezzel kapcsolatban, adminisztratív intézkedésekre téve javaslatot. Mára
belátta, hogy ez a megoldás inkább akadály lenne, ezért folytatják
harcukat a vidéki végvárakon. Nagy esélyt lát abban, hogy szakmailag elismert edzõk a vidéki kluboknál, versenyeken kutassák
fel a tehetségeket, hiszen például Tolnában is számos géniusz
sportol, mint például Balogh Mariann, Papp Krisztina, Zsoldos
Attila, Iker Franciska, Bodoki Bernadett. A neves edzõkkel
folytatott közös mûhelymunka nagy lendületet ad a sportolók
fejlõdésének. Indítványozta azt is, hogy a „levetett” lovak korlátozott anyagi helyzetben lévõ lovasokhoz kerüljenek tartásra, versenyzésre.
Kapoli István szólt arról is, hogy elnõiesedett a lovas sport. A lányok igényesek, precízek, sok empátiával fordulnak a lovak és a
sporttársak felé. Fontos, hogy a mai fiatalok lóközelbe kerüljenek, ezért nagy szerepe van a települések rendezvényein való
részvételnek a lovasok részérõl számos formában. Így válhatnak a
fiatalok a lovakat szeretõ, társként tisztelõ felnõttekké, akkor is,
ha nem versenyeznek. Az Unikornis elnevezésû megmérettetést
az utánpótlás-nevelés egyik fontos részeként említette.
Megtudhattuk, hogy Tolna megyében 5 egyesület mûködik: Mórágyon, Tamásiban, Simontornyán, Cecén és Dombóváron. Tavaly két megyei díjugratót rendeztek; a jövõben új helyszíneken is
szeretnének versenyeket, bajnokságokat rendezni. Külön méltatta a háttérben tevékenykedõ lovászok, szülõk, támogatók segítségét, akik nélkül nem mûködne a lovasélet.
Dallos Gyula felszólalásában elismerõen szólt arról, hogy ilyen jelentõs számban jelentek meg az érintettek. Ez is mutatja, hogy

Tolnában él a lovas sport. Nagy törést jelentett a lovasok számára,
amikor már nem állami kézben voltak a lovak. Belõle sem válhatott volna lovas, ha nem segít az állam, mert nem volt a családnak
megfelelõ anyagi háttere. Kijelentette: a sport a nemzetet felemelõ, egészségben tartó erõ, ami mással nem pótolható! Reagálva az
elõtte szóló elhangzott szavaira megjegyezte: az ügybe vetett hittel lehet eredményt elérni. Az út maga a cél. Ha van hite, kitartása
valakinek, az a saját vágyait képes megvalósítani. Arra is felhívta a
figyelmet: a versenysportra születni kell. Aki nem erre született,
az lovagoljon, de ne akarjon versenyezni. A tehetség utat tör magának. Õ is a decentralizációban látja a vidéki lovasélet fejlõdésének lehetõségét. Õ is vidéken nevelkedett, és ha nem annak az
edzõnek a kezébe került volna, aki foglalkozott vele, akkor nem
biztos, hogy a világ élvonalába tartozott volna.
A mesteredzõ hangsúlyozta azt is, hogy a jó lónak se származása,
se mérete nincs – születik! Ha a kezünkben van egy alkalmas ló,
akkor olyan állapotba kell hozni, úgy kell idomítani, hogy a legjobb genetikai képességeit megmutathassa. A lovas pedig ne
akarjon senkit utánozni, csak önmaga legyen, és ne legyen kishitû! Viszont nagyon fontos a megfelelõ edzõi felügyelet. Az edzõ
felelõssége abban áll, hogy amíg nem versenyzett valaki, óriási erkölcsi, anyagi kockázat versenyre küldeni. Elõször meg kell tanulni lovagolni! A lovasokon múlik az eredmény, az eredményen pedig az anyagi támogatottság. Megemlítette azt is, hogy mára robbanásszerûen megnõtt a lovasok száma Magyarországon, emiatt
kevésbé ismerik egymást a lovasok, mint régen, ami romláshoz
vezet: érdekkörök játékává silányulhat el a sport, ami nem vezet
jóra

Ezt követõen dr. Kovács Ferenc állatorvos beszélt három lóbetegségrõl, amikre érdemes figyelmet szentelni: a fertõzõ kevésvérûségrõl, a nyugat-nílusi lázról illetve az idült és krónikus légzõszervi obstrukciós betegségrõl (más néven kehességrõl).
Zárásképpen Iker Franciska a lovaglás, lovak szeretetérõl osztotta meg gondolatait az egybegyûltekkel, hogy mit változtatott meg
az életében a lovakkal való kapcsolat. Mint mondta: „Két élõlény
közös munkája hoz eredményt, ami nagy élmény.”
Száraz Melinda szakmunkástanuló a szakmáról mondott néhány
szót: „Ez nem csak egy szakma. Ez egy más világ, egy érzés, szenvedély. A ló az ember tanítója.”
Az évértékelõ végén az eredményes lovasokat díjazták oklevéllel,
kupával, csokoládéval. Elismerést vehetett át a legidõsebb igazolt
lovas, Horváth István, valamint a szakmunkás tanulók szavazatai
alapján a legjobb lovásztanuló, Nádi Zsuzsanna is. Dallos Gyulának simontornyai borokkal, feleségének pedig egy hímzett köténnyel kedveskedtek a szervezõk, ami a helyi szakiskola varrodájában készült.
Hargitai–Kiss Virág
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Február 21., 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 Az ember bolygója 9.55 Célkeresztben 10.35 Két duci hölgy 11.05 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.55 Step Up 14.40 Hotel Plaza 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.30 Gasztroangyal 18.30
SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 A Dal 22.30 Megérzés
0.05 Az áruló csókja 1.40 A Csendes-óceán
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.25 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.45
Teleshop 10.40 Kalandor 11.05 A’la CAR 11.35 TRENDmánia 12.05 Havazin 12.40
Street Kitchen 13.10 Családom és egyéb emberfajták 13.45 Dr. Csont 15.40 Hollywoodi õrjárat 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.20 Kenguru Jack 21.00 Die Hard
3. – Az élet mindig drága 23.35 Bad Boys 2. – Már megint a rosszfiúk 2.20 Nézd
meg az anyját… 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.15 Egészség Klinika 9.40 Asztro-világ
10.45 Babavilág 11.10 A gyõztes mindent visz 13.00 Villám Spencer, a karibi õrangyal 14.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Jól áll neki a halál 18.00 Tények 19.00 Feketék fehéren 21.20 Szemtelen szemtanúk 23.25 Halálkanyar 1.45 Sportos 1.55 Doktor D 2.40 Pan Am 3.25 A férjem védelmében 4.10 22-es körzet – A bûn utcái 4.55
Hazugságok gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.55
Hõsök naptára 9.05 Kabarématiné 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 17.55 Hõsök naptára 18.05 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 értékeink 20.50 Vers napról
napra 21.05 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Február 22., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.30 Engedjétek hozzám
9.40 Megkeresni az embert 9.50 Biblia és irodalom 10.05 Unitárius magazin 10.30
Baptista ifjúsági mûsor 10.40 Mai hitvallások 11.30 Az utódok reménysége 12.00
Hírek 12.20 TS – Sport7 13.15 Öltések közt az idõ 14.50 Szuperokos állatok 16.40
Büszkeség és balítélet 17.35 Monte Wildhorn csodálatos nyara 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.25 Salamon király kincse 22.05 A Lényeg 22.40 Tiszta napfény 0.10
A sírásról 1.30 A Csendes-óceán
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.40 Egészségkalauz 10.05 Teleshop
11.00 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.30
4ütem 12.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 12.35 Házon kívül 13.05 Jackie
Chan, a szépfiú 15.10 Az új világ 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.55 X-Men kezdetek: Farkas 22.00 Leszámolás Kis-Tokióban 23.35 A nap könnyei 1.50 Portré 2.20
Jeges rettegés 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.00 ÁllatoZoo 9.25 Több mint testÕr 9.50
Asztro-világ 10.50 Stílusvadász 11.20 Stahl konyhája 11.50 Monk – Flúgos nyomozó 12.45 Villám Spencer, a karibi õrangyal 13.45 Walker, a texasi kopó 15.45 Feketék fehéren 18.00 Tények 19.00 Nanny McPhee – A varázsdada 21.05 Páros mellékhatás 23.25 Propaganda 0.30 The Blues Brothers – A blues testvérek 2.45 Sportos 2.55 Sue Thomas – FBI 4.35 Bazi nagy görög élet 5.05 Csapdába csalva 5.30
Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Görög katolikus szent liturgia 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 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek
15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 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 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta
23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Február 23., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 A természet találmányai 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.55 Csataterek 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora
19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Kékfény 21.25 Római helyszínelõk 22.25 Az
Este 23.00 Híradó 23.15 Sporthírek 23.20 Aranymetszés 0.10 Lola 0.55
Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Fókusz Plusz 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Dr. Csont
22.15 Híradó 22.45 Döglött akták 23.50 Magyarul Balóval 0.25 Piszkos csapat 1.25
Reflektor 1.40 Furcsa páros 2.25 Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr.
Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.30
Fiorella 18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.35 A
Bourne-csapda 23.45 Az elnök árnyékában 0.45 Tények 1.30 Aktív 1.50 Sportos
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2.00 Astro-világ 3.00 Elit egység 3.45 Sue Thomas – FBI 4.30 Aktív 5.05 Csapdába
csalva 5.30 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 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 13.26 Zene 13.30 Az evangélikus 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 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 21.54
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

Február 24., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 A természet találmányai 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Barangolások öt kontinensen 14.10 Gasztroangyal 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó
20.10 Sporthírek 20.30 Grand Hotel 21.20 Zûrös szívügyek 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.05 Ezüst-patak 23.15 Lejáratás és bomlasztás – A hálózat
örök 0.10 Lola 0.50 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Havazin 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor 14.00
Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Castle 22.15
Híradó 22.50 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.20 Magyarul Balóval 23.50
A fõnök 0.55 Reflektor 1.15 A Grace klinika 2.00 EgészségKalauz 2.30 A Muzsika TV
bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.55 Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45
Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.30
Fiorella 18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.30 Kasza! 22.35
Füstölgõ ászok 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 1.55 Astro-világ 2.55 King &
Maxwell 3.40 Hunky Blues – Az Amerika álom 4.35 Aktív 5.05 Csapdába csalva
5.30 Családi titkok
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 8.55 Hõsök naptára 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 13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 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 21.55 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

Február 25., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Szeretettel, Jane 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.45 Európai szemmel 14.15 Grand Hotel 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.40 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó
20.10 Sporthírek 20.30 Cédrusliget 21.20 Szabadság tér ’89 22.05 Az Este 22.40
Híradó 22.50 Sporthírek 23.00 Summa 23.30 Élet az amisokkal 0.20 Lola 1.05
Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Street Kitchen 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Szulejmán
22.35 Híradó 23.05 Házon kívül 23.35 Magyarul Balóval 0.05 Reflektor 0.25 Se kép,
se hang 2.25 Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.30
Fiorella 18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.20
Éden Hotel 21.35 40 éves szûz 23.55 Lángoló Chicago 0.55 Tények 1.40 Sportos
1.50 Astro-világ 2.50 Aktív 3.10 Doktor House 4.40 Aktív 5.05 Csapdába csalva
5.30 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 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 13.26 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 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 21.55
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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Február 26., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Tûnt idõk mozija 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Slovenski utrinki 13.00 Kvartett 13.30 Asszonysorsok és nõszerepek az irodalomban 14.00 Cédrusliget 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30
Híradó+ 16.45 Lola 17.30 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Életem a szörf 22.15 Az Este
22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 A rejtélyes XX. század 23.40 Történetek a
nagyvilágból 0.10 Lola 0.55 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Trendmánia 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 CSI: Miami helyszínelõk 22.15 Híradó 22.45 Gyilkos elmék 23.50 Magyarul Balóval 0.20
Odaát 1.20 Reflektor 1.40 Titkok otthona 2.20 A’la CAR 2.50 Teresa 3.30 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.30
Fiorella 18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.30 NCIS 22.30
Hawaii Five-0 23.30 Az indíték 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45
Astro-világ 2.45 Életfogytig zsaru 4.15 Sue Thomas – FBI 5.05 Csapdába csalva
5.30 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 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 13.26 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 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 21.54
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

Február 27., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Tûnt idõk mozija 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30 Asszonysorsok és nõszerepek az irodalomban 14.00 Csataterek 14.10 Az ember bolygója 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a
családban 16.45 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Öltések közt az idõ 22.00 Az Este 22.35
Híradó 22.45 Sporthírek 22.50 Nyár 0.15 Lola 0.55 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Kalandor 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Elárulva
23.05 Híradó 23.35 Magyarul Balóval 0.05 Kemény motorosok 1.15 Reflektor 1.30
Havazin 2.05 Kalandor 2.25 4ütem 2.55 Teresa 4.00 Glee – Sztárok leszünk! 4.40
Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.30
Fiorella 18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.30 A konyha ördöge 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Grimm 0.45 Tények 1.30 Aktív 1.50 Sportos
2.00 Astro-világ 3.00 Combat Hospital – A frontkórház 3.45 Sue Thomas – FBI 5.10
Babavilág 5.35 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 8.55 Hõsök naptára 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 13.26 Zene 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl
16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 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 történetei 22.57
Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Február 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Atyafias üdvözlettel (ism. 75p), Megkérdeztük a kapitányt (15p), Olvassunk egymásnak (63p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 21., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Atyafias üdvözlettel (ism. 75p), Megkérdeztük a
kapitányt (15p), Olvassunk egymásnak (63p) 18.00 Lapszemle 19.00 Tûzoltók kinevezése Sárbogárdon (12p), Dr. Kenessey Gyula emlékmûvének
avatása (61p), Irénke néni 90 éve (41p), Disznóvágás a borbarátokkal
(20p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 22., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Atyafias üdvözlettel (ism. 75p),
Megkérdeztük a kapitányt (15p), Olvassunk egymásnak (63p) 14.00 Tûzoltók kinevezése Sárbogárdon (12p), Dr. Kenessey Gyula emlékmûvének
avatása (61p), Irénke néni 90 éve (41p), Disznóvágás a borbarátokkal
(20p) 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 23., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Alsószentiváni iskolabál (119p), Alapítványi bál a Mészölyben
(25p), Borbarátok bálja Sárszentmiklóson (25p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 24., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Közmeghallgatás Sárbogárdon (38p), Szoboravató Cecén (35p), A Kossuth iskola 30 éves fennállása (52p), N. Kovács
Zsolt Indonéziáról 3. rész (~50p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 25., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Alsószentiváni iskolabál (119p),
Alapítványi bál a Mészölyben (25p), Borbarátok bálja Sárszentmiklóson
(25p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 26., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

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

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Sárbogárd központjában négylakásos társasházban felújított lakás eladó. 06
(20 405 7366

2015. február 19. Bogárd és Vidéke

Farsangi mulatság
Cecén

500 db kisbálás lucerna eladó 700 Ft/db. 06 (70) 457 5326 (6005868)
Vörös tojótyúk február végéig rendelhetõ 550 Ft/db. 06 (70) 398 1519 (6005777)
Agilis munkatársat keresek mozgóbolti árusításra 06 (70) 255 0088 (6005828)
Lányok, asszonyok! Ismerjék meg a méretre szabott, egyedi ruhák titkait! 06
(20) 462 1682

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790
AUTÓ, 9 SZEMÉLYES KISBUSZ BÉRLÉSE
OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091
AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK
hosszú távú
FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!
Kiemelten Sárbogárd környékérõl
(Sárbogárd, Szabadhídvég, Sáregres, Ozora, Káloz,
Lajoskomárom, Alsószentiván).
Jelentkezés önéletrajzzal: jevrem@hr-group.hu
KÖNYVELÉS (egyszeres, kettõs)
ADÓBEVALLÁSOK (SZJA, társasági adó)
KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.
Telefon: 06 30 396 3585
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde
SZAKKÉPZETT ÉLELMEZÉSVEZETÕT
keres KÖZALKALMAZOTTI MUNKAKÖR betöltésére,
HATÁROZATLAN IDÕRE SZÓLÓ SZERZÕDÉSSEL,
napi 4 órás munkarendbe.
Információ személyesen: Sárbogárd, Ady E. út 126.

ORSZÁGOS KIRAKODÓ- ÉS
KISÁLLATVÁSÁRT
RENDEZÜNK
2015. február 21-én Sárbogárdon
az Ifjúsági park
(Túry M. u. mellett) területén.
Bõvebb információért érdeklõdhet a DÉSZOLG Kft.
Sárbogárdi Kirendeltség telefonszámán: 06 (25) 508 990.

A TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú esélyegyenlõségi pályázat keretében a Cecei Általános Iskolában pénteken farsangi mulatságra került sor. Az elõkészületek során a megelõzõ napokban felelevenítettük a farsanghoz kapcsolódó néphagyományokat, szokásokat, amik
indokolják ezt a télbúcsúztató ünnepséget. A hagyományok megismerése után díszbe öltöztettük az iskolát is, amiben különösen a 7. évfolyamosoknak volt nagy szerepe, de sokat segítettek a pályázatba bevont tanulók is.
A hét során nagy izgalommal készültek a diákok és szülõk a farsangi felvonulásra, ahol pénteken a gyermekek az elkészült jelmezekbe öltözve
vonultak végig a tornaterembõl ezen a napon bálteremmé avatott helyiségben.
Az egyéni és csoportos kategóriákban fellépõ jelmezesek az idei évben is
nagyon sok jó ötlettel álltak elõ. Volt például cseresznyebefõtt, vadászpilóta, kukorica, medúza a teljesség igénye nélkül. A vendégek csodálattal
teli tapsviharral köszönték meg a sok munkát és elõadást a résztvevõknek.
Az ünneplés finom falatokkal és tombolahúzással folytatódott, majd az
eredményhirdetéssel zárult. A zsûri igen nehéz helyzetben volt ebben az
évben is, de igyekeztek mindenkinek ajándékot adni, így is ösztönözni a
diákokat a jelmezek készítésére.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik jelenlétükkel, a
jelmezekkel és a felvonulással segítettek bennünket, hogy megvalósítsuk ezt a szép hagyományt iskolánkban. Külön köszönetet szeretnénk
mondani a szülõi közösség tagjainak, akik tortákat is felajánlottak a díjazáshoz. Úgy gondoljuk, hogy a hátrányos helyzetû diákjaink is szép élményekkel térhettek haza ezen a tavaszias februári napon iskolánkból.
Cecei iskola
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BORBÁL
Szombaton rendezte Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Köre a
farsangi mulatságát. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is meghívták a lepsényi, kálozi, simontornyai borbarátokat, s Lajoskomáromból eljött többek között Wanderer Géza is. A rendezvényen a tagok mellett részt vettek családtagok, barátok, ismerõsök.
Szilveszter János, a kör elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Dr.
Sükösd Tamás polgármester
szintén köszöntötte néhány
szíves szóval a társaságot. A
vacsorára a múlt héten levágott sertés húsából készült a
pörkölt galuskával, amelyet
Gili János készített segítõivel. Süteményt, pogácsát az
asszonyok hoztak, a férfiak
pedig az italról gondoskodtak. Kínálták egymást saját
termésû boraikkal, pálinkájukkal.
A vacsora után Rozgonyi Tibor zenéjére táncolt a társaság.
Meglepetésként táncot hoztak a
Mészöly Géza Általános Iskola diákjai. Mûsorukhoz a lépéseket,
koreográfiát Baráth Edit tanította
be nekik.
Éjfélkor tombolasorsoláson talált
gazdára a sok értékes ajándék.
A kitûnõ zenére hajnali háromig
mulatott a társaság.
Hargitai Lajos
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