
A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

2016. február 25. - XXVII. évf. 8. szám
20 oldal, 250 Ft

Követendõ út .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2

Törhetetlen gyémánt .   .   .   .   .   .   .   . 4

Boross Mihály-emlékest .   .   .   .   .   .   . 5

Jótékonysági bál Miklóson .   .   .   .   .   . 6

Engedetlen társ.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11

Biztos gyõzelem .   .   .   .   .   .   .   .   . 15

HAMUPIPÕ,
ÁMOR,

CSIPKEJÓZSIKA
(8-10. oldal)

MINDENESETRE
IGENT

MONDOTT
(4. oldal)

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

ZÖLD VÁROS,
AMIRE BÜSZKÉK

LEHETÜNK
(2. oldal)

SEJTISME
Egy érdekes írást olvastam, amiben ar-
ról ír a szerzõ, hogy milliónyi pici lény
két lábon járó kolóniája vagyunk.
Ugyan egy személyként, egyes számban
határozzuk meg magunkat, s „én”-ként
gondolkodunk, a testünk egy nyüzsgõ
élettel teli, mozgó bolygó, vagy ha úgy
tetszik, univerzum.

Az iskolai biológiaóráknak köszönhe-
tõen valamilyen szinten tudja az ember,
hogy baktériumok, mikroorganizmus-
ok találhatók a szervezetben, mégsem
ezek közösségeként tekint magára. E
kolónia márpedig élethosszig tartó
együttélés – míg a halál el nem választ!
Összeveszik, szinte szétszakad néha a
test és a szellem – az ösztönvilág és a
szárnyalni akaró, törekvõ belsõ hang. A
csata feszítõ, fájó, meg is betegíthet, de
a konfliktus feloldása a felek elemi ér-
deke. Nemcsak a túlélésért, hanem
mert a szimbiózis ebben a „kettésza-
kadt állapotban is azért folyamatosan
keringeti az egészben a vért.

A megegyezés mikéntjére nincs séma-
megoldás, merthogy egyedi a konstruk-
ciónk.

Filmbe illõ saját drámáink nem kapnak
Oscar-jelölést, rivaldafényt. Maximum
magunkat, a bennünk éldegélõ, közre-
mûködõ háttérszereplõket veregethet-
jük vállon.

Hargitai–Kiss Virág
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KÖVETENDÕ ÚT
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Ener-
gia Operatív Programjának keretében –
KEOP 2015-5.7.0 – Sárbogárd hat középü-
letének energetikai fejlesztése valósult
meg rövid idõn belül, 2015 második felé-
ben. A pusztaegresi, a töbörzsöki és a sár-
szentmiklósi óvoda, valamint a polgármes-
teri hivatal épülete, a sárbogárdi sportte-
lep öltözõje, illetve a József Attila Mûvelõ-
dési Központ színházterme XXI. századi
külsõt kapott fal- és födémszigetelés, teljes
nyílászárócsere révén. A beruházás nem-
csak esztétikailag elõnyös, hanem jelentõs
energia-megtakarításhoz vezet.

A fejlesztés utolsó akkordjaként projekt-
zárón összegezték az elõzményeket és
eredményeket pénteken délelõtt, melyet a
megye és a környezõ települések promi-
nens személyiségei is megtiszteltek jelen-
létükkel.
Dr. Sükösd Tamás köszöntötte az egybe-
gyûlteket, s konferálta fel a Sárbogárdi
Zengõ Óvoda csemetéit. Varga Laura és
Tóth Liza elõadásában Jancsik Pál Kö-
szöntõ címû verse hangzott el, majd az
óvoda Egy húron pendülünk néptánccso-
portja lépett fel Kõrösi Erika és Huszárné
Várhelyi Ildikó óvónõk vezetésével.

Varga Gábor országgyûlési képviselõ és
miniszteri fejlesztési biztos a pályázat elõz-
ményeit fejtette ki beszédében: 25-26 év-
vel ezelõtt, amikor az elsõ önkormányzat
megalakult, kiírtak egy pályázatot, amiben

fõépítészt keresett Sárbogárd. Juhász Pé-
ter is pályázott erre a posztra – aki sajnos
már nincs közöttünk. Péter beszélt nekem
arról, hogy miért van szükség egy olyan
koncepcióra, ami 20-30 éves távlatban he-
lyezi el a várost. Sokat beszélt arról is, hogy
Svájcban milyen nagy gondot fordítanak
az energiatakarékosságra. Pályázatában
az egyik legfontosabb elem az volt, hogy
felmérést kellene készíteni Sárbogárd
összes intézményérõl, õ mint mérnökem-
ber megtervezné energiahatékonyságilag
és ütemesen felújítaná ezeket az épülete-
ket. Azt is mondta, hogy bár most (a 90-es
években) még viszonylag olcsó az energia,
de fel kell készülni arra, hogy nem lesz ez
mindig így. Az õ elõrelátását az akkor tes-
tület nem díjazta, nem õ lett Sárbogárd fõ-
építésze, ezért nem alakult ki egységes
koncepció, ami kitalálta és kialakította
volna ezt a gyönyörû mezõvárost. A 2007–
2013-as pályázati ciklusból megmaradt
pénzekre újabb pályázatot írtak ki, az Ott-
hon Melege Programot, melynek révén
megújulhattak volna Sárbogárd társashá-
zai. Sokat dolgoztunk vele, de nem volt la-
kóközösség, kedv és akarat ehhez. Jött a
KEOP 5.7.0, és az önkormányzat az állam-
titkár úrral együttmûködve, közvetítésem-
mel ezt a 150 milliós, gyorsan elköltendõ
forrást megpályázta. Mivel ez visszacsorgó
pénz, és 2015. december 31-éig le kellett
zárni a 2007–2013-as pályázati idõszakot,
ezért olyan településeket kellett keresni,
ahol hatékonyan, gyorsan, szabályosan fel

tudják használni az összeget. A polgármes-
ter és a képviselõ-testület konstruktívan
állt ehhez. Olyan összefogásról tett tanúbi-
zonyságot a város, amire 25 évre visszame-
nõen nincs példa. Ez a jövõre nézve is kö-
vetendõ út, hogy a lehetõ legtöbb pályáza-
tot és pénzt tudjuk Sárbogárdra hozni. Eh-
hez kérem mindenkinek az együttmûkö-
dését a továbbiakban is. Gondolok itt
nemcsak a testületre, hanem a civilekre és
a gazdasági élet szereplõire is, mert az
elkövetkezõ évek meghatározóak Sárbo-
gárd sorsának alakulásában. A városnak
vezetõ szerepet kell vállalni abban, hogy
gazdaságilag, kulturálisan, szociális téren
és az oktatásban felzárkózzon. Ehhez min-
den segítséget megadott/megad a kor-
mány és én is. Várom azokat a civileket,
vállalkozókat, akik tervekkel rendelkez-
nek.

Németh János tervezõ, mûszaki ellenõr
képes elõadásában megtekinthettük a KE-
OP-pályázattal érintett hat épület régi és
új állapotáról készült fotókat, megismer-
hettük, hogy a fejlesztés során honnan in-
dultak és hova jutottak el. A tervezõ hang-
súlyozta, és csodálatos légi felvételekkel is
rámutatott arra, hogy Sárbogárd milyen
szép, zöld város, amire büszkék lehetnek
az itt élõ emberek.

Hargitai–Kiss Virág
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ADÓ-
BEVALLÁS

CSÜTÖRTÖK
A HATÁRIDÕ

Az egyéni vállalkozóknak és az áfa-fize-
tésre kötelezett magánszemélyeknek a
1553-as nyomtatvány kitöltésével és be-
nyújtásával 2016. február 25-éig kell
eleget tenniük személyijövedelemadó-
bevallási és fizetési kötelezettségüknek.
Az egyéni vállalkozó 2015. évi tevé-
kenységérõl a bevallási csomag 1553-
13-as lapjainak kitöltésével számolhat
el. A kiegészítõ tevékenységet folytató
egyéni vállalkozónak az õt terhelõ
egészségügyi szolgáltatási járulékot és a
nyugdíjjárulékot is a 1553-as bevallás-
ban kell feltüntetni.
Azokra az egyéni vállalkozókra, akik
2015-ben megszüntették a tevékenysé-
güket vagy az év egy részében (de még
december 31-én is) bejelentetten szü-
neteltették vállalkozásukat, nem a feb-
ruár 25-ei határidõ vonatkozik. Nekik
ugyanis május 20-áig kell bevallásukat
benyújtaniuk, viszont mindenképp ki
kell tölteniük a bevallás egyéni vállalko-
zói részét is. Azoknak az egyéni vállal-
kozóknak pedig, akik az elmúlt év egé-
szében bejelentetten szüneteltették te-
vékenységüket és nem volt más adókö-
teles jövedelmük, nem kell bevallást be-
nyújtaniuk.
A február 25-ei bevallási és befizetési
határidõ az eva hatálya alá tartozó egyé-
ni vállalkozókra és a kata szerint adó-
zókra is vonatkozik (utóbbiaknak a 40
százalékos mértékû adót kell ezen ha-
táridõig megfizetni). Az éves elszámo-
lást az eva-alanyoknak a 1543-as, a kata
hatálya alá tartozóknak pedig a
15KATA megnevezésû nyomtatványon
kell benyújtaniuk.
A bevallást fõszabály szerint elektroni-
kusan kell eljuttatni a NAV-hoz, azon-
ban a kiegészítõ tevékenységet folytató
(nyugdíjas) egyéni vállalkozó, a mun-
káltatónak, kifizetõnek nem minõsülõ,
áfa fizetésére kötelezett magánszemély
papíron is beadhatja szja-bevallását. A
kisadózó egyéni vállalkozó is benyújt-
hatja papír alapon a 15KATA nyomtat-
ványt.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötele-
zetteknek átutalással kell befizetniük az
adót. A többi adózó az átutalás mellett a
kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkár-
tyával és csekken is fizethet.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

CSOK
2. rész

HASZNÁLT LAKÓINGATLAN
VÁSÁRLÁSA, BÕVÍTÉSE

A használt lakóingatlanok vásárlása,
vagy bõvítése esetén járó CSOK alap-
összege a két-, vagy többgyermekes csalá-
dok esetén legalább 10 százalékkal emel-
kedik. A támogatási rendszer is egysze-
rûbbé, áttekinthetõbbé válik. Utóbbi célt
szolgálja, hogy a lakóingatlanok energia-
hatékonysági szintjét a jövõben nem kell
figyelembe venni a kedvezmény összegé-
nek megállapításánál. A kedvezmény-
rendszert azzal is bõvítette a kormány,
hogy eltörölte a támogatható ingatlanok-
ra elõírt 160 négyzetméteres felsõ méret-
határt.

A kedvezmény mértéke használt
lakás/ház vásárlása,
vagy bõvítése esetén:

1 gyermek – legalább 40 m2-t elérõ lakás,
vagy családi ház – 600.000 Ft
2 gyermek – legalább 50 m2-t elérõ lakás,
vagy családi ház – 1.430.000 Ft
3 gyermek – legalább 60 m2-t elérõ lakás,
vagy családi ház – 2.200.000 Ft
4 vagy több gyermek – legalább 70 m2-t el-
érõ lakás, vagy családi ház – 2.750.000 Ft
Az otthonteremtési program az olcsóbb
otthonteremtés lehetõsége mellett hoz-
zájárul a magyar gazdaság növekedésé-
hez és a munkahelyteremtéshez is. A
program bevezetésével végleg lezárha-
tunk egy olyan idõszakot, amelyet a devi-
zahitelek, az eladósodás, és az új lakás-
építések alacsony száma jellemzett. Az új
magyar otthonteremtési konstrukció
más uniós tagországok számára is köve-
tendõ példa lehet.
A magyar kormánynak az a célja, hogy
minden magyar család minél olcsóbban
saját tulajdonú lakáshoz jusson. A kor-
mány álláspontja az, hogy erõs és sikeres
családok nélkül nincs erõs és sikeres or-
szág. A kormány a negatív demográfiai
folyamatokat nem bevándorlással, ha-
nem a magyar családok támogatásával
kívánja megfordítani.

GYAKRAN ISMÉTELT
KÉRDÉSEK

Hol lehet igényelni a CSOK-ot?

A CSOK-ot azoknál a bankoknál lehet
igényelni, amelyek erre a kormánnyal
szerzõdtek.

Mekkora a maximálisan igényelhetõ
családi otthonteremtési kedvezmény
és az államilag támogatott hitel ösz-
szege?

Azoknak a házaspároknak, akik 3 gyer-
meket vállalnak és új lakást/házat vásá-

rolnak/építenek, a maximális családi ott-
honteremtési kedvezmény összege 10
millió forint. További 10 millió forint ál-
lamilag támogatott hitelre jogosultak,
amelynek kamata nem haladhatja meg a
3 százalékot. Ez a konstrukció jár azok-
nak is, akik házastársak, élettársak, vagy
egyedülállók és már 3 gyermeket nevel-
nek.

Hány év alatt kell visszafizetni az álla-
milag támogatott lakáshitelt?

Az államilag támogatott hitelt 3 gyermek
esetén maximum 25 év alatt kell visszafi-
zetni.

Aki már vett fel CSOK-ot, vagy „Szoc-
polt”, az is igényelhet új lakásra vonat-
kozó CSOK-ot?

Igen, azonban csak a két összeg különbö-
zetét kaphatja meg.

Kiadható-e az újonnan vett ingatlan?

Nem, a CSOK-kal vásárolt új ingatlan-
ban életvitelszerûen kell élni.

Milyen személyi feltételeknek kell
megfelelni azoknak, akik a 10+10 mil-
lió forintos kedvezménnyel kívánnak
élni?

A CSOK igénybevételéhez megállapított
általános feltételeken túl vannak speciá-
lis szabályok is. Ilyennek minõsül példá-
ul, hogy 180 nap munkaviszonnyal és két
év egészségügyi biztosítással kell rendel-
kezni (a külföldi munkavállalás és a
külföldi biztosítás is beleérthetõ).

Örökbefogadás esetén is jár-e a támo-
gatás?

Igen, az örökbefogadás nem kizáró ok a
CSOK igénybevételéhez.

Vannak-e életkori korlátozások a
CSOK igénylésénél?

Az emelt összegû CSOK igénylésekor az
egyik házastársnak fiatalabbnak kell len-
nie 40 évnél abban az esetben, ha a házas-
pár elõre vállalt gyermeket a háromgyer-
mekes családdá válás érdekében. Azok is
igényelhetik a CSOK-ot, akik elmúltak
40 évesek és 3 vagy több gyermekük van.
A gyermekeknél feltétel a legfeljebb 20
éves életkor, illetve ha felsõoktatási in-
tézményben tanuló gyermekrõl van szó,
akkor a legfeljebb 25 éves életkor.

Folyamatban lévõ építkezésre már fel-
vettek CSOK-ot. Igényelhetõ-e az új
CSOK ugyanerre a folyamatban lévõ
építkezésre?

Igen, abban az esetben, ha az ingatlanra
nincs még használatba vételi engedély.
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Törhetetlen gyémánt
Nagy volt a sürgés-forgás Sáregresen a Csók István Mûvelõdési
Háznál szombaton. A Takács család, a rokonok, barátok gyüle-
keztek nagy ünnepre: Takács István és Bodri Julianna házasság-
kötésének 60. évfordulójára. A jeles alkalomból mindenki kapott
egy kis emléklapot is, melyen a pár festett esküvõi portréja látha-
tó, mely többször is látható volt már a község házasság heti ren-
dezvényein. A vendégek ajándékok, virágok, jókívánságok hadá-
val járultak a pár elé. Jó volt látni, hallani a jelenlévõ pici babák,
gyermekek nyüzsgését is.
Takács István és Bodri Julianna 1956. február 18-án keltek egybe.
Nagy hóban, lovas szánon jöttek Fáncspusztáról Sáregresre, hogy
a cecei pap összeadja õket. 1972-ig a pusztán laktak, aztán költöz-
tek Sáregresre.
Hogy hogyan ismerkedett meg az idén 80. életévét betöltõ Juliska
néni és az idén 84. életévét betöltõ Pista bácsi, arról a férj beszélt.

– A munkahelyünkön ismerkedtünk meg. A rétimajori tógazda-
ságnál együtt dolgoztunk. Ott szerettünk bele egymásba.
– Mi tetszett meg a mamában?
– Az egész nõ.
– Hogy kérte meg a kezét?
– Már nem is emlékszem rá, hogy volt. Mindenesetre igent mon-
dott. Még el se kezdtem mondani, már mondta, hogy igen.
E szavakra, persze, nevetésbe váltott a meghatottság a vendégse-
reg körében.
– 60 éve együtt vagyunk, és itt van két virágcsokor: a gyermekeink,
Juliska és István, az unokák meg a menyem – tette hozzá Pista
bácsi.
Tiringer Mária polgármester zenével aláfestett köszöntõjében e
szavakkal csalt könnyet a szemekbe: Megtiszteltetés számomra,
hogy településvezetõként, kedves ismerõsként, barátként itt lehe-
tek közös életük meghatározó eseményén. Pozitívuma a kis lélek-
számú községnek, hogy történjen bármi, mindig van kire számíta-
ni a családon kívül is boldogságban, együttérzésben, biztatásban.
Egymást erõsítve, kiegészítve, hol boldogan, hol a bánattól mar-
dosva elmorzsoltak házasságban több mint fél évszázadot.
Hosszú és nehézségekkel teli út vezetett idáig, de megérte. Dol-
goztak és gyermekeket neveltek. A legfontosabb feladatot teljesí-
tették: átadták és átadják gyermekeiknek és unokáiknak a tudást,

bölcsességet, az emberséget. Kitartással és példamutatással erõ-
sítik õket. Kívánom, hogy tegyék ezt még sok éven keresztül! A 60.
évfordulót nem véletlenül hasonlítják a gyémánthoz, mely a
legkeményebb ásvány, törhetetlen, fénye tökéletes, kevés van
belõle, értéke viszont annál nagyobb.
Végül a polgármester asszony egy virágcsokrot és emléklapot
nyújtott át az ünnepelteknek az önkormányzat nevében.

Mivel Varga László katolikus hitoktató családi elfoglaltság miatt
nem tudott jelen lenni a Takács házaspár évfordulóján, Isten ál-
dását Boza Kristóf református lelkész, a család barátja hozta
ajándékba a következõ gondolatokba öntve: A 60-as számnak van
egy misztikája. A 12-nek, mint szent számnak a többszöröse, ezért
tökéletes szám. Többször meg is jelenik a Bibliában. Igazán a 60
évet nem a forma, hanem a tartalom teheti tökéletessé és szentté.
István és Julis milyen tartalommal töltötték meg ezt a 60 évet?
Szeretõ családdal. Napi kapcsolatban vannak gyermekeikkel.
Unokáik igen sokat tartózkodtak a Takács háznál, és sajátították
el azt az értékrendet, melyet most is vallanak. Munkás élettel is ki-
töltötték ezeket az éveket. Mert az õ életükben értéknek számít a
munka. Követendõ példaként mindez a maiak számára is. Mi eb-
ben gyönyörködünk és hálásak vagyunk. Ez menyire lesz mara-
dandó? Lesz-e tovább? Ha el kell majd egyszer mennünk, akkor
mi marad meg ebbõl az együtt töltött idõbõl? Ami igazán megma-
rad és örökké emlékezetes lesz, az csakis az Úristennél lesz. Az a
kérdés, hogy ebben a 60 évben az Úr is ugyanúgy tud-e gyönyör-
ködni, mint mi. A válasz: igen, hiszen Õ adta az áldást, Õ is jelen
volt a 60 évben, és jó reménység szerint jelen is lesz az elkövetke-
zõkben. Ezért hálát kell adnunk az Istennek, és kérnünk kell Isten
kegyelmét, hogy gazdagítson minket továbbra is és áldja meg
Juliska néni és Pista bácsi életét az elkövetkezendõ idõben is.

A köszöntések után szeretetteljes, bõséges vendéglátással ülte
meg a népes család a gyémántlakodalmat.

Hargitai–Kiss Virág

Köszönet
Külön köszönetet szeretnénk ezúton is mondani Tiringer Má-
riának, Sáregres polgármesterének, illetve a sáregresi önkor-
mányzat dolgozóinak, akik nagyszerû körülményeket terem-
tettek Takács István és felesége gyémántlakodalmának gond-
talan megünnepléséhez.

Takács család



Bogárd és Vidéke 2016. február 25. KULTÚRA / KÖZÖSSÉG 5

Boross Mihály-emlékest

Megemlékezõ estet tartottak hétfõn este a sárbogárdi Madarász József Városi Könyv-
tárban az író születésének bicentenáriuma alkalmából. Az esten Bödõ István fõlevéltá-
ros tartott elõadást „Boross Mihály és kora” címmel. A 17 órára meghirdetett elõadásra
gyülekeztek az érdeklõdõk, s néhány széksort megtöltve foglaltak helyet a könyvtár egyik
termében.

Bödõ István egyórásra nyúló elõadásában szó esett Boross Mihály életének meghatáro-
zó szakaszairól, a forradalmi évekrõl, valamint az író munkássága is rövid bemutatásra
került. Az elõadás után az est további részeként kötetlen beszélgetést folytattak a jelen-
lévõk, s közben üdítõ és ropogtatnivaló elfogyasztása mellett frissülhettek fel. Az elõtér-
ben kiállítást is megtekinthettek a vendégek.

Hargitai Gergely

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt

2016. február 29-én (hétfõn)
17 órára a

„Kussoltat a sors”
– Latinovits Zoltán emlékezete –

címû irodalmi estjére.
Elõadó: PÁLFY MARGIT,

a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett

színmûvész.

Az elõadást rendezte és
szerkesztette: Szokoly Tamás.

A belépés ingyenes.

MEGHÍVÓ:
NÕI VILÁGIMANAP

2016

Jézus mondja: „Engedjétek Hozzám jön-
ni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el Tõ-
lem õket, mert ilyeneké az Isten országa!”
Márk 10,14
Szeretettel hívunk minden kedves ér-
deklõdõt a felekezeteink összefogásá-
val megrendezésre kerülõ imadélután-
ra. Idén Kuba keresztyén nõtestvérei ál-
lították össze az alkalom témáját. Ének-
lésben, tanításban, imaközösségben ta-
pasztalhatjuk meg Isten elkészített
ajándékát, áldását.
Közben ismerkedhetünk kicsit Kuba
kultúrájával is.

Idõpont: 2016. március 4. (péntek)
17 óra.

Helyszín: református gyülekezeti
terem, Köztársaság út 181.
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Jótékonysági bál a sárszentmiklósi iskoláért
A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány
bálja immáron 23. alkalommal került meg-
rendezésre az iskolában. Az eseményre
idén is zsúfolásig megtelt a tornaterem kö-
zönséggel. Az est folyamán a konferanszié
szerepét Rick Alma töltötte be, aki a tanu-
lóifjúság nevében egy idézettel köszöntöt-
te az érdeklõdõket: „Ha ajándékot adsz:
add a szíveddel, nehogy a kinyújtott kéz ott
maradjon viszonzást várni.”
Az iskolások elsõ ajándékát az 1. a osztá-
lyosok nyújtották át. A keleti széllel érkez-
tek, apró kezükben színes esernyõ – sokak
elsõ ronggyá olvasott könyvébõl megannyi
megelevenedett Csudálatos Mary. Lábuk
táncra lendül, szájuk vidám nevetésre nyí-
lik. Ahogyan az új nevelõnõ megváltoztat-
ta a történet szerinti család életét, úgy ala-
kult át az övék is, hiszen iskolások lettek és
szemünk elõtt történik a csoda, látjuk,
ahogy szállnak fölfelé a tudás képzeletbeli
korlátján. Mûsorukat betanították: Kum-
merné Salgóvári Ágnes és Juhászné Ko-
vács Mária tanító nénik.
Õket követte a nagy sikerrel mûködõ Tü-
csökmadár énekegyüttes, Huszár Anna és
Ellenbruck Krisztina, akik válaszúti nép-
dalokat énekeltek. Felkészítõ tanáruk:
Horváth Ferencné Erzsi néni.

Sokan szeretik az olyan ajándékot, amely
egyben meglepetés is. Mivel nagyrészt az
idõsebb generáció volt jelen érdeklõdõ-
ként, a kedvükbe járva a múltba kalandoz-
tak el a diákok retro zenékkel különbözõ
filmekbõl (Grease, Made in Hungária,
Mamma Mia). Simon Anna tanítónõ segít-
ségével került a színpadra a vidám, táncos
jelenet.
Kedves, humoros, prózai ajándékot adott
elõ Kelemen Csongor 4. b osztályos tanu-
ló, a járási szép magyar beszéd verseny elsõ
helyezettje. Felkészítõje: Irányi Rózsa ta-
nító néni.
Az 1. b-sek mûsorában láthattuk a gyere-
keket tûzoltónak, rendõrnek, katonának

és postásnak, mindennek, aminek a jövõ
folyamán elképzelhetik magukat a felnõt-
tek világában. Az elõadás ötletgazdái és

színre vivõi: Simon Zsuzsa és Mezõ Adri-
enn tanítónõk.

A következõ fellépõ a Körtike énekhár-
mas volt, nevezetesen Ellenbruck Kriszti-
na, Huszár Anna és Kék István akik Tolna
megyei népdalcsokorral kedveskedtek a
hallgatóságnak, és akik egyébként idén
szerepeltek elõször a Pesovár Ferenc nép-
daléneklõ és népzenei versenyen.

Utolsó mûsorszámként, ám az est fõsze-
replõiként a nyolcadikosokat láthattuk ke-
ringõzni. A büszke szülõk, nagyszülõk, ro-
konok könnyes szemmel nézhették gyer-
mekeiket, hogyan váltak szinte pillanatok
leforgása alatt végzõs diákokká. A kerin-
gõt betanította Babi néni és Parnicsán Ali-
ce tanár néni.

A mûsornak ugyan vége lett, de az este
még csak most kezdõdött igazán. A vendé-
gek átvonultak az aulába, ahol nagy beszél-
getések, vacsora, tombola várt minden
mulatni vágyót. A talpalávalót a cecei Sza-
bó zenekar biztosította nagy sikerrel.

Mágocsi Adrienn
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Farsangi klubest Sárhatvanban
Farsangi klubestet rendeztek Sárhat-
vanban a nyugdíjasklub tagjai meghí-
vott vendégeik táraságában. Megtisz-
telte jelenlétével a rendezvényt a me-
zõszilasi, a lajoskomáromi és a közép-
bogárdi nyugdíjasklub. Nemcsak a házi-
gazdák, hanem vendégeik is készültek
mûsorral.
A sárhatvaniak népdalcsokorral kö-
szöntötték az egybegyûlteket, és kölcsö-
nösen egy kis ajándékkal kedveskedtek
egymásnak a klubok a vezetõk révén.
Láthattuk a mezõszilasi fiatalok táncos
csoportját két mûsorszámban, illetve
verset is hoztak az idõsek köszöntésére.

A lajoskomáromiak humoros, zenés, jelmezes meglepetéssel ké-
szültek, Gedeon bácsit, a nõk bálványát megidézve. A hölgykoszo-
rúban a legdögösebb egy jól álcázott férfi volt. Napjaink egyik slá-
gere („a nézését meg a járását”) kétszer is felcsendült a lajosko-
máromiak és a szilasiak kétféle koreográfiájának aláfestéseként.
Hallhattunk németül egy idõs urat is énekelni. Végül a sárhatvani-
ak humoros jelenete zárta a sort.
Ezután a szépen terített asztalokra gulyásleves és fánk került, a
farsang jegyében stílusos vacsoraként. A mulatságot zeneszó tette
teljessé.

Hargitai–Kiss Virág

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt
a Sáregres–Rétimajorban

2016. március 12-én 10 órától rendezendõ

VI. SÁRBOGÁRDI
KOLBÁSZTÖLTÕ FESZTIVÁLRA.

Minden nap 8 órányi mûsor Sárbogárd
és környéke eseményeirõl
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Farsang a gimiben

2016. február 19-én délután 4 órától került sor a Petõfi Sándor Gimnázium felsõs tagoza-
tának farsangjára, amelyet a 10. c osztály rendezett. Mindenki felejthetetlen élményekkel
térhetett haza a családias hangulatú délutánról. Egy kreatív diáktársunk különleges arco-
kat festett azoknak, akik nem öltöttek magukra jelmezt. Kipróbálhattuk a pinata szétüté-
sét bekötött szemmel, ötletes háttér elõtt készíthettünk fényképeket egymásról, és termé-
szetesen a tombola sem maradhatott el. A rengeteg tombolatárgy közül jó néhányat a tá-
mogatóinknak köszönhettünk, többek között a Fruzsi Bizsu Ajándékbirodalomnak, a
Seaside-nak, az Irka Papír-, Játékboltnak, az Atlanta sportáruháznak, a Gázmodulnak, a
Glance szalonnak, a Center Sportnak és az Adria pizzériának. A rendezvényen büfé is
mûködött, s a zenét az osztály tanulói szolgáltatták.

10. c osztály

A 2016. február 20-án megrendezett kisgimis farsangot idén a 7. c, a mi osztályunk szervezte. A résztvevõ osztályok azt a feladatot kap-
ták, hogy az általunk kiválasztott meséket klasszikus, majd paródiaváltozatban adják elõ a közönségnek. Az ötödikesek a Piroska és a
farkas címû mesét alakították át paródiává, s bemutatták az eredetit is. A hatodikosok a Holle anyóval szerepeltek, a nyolcadikosok pe-
dig a Hófehérke és a hét törpe címû mesével. Végül a mi osztályunk a Csipkerózsikát, majd Csipkejózsikát jelenítette meg. Az osztá-
lyok produkciói után fánkevõverseny vette kezdetét. Késõ délután több verseny, tánc és tombola is volt. A farsangi mulatozás 18
órakor egy fergeteges közös tánccal ért véget. Reméljük, mindenki jól érezte magát.

Németh Ramóna 7. c

Farsang a pusztaegresi óvodában
Nagy izgalommal várták a szülõk és a gyerekek is az óvodai far-
sangot, melyet február 12-én tartottunk.
A szülõkkel közösen már hetekkel elõtte próbáltuk Az aranyszõ-
rû bárány meséjét, amit ezen a napon adtunk elõ a gyermekeknek.
Nagy örömmel töltött el, hogy olyan családias légkört varázsol-
tunk már a próbák ideje alatt, hogy minden felnõtt egy kicsit gye-
rekké vált.

Nagyon sok segítséget kaptunk a szülõktõl, mivel a meséhez is õk
készítették el a díszletet, ami majd az óvoda folyosóját is díszíteni
fogja.
A gyermekek már reggel jelmezben jöttek be a csoportszobába,
csodálták egymás jelmezét. A szülõk is izgatottan öltözködtek a
meséhez, majd elbújtak addig, míg a gyerekekkel átmentünk a
másik csoportszobába, ahol a táncos mulatságot tartottuk. Nagy
meglepetés volt, amikor a szülõk bejöttek. A gyerekek örömmel
kiabálták, hogy „Ez az én anyukám és az apukám!”.
Elõadtuk a mesét, amelyet a gyermekek óriási tapssal jutalmaz-
tak, ezután kezdõdött a táncos mulatság. Sokat játszottunk a szü-
lõkkel közösen, majd a csoportszobában terített asztal várta õket,
mert az anyukák nagyon sok finom süteménnyel is kedveskedtek,
amit jóízûen fogyasztottak el.
A gyermekeknek annyira tetszett a mese, hogy befejezésül még
egyszer el kellett játszani nekik.
Nagyon jól sikerült ez a nap, és megbeszéltük, hogy lesz még foly-
tatása.
Minden kedves szülõnek köszönjük a részvételt és a sok segít-
séget!

Czeinerné Takács Tünde óvodapedagógus
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Mészöly-hírek
Felsõsök farsangja

A naptár szerint ugyan már vége volt az idei rövid farsangi idõ-
szaknak, de a zsúfolt programok miatt csak február 11-én került
sor a felsõsök mulatságára.

Minden diák nagyon várja ezt a délutánt, hiszen tudja, rendkívül
jó szórakozásban lesz része. Az idén sem érte õket csalódás. A
programot megújítottuk, a mûsorok helyett játékokat szervez-
tünk. Ezeket elõre meghirdettük, így az osztályok már elõzetesen
kialakított csapatokkal tudtak készülni. Mindenki részt vehetett
egy neki tetszõ versenyen, a többin pedig szurkolhatott osztálytár-
sainak.
A délutánt az 5. a szórakoztató mûsora nyitotta meg, majd rögtön
három hatalmas körben székfoglalózhatott mindenki, aki szere-
tett volna. Nagy élmény volt, ahogy az ötödikes kislány legyõzte a
nagy, hetedikes fiút.

Jöttek aztán az osztályok csapatai, akik összemérhették ügyessé-
güket késsel-villával való csokievésben, játszhattak Hamupipõ-
két, hiszen borsót és lencsét kellett kiválogatniuk, bekötött szem-
mel etették egymást fánkkal, majd rengeteg ruhával öltöztették
fel egy társukat. Természetesen mindegyik versenyszámot hatal-
mas szurkolás és hahota kísérte.
Következett egy nagy össztánc. Mindenki remekül járta, hiszen a
koreográfiát leleshette a kivetítõrõl. Közben mûködött a büfé is, a
diákönkormányzat tagjai árultak szendvicset, fánkot, üdítõt.
A délutánt aztán a várva várt tombolasorsolás zárta. Volt, akinek
tele volt a keze a különféle ajándékokkal.
Egybehangzó vélemény volt, hogy remekül sikerült ez a délután,
egy pillanat alatt elröppent az idõ, mindenki tele élménnyel ment
haza.

Földi Lászlóné

Szép Magyar Beszéd

Az év elsõ napjaiban diákjaink figyelmét a különbözõ típusú szö-
vegek olvasása kötötte le, mert készültek a Kazinczy-versenyre.
Január 11-ei iskolai fordulónkon sok kiemelkedõ interpretációt
hallgattunk meg.
Ezt követõen 2016. február 17-én Mezõfalván részt vettünk a
Szép Magyar Beszéd címû verseny területi fordulóján iskolánk 8.
osztályos tanulójával, Czaffer Alexandrával. Felkészítõ tanára,
Bögyös Zsuzsanna, Lõrincze Lajostól választott szövegével mél-
tón emlékeztünk meg a magyar nyelvrõl.
A verseny zsûrije is kiemelte, hogy ma egyre kevésbé figyelünk a
kulturált nyelvi megformálásra, de hallva a versenyzõk tartalmas
szövegeit bizakodva néz a jövõ nemzedékére, ugyanis vannak fia-
talok, akiknek szívügyük a választékos, szép magyar beszéd.
Jó tanácsként még annyit mondott minden jelenlévõnek, hogy
bármilyen szöveg is kerül a kezünkbe, keressük meg belõle azt,
amit tovább szeretnénk adni belõle, amit megértettünk.
A versenyen szerzett tapasztalatokon túl továbbra is arra törek-
szünk, hogy minél több gyermeket ösztönözzünk a mindennapok-
ban is a szép magyar beszéd használatára, mert nyelvében él a
nemzet.

Duskáné Lábodi Eszter

Farsang
Alsószentivánon

Hagyományos farsangi mulatságunkra az idén február 19-én ke-
rült sor. A hangulatot az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen
az osztályok kis mûsorai alapozták meg. Láthattunk mignontán-

cot a legkisebbektõl (remélhetõleg
a telet is elbúcsúztatták vidám pro-
dukciójukkal), kacsatáncot a 2-3.
osztálytól. Az ötödikesek cukorfa-
lat ovisokkal és hasonlóan cukorfa-
lat óvó nénivel jelentkeztek. A
klasszikusnak számító Hófehérkét
a törpékkel a 6. osztályosok formál-
ták meg. A bajkeverõ Ámort
(avagy római nevén Cupidót), vala-
mint az ókori görög mitológia vilá-
gát a hetedikesek idézték meg. Is-
kolánk rangidõs csapata, a 8. osz-
tály kõkemény cowboyokká vált,
élükön Sziklaarcú Tommal.

Az osztályok mûsorát az egyéni be-
öltözõk felvonulása követte, több
ötletes jelmezt is láthatott a közön-
ség, mint pl. az indiánt, a mazso-
retteket, táncosnõket, vagy a fejet-
len kísértetet.

A felvonulást követõ tombolasorsoláson számos nyeremény talált
gazdára, a sorsjegyek bevételével pedig a diákönkormányzat gaz-
dálkodhat majd.
Aki pedig kimerült volna, az szendviccsel és farsangi fánkkal pó-
tolhatta a kiesett kalóriákat, melyek elkészítésében ismét a szülõk
mûködtek közre, eredményesen: minden elfogyott az utolsó
morzsáig.
Mindenkinek szeretnénk itt is köszönetet mondani a jelmezkészí-
tésben és maszkírozásban való közremûködésért, a felajánlott
tombolatárgyakért, farsangi fánkért, illetve a szendvicskészítés-
ben nyújtott segítségéért!

Kiss Attila
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Miklósi hírcsokor
Bolyai természettudományi

csapatverseny

Iskolánk már több éve a Bolyai csapatver-
senyen a matematika és a magyar nyelv és
irodalom tantárgyak területén verseny-
helyszínként szerepel. Az idei tanévben le-
hetõségünk nyílt arra, hogy a Bolyai ter-
mészettudományi csapatverseny helyszí-
neként is részt vegyünk a verseny lebonyo-
lításában. Február 5-én került megrende-
zésre a körzeti írásbeli forduló. Iskolánk-
ból 20 csapat: a harmadik évfolyamról
négy, a negyedikbõl hat, az ötödikbõl, he-
tedikbõl három-három, a hatodikból egy
és a nyolcadikból két csapat vett részt a
megmérettetésen. Hetedik és nyolcadik
évfolyamon fizikával, kémiával, földrajz-
zal és biológiával, az ötödik, hatodikon ter-
mészetismerettel kapcsolatos kérdések
voltak. A tizenhárom feleletválasztós és
egy kidolgozós feladat megoldására egy
óra állt rendelkezésre. A megoldási idõ le-
teltével a csapatok leadták a kódlapokat,
és kíváncsian várták az eredményeket. A
megoldások még aznap, az eredmények
pedig szombat délután felkerültek a ver-
seny honlapjára. Az iskolánkból a négy
legjobb a régiós (Észak-Pannónia) ered-
ményt elérõ csapat:
13. helyezés: „Sárbogárdi svábbogarak” –
Szabó Dina Regina, Szabó Liza, Põrgye
Zsanett Eszter és Bogárdi Richárd – 8. osz-
tályos,

8. helyezés: „Természetbarátok” – Dala
Márk, Somogyvári Gréta, Lakatos Benja-
min, Kovács Erik – 3. osztályos,
8. helyezés: „Álarcos mosómedvék” –
Ellenbruck Krisztina, Farkas Margit,
Inotai Laura, Tatai Boglárka – 7. osztályos
tanulók érték el.
A „Biokörisek”, akik bejutottak a legjobb
6 közé – Oszlánczi Bálint, Már Zétény,
Szántó Máté, Kozma Ferenc – 4. osztályos
tanulóink. A végsõ eredményüket február
17-én, szerdán lebonyolított ünnepélyes
eredményhirdetéskor tudhattuk meg, ötö-
dikek lettek!

Tatai Boglárka, Farkas Margit 7. osztály

Eredményhirdetés
Székesfehérváron

A Bolyai matematika és magyar csapatver-
seny után nekivágtunk a Bolyai természet-
tudományi csapatversenynek. A verseny
körzeti fordulója február 5-én a Sárszent-
miklósi Általános Iskolában volt. A ver-
seny után úgy éreztük, hogy jól sikerült.
Otthon megnéztem a megoldókulcsot és
nagy örömömre jó volt a megérzésünk.
Hétfõn a tanító nénink, Erika néni mond-
ta, hogy a csapattal bent vagyunk a legjobb
tízben! Reménykedtünk, hogy talán benne
lehetünk a legjobb hatban is. Sikerült!
Meghívást kaptunk Székesfehérvárra a
Hétvezér Általános Iskolában tartott
eredményhirdetésre, amely február 17-én
délután volt. Az ünnepélyes eredményhir-
detésre az Észak-Pannónia régióból ér-

keztek a legjobb csapatok. Izgatottan vár-
tuk az eredményt. A Biokörisek csapattal
5. helyezést értünk el, ezért nagy tapsot
kaptunk. Másnap az osztályban is tapsvi-
har fogadott minket. Büszkék voltunk ar-
ra, hogy az eredményünkkel 5 megyébõl és
körülbelül 70 csapatból 5. helyezést sike-
rült elérnünk.

Oszlánczi Bálint 4. a

Itt a farsang, áll a bál!

Az elmúlt csütörtökön tartottuk iskolánk-
ban a felsõs farsangot, mely a különféle ze-
nei stílusok köré épült. Felvonultak
rockerek, punkok, emosok, hippik, jampe-
cok és balerinák is. Vicces és szórakoztató
bemutatókkal készült mindenki, könnyen
fel lehetett ismerni az egyes mûfajok jel-
legzetességeit. Az osztályok felvonulása
után a 8. osztályosok keringõje követke-
zett. Németh Mária Babi néni tanította
táncolni az iskola végzõseit. Angolkerin-
gõvel kápráztattak el bennünket az utolsó
évesek. Fejek biccentek, szoknyák suhan-
tak, begyakorlott, ügyes lépések haladtak a
zene ütemére. Öröm volt látni az apró kis
mosolyokat, melyekkel a tánc végén üzen-
ték egymásnak: „Ügyesek voltunk! Meg-
csináltuk!” A keringõ után az aulában foly-
tatódott a mulatság. Itt természetesen már
mindenki táncolhatott, közösen kerget-
hettük el a zene ütemére a hideg idõt, a
telet.

Misulink újságíró szakkör

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik eddig tá-
mogatták adójuk 1 %-ával is, és bízunk benne, hogy
a jövõben is támogatják a Sárszentmiklósi Iskoláért
Alapítványt. Tanulóinkat múzeumba, kirándulá-
sokra, nyári táborokba visszük, versenyekre utazta-
tunk, jutalmazzuk a kiemelkedõ teljesítményeket.
Oktatásukhoz, nevelésükhöz segítünk a korszerû
feltételek megteremtésében (fejlesztõ játékok, né-
pi játékok, bútor).

A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány
adószáma: 18484205-1-07.

Köszönjük a TESCO ajándékcsomagjait. Köszön-
jük a kiemelkedõen sikeres szombati jótékonysági
bál szervezõinek, az ízletes vacsorát készítõ EU-
REST Kft.-nek, a felkészítõ pedagógusoknak, dol-
gozóinknak, a tanulóinknak, a szülõknek, vendé-
geknek, hogy munkájukkal, részvételükkel, felaján-
lásaikkal segítették az iskolai alapítványunk céljai-
nak megvalósítását!
„El sem hiszi, mennyire fontos azt hallani valakitõl,
hogy köszönöm… Ez az emberi természet része. Mind-
egyikünknek fontos érezni, hogy értékelik.” (Adam J.
Jackson angol író)

Horváth Ferencné igazgató

MEGHÍVÓ

a Sárbogárdi Zengõ Óvoda alapítványi báljára

A bál idõpontja:
2016. március 12. 19.00 óra.

Helyszín: Amadeus étterem.

Belépõjegy: 3.500 Ft/fõ.

Támogatói jegy: 500 Ft.

Zenél: a cecei Szabó zenekar.

Jegyek az óvoda aulájában
és az óvó néniknél vásárolhatók február 15-étõl.

Szeretettel várunk minden
táncolni és szórakozni vágyó vendéget!

Tisztelettel:

Szülõi munkaközösség
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Engedetlen társ
A járõrök 2016. február 15-én az esti órákban Sárkeresztúron a
Damjanich utcában intézkedtek, mivel családi veszekedésrõl ér-
kezett bejelentés. Egy 36 éves sárkeresztúri hölgy kért rendõri se-
gítséget, mivel 31 éves élettársa ittas állapotban veszekedett vele a
lakásban, több tárgyat szétdobált és az egyik közös gyermeküket
fellökte. A járõrök a férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra, mivel jelenlétükben is agresszívan viselkedett, vala-
mint többszöri felszólítás ellenére sem hagyta abba cselekményét.
A 31 éves férfi ellen szabálysértési feljelentést tettek a járõrök
jogszerû intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértés
elkövetése miatt.

Meghiúsult lovasítás
Egy 30 éves sárbogárdi férfi tett bejelentést a helyi rendõrkapi-
tányságra 2016. február 18-án az esti órákban, miszerint a sárbo-
gárdi Rézkígyó Gyógyszertár elõtt egy ismeretlen férfi egy kerék-
párt próbál meg eltulajdonítani. A kiérkezõ járõrök a helyszínen
intézkedés alá vonták a 41 éves alapi lakost, aki a kerékpárt úgy
próbálta meg eltulajdonítani, hogy annak lakatját megkísérelte
felfeszíteni. A férfit elõállították a rendõrkapitányságra, ahol a
nyomozók lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Ittas vezetõ
A helyi körzeti megbízott 2016. február 20-án a reggeli órákban
Cecén, a Deák Ferenc utcában ellenõrzött egy 43 éves helyi férfit
és az általa vezetett személyautót. Az igazoltatás során alkalma-
zott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a sofõrt elõállí-
totta a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd az orvosi ügyelet-
re vér- és vizeletvétel céljából. A férfivel szemben jármûvezetés it-
tas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indít büntetõeljárás a Sárbogárdi Rendõrkapitányság.

Por és spangli a mûszerfalon
A járõrök 2016. február 21-én hajnalban Hantoson, az Ady Endre
utca és a Petõfi Sándor utca keresztezõdésében ellenõriztek egy
Opel típusú gépkocsit és annak 21 éves vezetõjét. A közúti ellen-
õrzés során a rendõrök a jármû mûszerfalán egy félig elszívott, so-
dort cigarettára, valamint fehér por maradványaira figyeltek fel.
A sofõr elmondta, hogy a mûszerfalon lévõ por „speed”, amelybõl
az éjszaka folyamán fogyasztott is. A rendõrök több mint 18
gramm kábítószergyanús növényi törmeléket és közel 15 gramm
fehér port foglaltak le a férfitól. A mezõfalvi lakost a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállították. Az ügyben kábítószer birtok-
lása vétség elkövetésének gyanúja miatt büntetõeljárás indult.

14 éves zsarolók
2016. február 21-én a délelõtti órákban egy 45 éves sárkeresztúri
férfi tett feljelentést a rendõrségen, miszerint 12 éves fiát ismeret-
len személyek január eleje óta fenyegetik, hogy ha pénzt ad nekik,
akkor nem bántják. A feljelentés napján aktuális „védelmi pénz”
átadásakor a rendõrök is jelen voltak és elfogták a két 14 éves zsa-
roló fiút. A nyomozók törvényes képviselõjük jelenlétében gya-
núsítottként hallgatták ki az elkövetõket zsarolás bûntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt. A két fiú elismerte a bûncse-
lekmény elkövetését.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK
A Sárbogárdi

Rendõrkapitányság
értékelése

A 2015. évben végzett munkát értékelte Budavári Árpád r. ezre-
des kapitányságvezetõ.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság elmúlt évben végzett munkájá-
nak értékelésére 2016. február 23-án került sor. Budavári Árpád
r. ezredes a kapitányság vezetõje részletesen beszámolt a 2015.
évben elért eredményekrõl, a tapasztalt tendenciákról, és rámu-
tatott azokra a területekre, ahol további elõrelépést vár el. Meg-
ítélése szerint a sárbogárdi rendõrök sikeres évet tudhatnak ma-
guk mögött.
A kapitányság vezetõje megköszönte a beosztottjai szakmai mun-
káját, és köszönetét fejezte ki az önkormányzatoknak, a polgár-
õröknek és a társszerveknek az év során tapasztalt, zökkenõmen-
tes együttmûködésért.
Munkatársaitól idén is az elmúlt évben tapasztaltakhoz hasonló,
fegyelmezett, állampolgárbarát ugyanakkor határozott fellépést
vár. Hangsúlyozta, hogy az illetékességi területük speciális struk-
túrájára tekintettel a jövõben is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk
a kisebb kárral járó, ugyanakkor a lakosság biztonságérzetét je-
lentõsen negatív irányba befolyásoló, vagyon elleni bûncselekmé-
nyek és tulajdon elleni szabálysértések elkövetõinek felderítésé-
re.
Az évértékelõ értekezlet elöljárója, dr. Varga Péter r. dandártá-
bornok, Fejér megye rendõrfõkapitánya kiválóra értékelte a sár-
bogárdi rendõrök 2015. évben végzett munkáját. Kérte a rendõr-
kapitányság munkatársait, hogy idén is töretlen lelkesedéssel és
kitartással lássák el szolgálatukat.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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A történelem vége – és az utolsó ember
Francis Fukuyama könyvét most sikerült
elejétõl a végéig elolvasnom. Frissen érke-
zett a városi könyvtárba a 2014-es új kiadás,
s rögtön lecsaptam rá. Csekély 730 oldal,
amibõl a jegyzetek, hivatkozások 160 oldalt
tesznek ki. Gondoltam, elnyámmogok rajta
vagy két hónapot. Aztán úgy faltam föl es-
ténként két hét alatt, mint egy ponyvare-
gényt. Mert amellett, hogy tudományos
munka, élvezetes a stílusa és óriási tárgyi tu-
dással világít rá napjaink forró kérdéseire.
Például arra, hogy Amerika számára a libe-
rális demokrácia miért a fegyverviselésben
is megnyilvánuló egyéni szabadságeszmé-
ben nyilvánul meg elsõsorban, amelyet eb-
bõl következõen jogosnak tart a világ egé-
szére, mint áldást, akár katonailag is kiter-
jeszteni. Európának pedig miért a végsõkig
vitt egyenlõségeszme jelenti ugyanezt? Mi-
ért akadnak ki azon tõlünk nyugatra, ami-
kor a magyar miniszterelnök illiberális de-
mokráciáról beszél, s felteszik a kérdést,
hogy a francia forradalomnak a szabadság,
egyenlõség, testvériség sajátosan értelme-
zett hármas jelszava miért lett megszentelt
kánon az irányadó liberális demokráciák-
ban. A könyvet olvasva derengett föl többek
között annak is a mélyebb oka, hogy tõlünk
nyugatra miért fogadják virágesõvel a mig-
ránsok tömegét, mi pedig inkább kerítéssel
védekezünk ellene.
Olvasás közben bennem is viharzottak az in-
dulatok, hiszen kérdésfelvetései igencsak
provokatívak és sokszor elevenünkbe talál-
nak. Például az, hogy keresztény marad-e
Európa, vagy magánüggyé válnak teljesen a
hitbéli és a keresztény világ kétezer éves er-
kölcsi törvényei? De vajon mit fog erre vála-
szolni például az iszlám világ? Hajlandó
lesz-e az állammal összeolvadt vallási életet
õ is föláldozni a liberális demokrácia gaz-
dagsággal csábító oltárán? És tényleg ma-
gánügy lesz-e a nemzeti identitás a globális
liberális demokráciában?
A könyv végére érve egy képpel fejezi be az
író mûvét. Egyforma, bár mindenféle színû
autók haladnak a sztrádán a sivatagon ke-
resztül a messzi város felé. Az utat roncsok
szegélyezik. Ki éri el a várost, ahol bõség, jó-
lét, szabadság, egyenlõség, testvériség várja
a vándorokat, s ki fullad bele a sivatag ho-
mokjába az odatartó úton? Nekem ez a „vá-
ros” sokkal inkább tûnik egy rákos daganat-
nak, amely a környezetébõl elszív minden
energiát, s így nem marad más, csak a film-
beli Mad Max végtelen, kegyetlen sivatagja.
Borzalmas jóslat. De valóban nincs más
megoldás?
1989-ben, az amerikai külügyminisztérium
ifjú munkatársaként adta közre Francis
Fukuyama „A történelem vége?” címû,
mindössze néhány oldalas tanulmányát, és
ezzel egy csapásra világhírû lett. Cikkek ez-
reiben vitatkoztak vele, a világ minden vala-
mirevaló történésze és politikatudósa kifej-
tette véleményét errõl a tanulmányról – ol-
vasható a könyv hátsó borítóján. Amikor az-
tán könyvben is megírta az elméletét, s kide-
rült, hogy filozófiailag alaposan végiggon-
dolt, mély elemzés alapján jutott el a követ-
keztetéshez, miszerint: „a liberális demok-
rácia az emberiség ideológiai fejlõdésének a

végpontja a kormányzás végsõ formája, s
mint ilyen az egyetemes történelem vége le-
het”, könyvként is bestseller lett.
Azóta bármi történik a világban, például
terroristák rombolják le a Világkereskedel-
mi Központot, háború tör ki valahol, vala-
milyen forradalom megdönt egy rendszert,
tömeggyilkosok kerülnek hatalomra Afri-
kában, vagy bárhol a világon, elszabadul a
pokol Irakban, Szíriában stb., az egész világ
harsogja Fukuyama óriási tévedését, aki na-
ivan azt gondolta 1989-ben, hogy véget ért a
történelem.
Aki azonban figyelmesen elolvassa a köny-
vet, ennyire azért nem érti félre a szerzõt,
legföljebb szándékosan, s persze olyanok
sincsenek kevesen…
Legkomolyabb bírálója professzora, Sa-
muel P. Huntington volt, aki szerint a jövõ
nem a liberális demokrácia diadalát hozza,
hanem a civilizációk összecsapásait és –
Oswald Spenglerre hajazva – a „Nyugat al-
konyát”. A világesemények történései mint-
ha Huntingtont igazolnák. Sõt a „liberaliz-
mus” mára a világ sok helyén, sokak számá-
ra szitokszóvá változott.
Alaposan megváltozott a korszellem a ki-
lencvenes évek óta, s talán ezért is érdemes
újraolvasni (vagy végre rendesen elolvasni)
Fukuyama könyvét. Azért is érdemes elol-
vasni, hogy jobban megértsük, mit veszíthet
vagy nyerhet az ember, ha megõrzi, vagy mit
veszíthet vagy nyerhet, ha elveti a liberális
demokrácia értékeit.
Persze nem mindegy, hogy valóban egy idilli
korszak vagy óriási konfliktusok küszöbén
állunk-e, hogy végül globális hegemóniára
tesz-e szert a liberális demokrácia, vagy kul-
turális és vallási töréspontok mentén reped
szét a világ, amiben élünk. A migrációs vál-
ság, a Párizsban történt események és a Kö-
zel-Keleten zajló folyamatok tükrében még
nagyobb aktualitással bír, hogy mi e kérdés-
re a végsõ válasz.
Fukuyama érvelésének megfelelõen a libe-
rális demokrácia az ember azon irracionális
vágyát, hogy környezeténél nagyobb elisme-
rést szerezzen, egy olyan racionális vágy be-
teljesítésével váltja fel, hogy egyenlõvé válik

a többiekkel. Ebbõl kiindulva a liberális de-
mokráciák sokasodásával a világ egyre bé-
késebbé válik, és ilyen módon jutunk el a
nagybetûs Történelem végéhez, ami termé-
szetesen nem a történések végét jelenti, ha-
nem az emberiség egy utópikus korba való
belépését.
A „Történelem vége” kifejezést már
Fukuyama fõ ihletõje, Hegel, majd ezt köve-
tõen Marx is használta. Hegel korának je-
lentõs hatalmi átrendezõdését hozó esemé-
nyéhez, Napóleon 1806-os jénai gyõzelmé-
hez kötötte. Ebben a francia forradalom
eszméinek gyõzelmét látta. Érvelése szerint
a történelmi folyamat ezzel beteljesedett,
mivel kialakult a legideálisabb berendezke-
dés, a liberális állam modellje, aminek az
alapelveit felfedezték és elkezdték érvénye-
síteni.
Mélyen elgondolkodtató a szerzõ azon fej-
tegetése, hogy a liberalizmus szabadság-,
testvériség-, egyenlõségeszményét összekö-
ti a kereszténységgel. Eszerint ezzel végsõ
soron a világban a zsidó–keresztény hagyo-
mányból merítõ rabszolgák vallási erkölcse
gyõzedelmeskedik a királyok elismerést kö-
vetelõ hatalmi világa felett. Dániel prófétá-
val szólva: „… számba vette Isten a te or-
száglásodat és véget vet annak” (Dániel
5,26).
Ezzel azonban nemcsak a történelemnek, a
vallásnak, nemzetnek, de magának a törté-
nelmi embernek is vége. Mintha Marx is va-
lami ilyesmit mondott volna az osztályok
nélküli kommunista társadalom utópiájá-
val.
Fukuyama nyitva hagyja a kérdést, mert le-
het, hogy mégis lesznek majd olyanok, akik-
nek mégse smakkol az a gyönyörû város, és
aztán tovább mennek, ki tudja, hogy merre
és hová…

Hargitai Lajos

Francis Fukuyama (1952–)
Japán származású szülõk gyermekeként szüle-
tett Chicagóban. Apja egy protestáns gyüleke-
zet szolgálója, vallástudományt tanított a Chi-
cagói Egyetemen. Fukuyama a Cornell Egye-
temen diplomázott klasszika-filológiából, ta-
nult a Yale-en, végül a Harvardon szerezte
meg a PhD-fokozatot politikatudományból.
A Külügyminisztérium munkatársaként részt
vett a Reagen-doktrína megalkotásában.
2001-ben még aláírását adta a Bush admi-
nisztráció Afganisztán és Irak ellen indított
háborúját támogató közös levélhez is, két
évvel késõbb már lemondásra szólította fel
Donald Rumsfeld védelmi minisztert. 2008-
ban Obama elnök kampányát támogató
nyilatkozatában a háborút már „szükségte-
lennek”, Bush elnökségét pedig „katasztro-
fálisnak” nevezte. 2012-ben kritikával illette
az Orbán-kormány politikáját, illetve a mi-
niszterelnök tavaly Tusnádfürdõn elhangzott,
az „illiberális állam” építését tartalmazó be-
szédére is reagált Twitter-oldalán. A mai napig
rendszeresen publikál neves lapokban és fo-
lyóiratokban. A 62 éves filozófus feleségével és
három gyermekével él Kaliforniában, szabad-
idejében fotóz és bútorokat készít.
(Hetek 2015. 01. 16.)
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KÓMA
Tudniillik kedvenc ügynököm van kómában.
Megszemlélhettem õt a katonakórházban. A sze-
me lehunyva, fél arca leégve, a szájában valami
üvegcsõ, a feje befáslizva. Nem tudom, hogy ju-
tott ebbe az állapotba, ugyanis a film elejét nem
láttam. Itt most vallomást kell tennem egy gyen-
geségemrõl: néha nézek egy krimisorozatot. Sze-
repel benne egy nyomozócsoport. Három remek
fickó. Halálbiztosan lõnek a pisztollyal, ha futva
kell üldözni a bûnözõt, mindig utolérik, leteperik.
Gyorsak. A csapathoz tartozik egy szép nõ is. Õ is
biztosan lõ, karatézik, jó az alakja. A teljesség
kedvéért meg kell említeni, hogy van egy-két
szimpatikus technikai zseni is a csoportban. Õk
biztonsággal behozzák a hihetetlenül bonyolult
számítógéprendszer segítségével a legeldugot-
tabb bûnözõ arcképét, vércsoportját, lakhelyét.
Az egyik ilyen lányról azt hinné az ember, hogy
háromig sem tud számolni, de amikor revolverrel
közelít rá az egyik ilyen bûnözõ, valami csoda
folytán úgy összecsomagolja az illetõt, hogy akár
postára lehetne adni a csomagfeladónál. Még ra-
gasztószalaggal is körültekeri a biztonság kedvé-
ért. Szóval vérprofi õ is. Az elgondolkodtató,
hogy az akció lefolyását a film nem mutatja be,
csak a végeredményt. Így aztán fogalmunk sem
lehet, hogy csinálta.
És az az érdekes, hogy ennek a kommandónak a
tagjai erkölcsileg makulátlanok. Szóba sem jöhet
náluk holmi részegeskedés, durváskodás, sumák-
ság. És ott az a szép nõ. Az ember azt képzelné,
hogy mind a hárman ráhajtanak, ahogy a valóság-
ban alighanem történne, de itt egyikük sem. Még
egy futó célzás, érintés erejéig sem. Abszolút kor-
rekt kollegialitás. A csoport mintát ad a morális
megbízhatóság legmagasabb szintjérõl, kivívja
bámulatunkat az Egyesült Államok bûnüldözõi
szervei iránt. Még valami! Ha jól emlékszem, ta-
lálkoztam valami statisztikával, hogy az USA-ban
jó a bûnüldözés színvonala, az eseteknek leg-
alább 50 %-át sikerül feltárni. Na de mi a helyzet
a mi filmsorozatunkban? Itt 100 %-os a siker! Szó
sem lehet arról, hogy valamely gyilkos, bankcsaló,
szadista megússza. Már az elején, amikor például
ott fekszik a szõnyegen vérzõ homlokkal a hulla,
és lehetetlennek látszik a nyomozás sikeres le-
folytatása, sejtjük, mi lesz a vége. Sokszor nagyon
elszánt bandával kerülnek szembe a fiúk, és bi-
zony sor kerül lövöldözésre is, de ahogy a nézõ
szívecskéje titkon várja: az ellenség lövései rend-
re irányt tévesztenek, viszont a mieink minden lö-
vése célba talál. Ott fekszenek a gonoszok a flasz-
teren szanaszét. Mert én így nevezem ezt az osz-
tagot, hogy a „mieink”.
Hogy végül mi lett a kómában fekvõ ügynökkel,
azt sajnos nem tudom. Ugyanis a film nézése köz-
ben elálmosodtam, és visszavonultam egy kis
ebéd utáni szunyókálásra. Nem voltam feszült a
történés kimenetelét illetõen. Abban biztos le-
hettem, hogy ez a végtelenül rokonszenves férfi
magához tér, felépül, és vélhetõleg õ maga vezeti
az akciót, amelynek során az õt megsebesítõ go-
nosztevõk megkapják, ami jár nekik.

L. A.

Föld Órája
Alig egy hónap múlva ismét sötétbe bo-
rul a világ!
10. évéhez érkezett az éghajlatváltozás
elleni küzdelem legnagyobb civil meg-
mozdulása! A kezdeményezés szimboli-
kus lámpaoltása egy generáció számára
jelent egyet az összefogással és a cselek-
vés erejével. A 25 éves WWF Magyaror-
szág idén is meghirdeti a Föld Órája ki-
hívást. A központi lekapcsoló esemény-
nek a Müpa ad otthont, ahol a Bartók
Béla Nemzeti Hangversenyteremben a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar lép fel
Kocsis Zoltán vezényletével és Ingrid
Fliter zongoramûvész közremûködésé-
vel.
A Föld Órája azzal a céllal született,
hogy kormányokat, üzleti szereplõket,
civil szervezeteket és több millió egyéni
támogatót mozgósítson az éghajlatválto-
zás hatásainak megfékezésére. Mostan-
ra olyan globális akcióvá nõtte ki magát,
melyben több mint 172 országban 2,3
milliárd ember vesz részt. Idén tizedik
alkalommal, március 19-én, szombaton
„kapcsolunk le” egy órára, hogy közö-
sen világítsunk rá az éghajlatváltozás el-
leni fellépés szükségességére, és a figyel-
met azokra a természeti értékekre irá-
nyítsuk, amelyek megóvásán az emberi-
ség jövõje múlik.
A párizsi COP21 lezárását követõen a
Föld Órája a vállalati és kormányzati
döntéshozók tetteinek felelõsségére és
az egyéni kezdeményezések által elindí-
tott fenntartható változások együttes
erejére helyezi a hangsúlyt. Indonézia,
Szingapúr és Malajzia ennek szellemé-
ben összefog, hogy jogalkotói, vállalati
és civil szervezeti összefogással megállít-
sák a mérhetetlen természeti és egész-
ségügyi rombolást okozó füstköd terje-
dését. Az illegális erdõégetések miatt
fellépõ, óriási károsanyag-kibocsátással
járó jelenség Indonéziát tavaly néhány
hét leforgása alatt az 5 legnagyobb üveg-
házhatású gáz kibocsátója közé juttatta.
Európa, Afrika és Dél-Amerika is a
konkrét cselekvés elõmozdítását tûzte ki
célul a Föld Órája során. Spanyolország-
ban 500.000 aláírás összegyûjtése a cél
azzal a petícióval, amely az ország veze-
tõit a COP21 zárónyilatkozatának elfo-
gadásakor tett vállalások betartására
szólítja fel. Ciprus a mûanyag zacskók és
a poliészter csomagolóanyagok betiltá-
sáért dolgozik, Afrika 7 országa oktatás-
sal és információáramlással segíti az ég-
hajlatváltozást elõidézõ emberi tevé-
kenységek és a megoldást jelentõ mód-
szerek megismertetését.
A Föld Órájához kapcsolódva a korábbi
években már lezártuk a Lánchidat,
örömzenéltünk a Mátyás-templom mel-
lett, koncerteztünk az A38 hajón, gyer-
tyát öntöttünk a Westend tetején, buliz-
tunk a Bálnában, és várost zöldítettünk
az egész országgal. Eközben évrõl évre
kihívásokat tettünk közzé Magyarország
települései számára, amelyekkel a Föld
Órája Fõvárosa címért versenghettek.

2015-ben Vác nyerte el a kitüntetést,
ahol a WWF országos városzöldítési ki-
hívására válaszolva a város Ligetében
több száz fa és cserje telepítése és a liget
bokrainak megmetszése mellett több
mit 500 ember tisztított meg közel 15
hektárnyi városi területet mintegy 5 ton-
na szeméttõl.
„Büszkék vagyunk arra, hogy a Föld
Órája Fõvárosa kihívásban évrõl évre
egyre több magyar település vesz részt.
Ez azt bizonyítja, hogy településeink el-
kötelezettek a fenntartható közös jö-
võnk mellett” – közölte Sipos Katalin, a
WWF Magyarország igazgatója. „Idén
arra kérjük Magyarország településeit,
hogy saját Föld Órája eseményeikkel pá-
lyázzanak a Föld Órája Fõvárosa kitün-
tetésre, hogy a legnagyobb helyi mozgó-
sítást elérõ esemény szervezõjének oda-
ítélhessük az elismeréssel járó városnév-
táblát.”

Nemzeti Filharmonikusok
a Föld Órája jegyében

A WWF Föld Órája központi lekapcsoló
eseményének idén a Müpa ad otthont. A
kétnaposra tervezett színes esemény
csúcspontjaként, a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremben, Kocsis Zoltán
vezényletével és Ingrid Fliter zongora-
mûvész közremûködésével a Nemzeti
Filharmonikus zenekar ad koncertet,
amely a lekapcsoláskor csökkentett kivi-
lágítással csatlakozik majd az esemény
szellemiségéhez.
A napközbeni ingyenes esemény a ma-
gyar fejlesztésû, fenntartható klímain-
novációkat ünnepli, és a zöld jövõ meg-
teremtésében szerepet vállaló tehetsé-
geké lesz a fõszerep. Bemutatkozik a
WWF 14–16 éves fiataloknak szóló Zöld
Generáció Programja és a Climate KIC
Klímainnovációs Közössége is. Mellet-
tük olyan hazai, fenntartható fejleszté-
seket ismerhetnek meg a látogatók,
amelyek már most megoldást kínálnak
az éghajlatváltozás miatt fellépõ veszé-
lyekre, amilyen a vízhiány, az energiapa-
zarlás, vagy a méhek tömeges pusztulá-
sa.
A WWF Föld Órája 2016 hazai esemé-
nyét a Coca-Cola Magyarország, az at-
lantai központú üdítõipari világcég helyi
vállalata és gyártópartnere, a Dow Jones
Fenntarthatósági Index szerint ismét a
világ legfenntarthatóbban mûködõ üdí-
tõital-gyártójának választott cég hazai
leányvállalata támogatja.

Zanin Éva
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Ananászos pulykamell
baconben

Hozzávalók: 500 g pulykamell, 1 db ana-
nász, 10 szelet bacon, 1 dl fehér bor, só,
bors ízlés szerint.
A pulykamellet felszeleteljük, kiklopfol-
juk és borssal, sóval ízesítjük. Az ananászt
felszeleteljük, feldaraboljuk. A húsdara-
bokra helyezzük az ananászdarabokat, a
húst felgöngyöljük, és bacondarabokat
csavarunk rá. Ha véletlenül ki akar szaba-
dulni a töltelék, megtûzdelhetjük a húso-
kat egy fogpiszkálóval. A húsokat egy tálba
helyezzük, kevés fehér borral meglocsol-
juk, majd alufóliával lefedjük és fél órát
sütjük. Majd levesszük a fóliát és még 10-
15 percig visszahelyezzük a sütõbe.

Banánnal töltött csirketekercs

Hozzávalók: 500 g csirkemellfilé, 2 db ba-
nán, õrölt fahéj, só ízlés szerint.
A csirkemellet szeleteljük fél centiméter
vastagra. Sózzuk és fahéjazzuk. Ráfektet-
jük a banánt, és feltekerjük. Tepsiben alu-
fóliával lefedve megsütjük. Ha puha a hús,
levesszük a fóliát, és megpirítjuk a tetejét.

Karalábés göngyölt csirkemell

Hozzávalók: 20 dkg póréhagyma, 50 dkg
sárgarépa, 75 dkg karalábé (zsenge), 4 ge-
rezd fokhagyma, 2 ek napraforgóolaj, 1 ek
ételízesítõ, 60 dkg csirkemellfilé (vagy
pulykamell-filé, sertésszûzérme), 1 kk
provence-i fûszerkeverék, 8 szelet bacon, 2
dl fõzõtejszín, 12 g étkezési keményítõ
(vagy ételsûrítõ granulátum), 10 dkg re-
szelt edami/gouda sajt, só, bors, szere-
csendió, fehér bors ízlés szerint, 2,5 dl víz.
A póréhagymát és a sárgarépát vastagon
felkarikázzuk, a karalábét felkockázzuk.
Felforrósított olajban megfonnyasztjuk a
póréhagymát, rádobjuk a sárgarépát és a
karalábét, meghintjük ételízesítõvel, fel-
öntjük 2,5 dl vízzel, és fedõ alatt 10 percig
pároljuk. Közben a csirkemelleket bedör-
zsöljük a fûszerkeverékkel, sóval, borssal,
majd 2-2 szelet, kissé egymásra csúsztatott
szalonnaszeletbe göngyöljük. Felforrósí-
tott teflonserpenyõben élénk tûzön körbe-
pirítjuk (kb. 4-5 percig), a csirke alól ki-
mert zsiradékkal kikenünk egy mélyebb
tûzálló tálat (amiben majd tálalhatjuk is).
A zöldséghez hozzáadjuk a fokhagymát, a
tejszínt, az ételízesítõt, majd folyamatosan
keverve sûrûre fõzzük. Hozzáreszeljük a

sajt 2/3-át, sóval, borssal, szerecsendióval
illatosítjuk, és összeforraljuk. Ezt a sütõ-
edénybe szedjük, rátesszük a az elõsütött
csirkemelleket, végül meghintjük a mara-
dék reszelt sajttal, és sütjük, pirítjuk.

Kényeztetõ édes tekercs
Hozzávalók a tésztához: 12,5 dkg mascar-
pone, 12,5 dkg vaj (lehetõleg ír), 17,5 dkg
tönkölybúzaliszt, 2 dkg gyümölcscukor, 1
csipet só, 0,5 citromból nyert citromhéj, 1
tk friss citromlé, 0,5 db vanília (kikapart
magjai); a töltelékhez: 3 ek cseresznyelek-
vár, 7,5 dkg mandula, 7,5 dkg fehér csoko-
ládé.
A hideg vajat felkockázzuk, és dagasztó-
gép üstjébe tesszük. Hozzámérjük a tészta
hozzávalóit és összedolgozzuk (nem kell
sokáig gyúrni). Fóliába csomagolva egy
órára hûtõbe tesszük. A pihentetett tésztát
alaposan kilisztezett munkafelületen kb.
45x25 cm-es téglalap alakúra nyújtjuk.
Töltelék: a mandulát durvára vágjuk.
Ugyanígy teszünk a fehér csokoládéval. A
kinyújtott tésztát vékonyan megkenjük a
lekvárral, és egyenletesen elszórjuk a felü-
letén a mandulát és a fehér csokit. A tész-
tát feltekerjük, és 12 egyenlõ szeletre vág-
juk. Sütõpapírral bélelt tepsiben sütjük
meg.

Mangós–krémes
meringue tekercs

Hozzávalók a tésztához: 4 db tojásfehérje,
225 g porcukor; a krémhez: 3 ek õrölt kávé,
40 ml tej (5 ek forró), 350 g mascarpone, 1
közepes db érett mangó (1 cm-es kockákra
vágva).

A tojásfehérjét a porcukorral kemény hab-
bá verjük. Kibélelünk egy tepsit sütõpapír-
ral (kb. 33×23 cm). Belesimítjuk a felvert
habot, és 190 fokos sütõben 15-20 percig
sütjük. Akkor vesszük ki, amikor már
aranyszínû. Ha kész, kivesszük a sütõbõl,
és egy másik sütõpapírra borítjuk úgy,
hogy a sült fele legyen alul. Megvárjuk,
amíg kihûl. A krémhez a darált kávét te-
gyük egy tálkába, öntsük rá a nagyon forró
tejet, és hagyjuk állni 4-5 percig. Nagyon
sûrû lyukú szûrõn szûrjük le. A mascar-
ponét jól keverjük ki a tejeskávéval, és te-
rítsük el a tésztán. A mangót jól csepegtes-
sük le, rakosgassuk a krémre, és jól nyom-
kodjuk bele. A sütõpapírnál fogva a rövi-
debb felénél kezdve tekerjük fel. Tálalás
elõtt minimum 30 percig hûtsük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁL-
FÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, va-
lamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Február 26., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Az
iszlám szerepe – Bibliai válaszok korunk égetõ
kérdéseire (ism. 86p), Modern kori migráció –
Bibliai válaszok korunk égetõ kérdéseire (ism.
76p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Gál Sándor
elõadása a Szentföldrõl 1-2. rész (ism. 103p), Fia-
tal tehetségek: Tóth Sándor (15p), Csók István
festõmûvész (ism. 24p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 27., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 III. Hagyományõrzõ bál
Sárbogárdon (31p), A testület 30 éves fennállá-
sának ünnepe (ism. 55p), A lovaglás elvette az
eszemet (ism. 39p) 18.00 Lapszemle 19.00 Alapi
disznóvágás (ism. 17p), Jótékonysági est a cecei
óvodásokért (60p), Juliska néni 90 éves (16p),
Alapítványi bál a Mészölyben (32p) 23.00 és 0.00
Lapszemle

Február 28., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Gál Sándor
elõadása a Szentföldrõl 1-2. rész (ism. 103p), Fia-
tal tehetségek: Tóth Sándor (15p), Csók István
festõmûvész (ism. 24p) 14.00 Alapi disznóvágás
(ism. 17p), Jótékonysági est a cecei óvodásokért
(60p), Juliska néni 90 éves (16p), Alapítványi bál
a Mészölyben (32p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hit-
élet: Szélrózsa-elõtalálkozó 2016 (77p) 23.00 és
0.00 Heti híradó

Február 29., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet:
Szélrózsa-elõtalálkozó 2016 (77p) 13.00 és 18.00
Heti híradó 19.00 Boross Mihály-emlékest (71p),
Iskolabál Sárszentmiklóson (41p), Klubtalálkozó
Sárhatvanban (31p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Március 1., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Projektátadó Sárbo-
gárdon (65p), A Takács házaspár 60. házassági
évfordulója (26p), Borbarátbál Sárbogárdon (ism.
44p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Március 2., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Boross
Mihály-emlékest (71p), Iskolabál Sárszentmik-
lóson (41p), Klubtalálkozó Sárhatvanban (31p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Március 3., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Szélrózsa-elõ-
találkozó 2016 (77p) 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 esemé-
nyekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószö-
vegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál sze-
replõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorvál-
toztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hír-
házban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgálta-
tókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft.
– 06 (40) 811 911.

MÛSORA
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A sok hiba ellenére is biztos gyõzelem
VAX KE Sárbogárd–Alsóörsi SE 26-20 (10-9)

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 12. forduló:
Vezette: Báder R.–Tari T., nézõszám: 80 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 3, ifj. Bodoki 8, Pluhár 3,
Rehák 2, Horváth 2, Kaló 1.
Cserék: Sohár – Vorsléger 4, Szabó J. Zs. 3, Pordán, Botka, Aranyos,
Suplicz.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 3/3, ill. 4/2, kiállítások: 8, illetve 2 perc.
A tavaszi szezon nyitó fordulójára került sor szombat délután. A
vendégünk a közvetlen üldözõ Alsóörs csapata volt.
Nehézkesen kezdtük a mérkõzést, sok hibával játszottunk táma-
dásban. Nem sikerült onnan folytatnunk, ahol hét közben a felké-
szülési mérkõzésen abbahagytuk. Hiába mentünk el az elsõ 10
percben 5-2-re, következett egy kisebb hullámvölgy, és a vendé-
gek kiegyenlítettek pár perccel a félidõ vége elõtt. A szünet elõtt
két szemfüles Vorsléger-gólnak köszönhetõen minimális elõny-
nyel mehettünk szusszanni.
A második játékrészt sikerült lendületesebben kezdeni. Bodoki
átlövésgóljai megadták a kezdõ lendületet és elléptünk az alsóör-
siektõl 5 góllal. A félidõ közepe tájékán ismét jött egy kisebb hul-
lámvölgy a játékunkban – eladott labdák, elrontott helyzetek –, és
újra feljöttek a vendégek mínusz kettõre. Nem estünk kétségbe
most sem, és pár gyors gólnak köszönhetõen visszaállítottuk a ma-
gabiztos 5 gólos fórt. A hajrában már csak az volt a kérdés, hogy
mekkora különbséggel sikerül abszolválni a mérkõzést. Végül
biztosnak mondható, de nem igazán jó játékkal elért 6 gólos gyõ-
zelmet arattunk.
Teljesítményünk nem emlékeztetett a hétközi, Dunaföldvár elle-
ni, néhol látványos játékra. Támadásban nagyon görcsösek vol-
tunk és nehézkesen jutottunk el jó lövõhelyzetekig. Hiányzott a
kreativitás a játékunkból. Védekezésben viszont jól mûködött a

Pordán–Suplicz páros és nagy örömünkre hosszú idõ után Botka
Tamás is be tudott ide szállni. Boti nagy segítségére lehet a csapat-
nak a tavasszal. Pozitívum még a meccsrõl, hogy Bodoki György
átlövései jól ültek, és Németh Tominak a kapuban voltak igazán
jó periódusai. A hullámzó formánkat nézve a hétvégén Nemes-
vámoson ki kell, hogy jöjjön a lépés. Reméljük, ez így is lesz, de
ettõl ott jóval több kell, hiszen a bajnokság listavezetõje lesz az
ellenfél.
2016. február 27., szombat, 17 óra: DSE Nemesvámos–VAX KE
Sárbogárd

Tabella
1. Bajnok DSE Nemesvámos 11 11 0 0 322 268 54 22
2. Ercsi SE 11 9 0 2 379 288 91 18
3. Veszprémi Egyetemi SC 10 9 0 1 343 278 65 18
4. VAX KE Sárbogárd 11 6 2 3 308 291 17 14
5. Martonvásári KSE 11 4 1 6 283 288 -5 9
6. Alsóörsi SE 11 4 1 6 285 311 -26 9
7. Simontornyai KK 11 4 0 7 330 353 -23 8
8. Õsi Andreotti SE 10 3 1 6 307 313 -6 7
9. Tapolca VSE 11 3 1 7 309 353 -44 7
10. Rácalmás SE 11 1 2 8 269 337 -68 4
11. Bicskei TC 10 1 0 9 226 281 -55 2

Az elmúlt hétvége további eredményei:
Martonvásár–Tapolca 34-22 (12-5),

Rácalmás– Nemesvámos 22-27 (11-13),
Ercsi–Simontornya 51-23 (23-13).

Rehák Tamás

SÍC – hírek, eredmények

Országos bajnoki cím az IFAA teremversenyrõl
Egyesületünkbõl a terem-terepíjász IFAA
terem OB-n elõször vettek részt verseny-
zõink.
Három fõ versenyzõnk közül Gilicze Fe-
renc a veteránok korcsoportjában orszá-
gos bajnoki címet, Gilicze László 5. helyet
szerzett, míg a felnõtt férfiak mezõnyében
induló Horváth Attila a 10. helyen végzett.

Az IFAA versenyrõl annyit kell röviden
megemlíteni, hogy a terem 18 m-es WA
(FITA) versennyel ellentétben 20 yardon,
azaz 18,29 m-en jelentéktelen különbség-
gel rendezik.
A szemmel azonnal érzékelhetõ eltérés a
lõlapok méretezésében, színezetében, a
köregységek számozásában és a soroza-

tonként kilõtt vesszõkben mutatkozik
meg.
Több eltérés van a verseny menete és a ver-
senyszabályzatok között, mellyel az olva-
sókat nem akarjuk terhelni, nem akarunk
versenybíróképzést indítani az újság ha-
sábjain.
A verseny erõfelmérés tekintetében na-
gyon jó szolgálatot tett a következõ márci-
usi WA kvalifikációs, illetve a WA terem
OB-versenyekre.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjá-
szat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat.
Felszerelést biztosítunk. Saját íjjal rendel-
kezõk jelentkezését is várjuk.
Egyesületünkrõl többet megtudhatnak és
tájékozódhatnak a sic.hupont.hu oldalon.
Kérjük, hogy az idei évben is személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-ával legyenek egyesü-
letünk támogatói.
Adószámunk: 18491074-1-07.
Elõre is nagyon köszönjük!

Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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A mérkõzéseket vezette: Tóth István.

FDL Kft.–Sárkeresztúr Kike
1:1 (1:0)

FDL Kft.: Farkas – Magyar, Mihalkó,
László, Bor J.
Csere: Bor P., Rehák.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár,
Böröndi, Szauervein, Jancski.
Csere: Hajdinger.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Az eredmény egyik csapat számára sem
volt kedvezõ!
Góllövõk: Rehák, illetve Hajdinger.

Extrém–Szelence Kamionmosó
9:2 (3:0)

Extrém: Németh – Dévényi, Huszár Cs.,
Horváth T., Horváth D.
Csere: Baki, Huszár Z., Pálinkás.
Szelence Kamionmosó: Kliszki – Nagy,
Száva, Kotroczó, Zab.
Csere: Gilány, Szilágyi.
1. perc: Huszár Cs. gólhelyzetben alig lõtt a
kapu mellé. 3. perc: Horváth T. sem találta
el a kaput. 4. perc: Zab lövését Németh ki-
rúgta a mezõnybe. 5. perc: Dévényi lövése
a kapufáról Horváth T. elé került, lövése
után a labda a kapuban kötött ki, 1:0. 6.
perc: Nagy erõs lövését Németh szögletre
ütötte. 7. perc: Dévényi lövését Kliszki lát-
ványosan védte. 8. perc: Horváth D. kiszo-
rított helyzetben az oldalhálóba lõtt. A
másik oldalon Gilány lövése a kapufát
érintve alapvonalon ment ki. 9. perc: Hu-
szár Cs. lövése a kapufán csattant. Nagy lö-
vése alig ment kapu fölé. 11. perc: Horváth
D. lövését Kliszki kiütötte. 14. perc: Pálin-
kás távolról próbálkozott, de lövése elke-
rülte a kaput. A kidobott labdát Horváth
D. szerezte meg, lövése a kapuban kötött
ki, 2:0. 15. perc: Baki lövése Gilányon ere-
jét vesztette, Kliszki védett. 17. perc: Hu-
szár Z. lövése Kliszki sarkáról került a ka-
puba, 3:0. 21. perc: Horváth D. átadásából
Huszár Z. növelte az elõnyt, 4:0. 23. perc:
Száva lövését Németh kiütötte a mezõny-
be. Gólhelyzet volt! 25. perc: Huszár Cs.
alig lõtt a kapu fölé. Kidobás után megsze-
rezte a labdát és hatalmas gólt lõtt, 5:0. 29.
perc: Száva szerelte a cselezõ Némethet és
a kapuba lõtt, 5:1. 28. perc: Zab eresztett
meg egy lövést, de Németh résen volt. 30.
perc: Dévényi átadásából Horváth T. volt
eredményes, 6:1. 32. perc: Száva szépített
az elalvó Extrém játékosai mellett, 6:2. 33.
perc: Horváth T. nagy gólt lõtt, 7:2. 34.
perc: Baki növelte az elõnyt, 8:2. 35. perc:
Nagy gólhelyzetben hibázott. 36. perc: Pá-
linkás is letette a névjegyét, 9:2.
A listavezetõ egy születésnapi buli után
ilyen arányban is megérdemelten nyert!
Góllövõk: Horváth T. 3, Horváth D., Hu-
szár Z. 2, Huszár Cs., Baki, Pálinkás, illetve
Száva 2.

Sárszentmiklós Öfi–Spuri
3:4 (3:2)

Sárszentmiklós Öfi: Németh A. – Tóth A.,
Kelemen, Salga, Derecskei.
Csere: Orbán, Palotás, Vereczkei.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Banda, Huszár,
Kiss.
Csere: Czeiner, Fésû, Zámbó.
1. perc: Tóth A. hamar letette a névjegyét,
mert lövése után a labda a kapuban, 1:0.
Lassan, óvatosan folyt a mérkõzés. 5. perc:
Tomi! Ez nem kézilabda! 6. perc: Fésû csú-
szott el a kapu elõtt, oda a helyzet. 7. perc:
Tóth A. megszerezte a második gólját, 2:0.
8. perc: Kiss lövése meghozta a szépítést,
2:1. 10. perc: Salga a kapufa minõségét
tesztelte. 11. perc: Derecskei a hatoson be-
lül óriási helyzetben mentett. 13. perc:
Czeiner nagy lövését Németh nem tudta

hárítani, 2:2. 17. perc: Salga egy csel után
helyezte kapuba a labdát, 3:2. 19. perc:
Kiss egyenlíthetett volna, de lövése elke-
rülte a kaput. 21. perc: Derecskei kapu
mellé lõtt. 22. perc: Az ördöngös Derecs-
kei lövését védte Kiszl. Még ebben a perc-
ben Palotás sem tudta bevenni Kiszl kapu-
ját. 23. perc: Kiss került helyzetbe, lövése
azonban mellé szállt. 24. perc: egy szép lö-
vésnek lehettek szemtanúi, Huszár kapás-
lövése a kapufán csattant. Bereczki két le-
hetõséget is elpuskázott. 25. perc: cserél-
tek az öregfiúk a kapuban. Németh bemu-
tatkozása mezõnyjátékosként nem sikere-
dett fényesre. 26. perc: Zámbó egyenlített,
3:3. Ezután nagy csata alakult ki a pályán!
27. perc: Vereczkei lövése kerülte el a ka-
put. Szögletet szöglet után rúgott az Öfi,
eredménytelenül egészen a harmincne-
gyedik percig. 34. perc: Kiss lövése a kapu-
fát súrolva ment ki az alapvonalon. 35.

TWISTER GALAXY – II.TWISTER GALAXY – II.

FDL KFT. – III.FDL KFT. – III.

EXTRÉM – I.EXTRÉM – I.
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perc: és ami ilyenkor történni szokott!
Czeiner váratlanul csõrözte meg a labdát,
mely a meglepett kapus mellett a hálóba
táncolt, 3:4. 36. perc: Czeiner lövését Palo-
tás szögletre hárította. 37. perc: Banda
emelt a kapu fölé. 38. perc: Zámbó elleste
Banda mutatványát, õ is a kapu fölé emelt.
Ha megnézzük a két csapat összeállítását,
akkor az Öfi esélyeihez nem férhetett két-
ség! De a Spuri megviccelte õket, mert
mindkétszer gyõztesen kerültek ki a csatá-
ból, természetesen megérdemelten! He-
lyet cseréltek a tabellán!
Góllövõk: Tóth A. 2, Salga, ill. Kiss, Czei-
ner 2, Zámbó.

Bogárd Junior–Twister Galaxy
3:14 (1:5)

Bogárd Junior: Varga – Szakács, Láng,
Lénárt, Farkas III.
Csere: –
Twister Galaxy: Bognár – Kaló, Szabó,
Dombi, Budai.
Csere: Balogh, Barabás, Killer G., Killer I.,
Lakatos, Szántó.
1. perc: szöglet után Budai szerezte meg a
vezetést, 0:1. 3. perc: Varga kidobását Bu-
dai csípte el, átadását Kaló a kapu fölé lõt-
te, mint a kézilabdameccsen! 5. perc:
Dombi lövését Varga lábbal tisztázta. 6.
perc: Dombi átadását Budai pofozta a ka-
puba, 0:2. 7. perc: Lénárt lövését Bognár a
mezõnybe öklözte, Farkas III. lövését meg
blokkolták. 8. perc: Kaló lövése gyengére

sikerült. 9. perc: Lénárt kétszer is próbál-
kozott, de Bognár a helyén volt. 10. perc:
formás támadás után Farkas III. megsze-
rezte a szépítõ gólt, 1:2. 11. perc: Varga hi-
báját Lakatos használta ki, 1:3. 12. perc:
Lénárt a kapu fölé emelt. 15. perc: nem fe-
lejtett el futballozni, Killer G. növelte az
elõnyt, 1:4. 16. perc: Szabó nem tudta leke-
zelni Budai átadását nagy helyzetben! 17.
perc: Killer G. egyéni akció után eredmé-
nyes, 1:5. Kezdés után Lénárt elõl Bognár
merész vetõdéssel hárított. 22. perc: Sza-
bót nem támadták meg és a kapuba helye-
zett, 1:6. 23. perc: Dombi sem maradhatott
le a góllövésben, 1:7. 24. perc: Barabás cse-
lei után 1:8. 25. perc: Kaló eladta a labdát,
Lénárt gólt lõtt, 2:8. 26. perc: Kaló próbál-
ta az elõzõ hibáját helyrehozni, a kapufa
segített a Junioron. 27. perc: Budai átadá-
sából Lakatos eredményes, 2:9. 28. perc:
Killer I. is játéklehetõséget kapott! Beállí-
tották a kapuba! Képzeljék el! Bejött neki!
29. perc: Lénárt hajtott, de lövése megint
kapu fölé szállt. 29. perc: Budai belehalt a
cselekbe. 30. perc: Farkas III. lövését Bog-
nár nem tudta védeni, 3:9. 32. perc: Killer
G. átadásából Barabás lõtt gólt, 2:10. 33.
perc. Nem bírta sokáig a kapuban az üd-
vöske! Mezõnyjátékos lett belõle, egymás
után két góllal járult csapata gyõzelméhez,
3:11, 3:12. 34. perc: Dombi találata, 3:13.
36. perc: végre Kaló is betalált, ami a mér-
kõzés végeredményét is jelzi, 3:14.

A csere nélkül kiálló Junior hõsiesen küz-
dött, de a nagy gólarányú vereséget nem

kerülhette el! E gyõzelmével megszerezte
a II. helyet a Twister Galaxy!

Góllövõk: Farkas III. 2, Lénárt, illetve Bu-
dai 2, Lakatos 2, Killer G. 2, Dombi 2, Sza-
bó, Killer I. (az üdvöske) 2, Kaló, Barabás
2.

Tabella

1. Extrém 14 11 3 - 97:28 36
2. Twister Galaxy 14 9 3 2 77:39 30
3. FDL Kft. 14 8 4 2 79:29 28
4. Sárkeresztúr Kike 14 9 1 4 65:49 28
5. Spuri 14 5 1 8 42:59 16
6. Sárszentmiklós Öfi 14 5 - 9 45:62 15
7. Szelence Kamionmosó14 2 1 11 35:86 7
8. Bogárd Junior 14 - 1 13 44:132 1

Góllövõlista

1. Horváth Tamás, Extrém, 34 gól, gólki-
rály!

A legjobb kapus: Farkas Attila.

A legjobb mezõnyjátékos: Dévényi Zsolt.

Gólkirály: Horváth Tamás.

A legsportszerûbb csapat: Szelence Kami-
onmosó.

A kupák, érmek, oklevelek
március 12-én a József Attila

Mûvelõdési Házban 19 órás kezdéssel
kerülnek átadásra!

Gróf Ferenc

BARÁTSÁG ÖREGFIÚK FOCIKUPA Simontornyán
Taroltak a Fejér megyei csapatok a hat csapat részvételével meg-
rendezett, körmérkõzéses tornán. A kupagyõztes Cecei öregfiúk
(10 p) után a II. helyen az Aba végzett (9 p) a III. helyen zárt a

Sárszentmiklós (8 p). Lecsúszott a dobogóról a Mezõszilas (6 p),
V. helyen végzett a Tolnanémedi (4 p). Az udvarias házigazda
Simontornya (3 p) mindenkit maga elé engedett.
Ismét kiváló szervezõmunkát végzett Varga Zoltán; jó mérkõzé-
seket láthattak a nézõk. A mérkõzéseken ádáz küzdelem folyt, zö-
mében sportszerûen játszottak a csapatok. Egy esetet azonban
okvetlenül meg kell említeni: a késõbbi kupagyõztes Cece csapa-
tának egy játékosa elõbb szópárbajt vívott az ellenféllel, majdnem
tettlegességig fajult a dolog, de a Cece higgadtabb játékosai ezt
megakadályozták, így nem kellett kizárni az alakulatot.
A támogatóknak köszönhetõen ingyen büfében csillapíthatták
éhségüket, olthatták szomjukat a játékosok és a nézõk is. Egy csa-
pat sem távozott üres kézzel, minden csapat kupát kapott. A gól-
királyi címet Kelemen Béla (Sárszentmiklós) érdemelte ki, díjaz-
ták a legjobb kapust: Takács Károly (Cece), a legjobb mezõnyjá-
tékost: Virág Attila (Simontornya) és a legrutinosabb játékost:
Laki Attila (Simontornya).

Varga László
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GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.

06 70 539 7882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

AUTÓBÉRLÉS NAPI 3.000 FT-TÓL 06 70 526 3606, 06 70 940 8818

IRODA- ÉS ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 06 20 437 7036

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Szántóföldet, rétet vásárolnék, bérelnék. 06
(30) 569 6870 (3261338)

Paplanok eladók 06 (20) 405 7366

Tûzifa-vásár! Cser, tölgy hasított: 2250 Ft, akác
kugli: 2500 Ft, akác hasított: 2700 Ft, vegyes tû-
zifa: 2500 Ft. Ingyenes házhoz szállítás. 06 (20)
406 9267

Ház eladó. Sárbogárd, Dobó u. 28. 06 (70) 290
7676

Hízó sertések kb. 120-130 kilósak, élve vagy ha-
sítva olcsón eladók. 06 (30) 338 1922

Törzsvásárlókat, munkatársakat keresek az EU
legjobb biohálózatába. pinferenc@freemail.hu

Erdély rajongóit várja július 18-i sárbogárdi in-
dulással 4 napos moldvai útra (Koltó, Szaplonca,
Máramaros, Nagybánya stb.) a Neszebár Iroda.
06 (70) 334 1611

Tojótyúkok rendelhetõk március közepi szállí-
tással, 550 Ft/db. 06 (70) 398 1519

Opel, VW 14-es alufelni gumival eladó. 06 (30)
355 6596

Sárbogárdon városközpont közelében 1450
m2-es összközmûves építési telek, termõ gyü-
mölcsfákkal eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 613 1379
(3261443)

Sárbogárd központjában családi ház kiadó. Havi
25.000 Ft+rezsi, valamint összkomfortos mel-
léképület is kiadó (egy szoba), 15.000 Ft+rezsi.
06 (30) 912 9400 (3261440)

Sárbogárd 0326/49 hrsz-ú külterület eladó.
2,72 ha, 74,26 Ak és a hozzá kapcsolódó 7368
hrsz-ú zártkert (volt bodzás, külsõ szõlõ). Tele-
fon: 06 (30) 834 5541

APRÓHIRDETÉSEK

FÉNYKÉPÉSZET
Sárbogárd, Ady E. út 153.

(OTP-vel szemben)

GYERMEK-, FELNÕTTPORTRÉ

FILMELÕHÍVÁS

FÉNYKÉPES AJÁNDÉKTÁRGYAK

06 30 6067 037
Dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna

SZTUPA ZOLTÁN
a 24/2015. (IV. 28.)

MvM-rendelet alapján
az EMVA-ból

fiatal gazda pályázaton
40.000 eurót nyert el

sertéstartás és telepfejlesztés
céljára.

Megvalósítási hely:
7018 Sárbogárd–Pusztaegres,

Örspuszta
028/2 hrsz., 029/3/4 hrsz.

A következõ napokban folytatódik a vál-
tozékony, idõnként csapadékos idõjárás.
Pénteken és szombaton is sok lesz felet-
tünk a felhõ és többfelé várható esõ. Va-
sárnaptól déliesre fordul és megélénkül,
megerõsödik a légáramlás, ezzel pedig
határozott melegedés kezdõdik, a mete-
orológiai tél igazi tavaszias hõmérsékleti
értékekkel búcsúzhat. Ugyanakkor ma-
rad a változékony idõ és hétfõn csapadék
is várható esõ, zápor formájában. He-
lyenként akár zivatar is kialakulhat.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A hónap folyamán a következõ pár kötötte össze

hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon:
február 16-án Láposi Helga sárszentágotai és Szabó Dávid abai lakosok.

50. házassági évfordulójukat ünnepelték
Makai Julianna és Tolnai Mihály

sárbogárdi lakosok.
Házasságkötés ideje:

Kunadacs, 1966. február 18.
A neveket az önkormányzat közlése alapján,
a házaspárok hozzájárulásával tettük közzé.

Gratulálunk!
Szerkesztõség

Állatorvosi ügyelet 2016. március
6.: dr. Kellner Péter, 7003 Sárbogárd–Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398
629;
12-13.: dr. Keszthelyi Gábor, 8125 Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06 (20) 9749 065;
14-15.: dr. Csele István, 2433 Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404;
19-20.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a, 06 (20) 3557 213;
26-27-28.: dr. Pátzay József, 7000 Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 6393 977.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sá-
rosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Kovács Péter hivatalvezetõ nevében és megbízásából:
dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ, járási fõállatorvos
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OSCAR
Ismét eljött az évnek azon szakasza, amikor az Amerikai Film-
akadémia díjazza az általa legjobbnak ítélt filmes teljesítménye-
ket. Az Oscar-gáláról van szó, az idei szám szerint a 88. lesz. Az
átadóra február 28-án, vasárnap éjszaka kerül sor. A követke-
zõkben bemutatom néhány mondatban a Legjobb film kategória
jelöltjeit. Az biztos, hogy kiélezett a verseny, és az eredmény egy-
általán nem borítékolható.

A nagy dobás (The Big Short)

A film fókuszában a 2008-as gazdasági válság áll. A jelenséget a
pénzügyi életben szereplõ, de nem tûzközelben lévõ emberek
szemszögébõl ismerhetjük meg. Bár a téma nem túl könnyû, és
sok szakkifejezés is elõfordul, a humoros hangvétel és az élvonal-
beli szereplõgárda mégis remekül eladják a filmet. A fõbb szere-
peket olyan világsztárok játsszák, mint Christian Bale, Brad Pitt,
Steve Carell vagy épp Ryan Gosling. Az Oscar-esély elég nagy, hi-
szen a film megkapta az Amerikai Producerek Céhének díját. Az
elmúlt nyolc évben mindig azok a filmek nyerték el az Oscart, akik
elõzõleg megkapták ezt a díjat. Talán idén megtörik a sor? Vasár-
nap megtudjuk!

Kémek hídja (Bridge of Spies)

A háromszoros Oscar-díjas Steven Spielberg neve még most is ga-
rancia a sikerre. A kevésbé jól sikerült alkotásait is jelölték a ne-
ves díjra, de a Kémek hídja egyáltalán nem tartozik ebbe a kategó-
riába. A film fõszereplõje nem más, mint Tom Hanks, aki egy
New York-i ügyvédet játszik. Hanks karaktere az amerikai titkos-
szolgálat jóvoltából egy hidegháborús kémbotrányba keveredik.
A monumentalitást és izgalmakat kedvelõ filmkedvelõk ne hagy-
ják ki ezt az alkotást!

Brooklyn

Több neves fesztiválon kitüntetett, régi vágású, megindító mozi-
film. A Saoirse Ronan által alakított Eilis elhagyja Írországot az
50-es években, hogy bevándorlóként New Yorkban próbáljon
szerencsét. A nagyváros pörgése gyorsan magával ragadja, és a
szerelem is hamarosan rátalál. Az élet azonban sosem ilyen egy-
szerû, Eilis hamarosan nagy döntéssel találja szemben magát: vá-
lasztania kell a mostani és a régi élete között. Mindenki készüljön
a meghatódásra, mert a könnyek szinte garantáltak!

Mad Max: A harag útja
(Mad Max: Fury Road)

Sokaknak meglepõ lehet, hogy ez az õrült akciófilm is a nyolc je-
lölt közt szerepel. Ez is bizonyíték rá, hogy attól függetlenül, hogy
ez a zsáner nem tartozik az Akadémia kedvencei közé, lehet itt is
maradandót alkotni. George Miller, aki az eredeti trilógiáért is fe-

lelõs, alighanem élete fõmûvét rendezte meg az új Mad Max-szel.
A fõszerepekben Tom Hardyt és Charlize Theront láthatjuk. Aki-
nek kimaradt ez a posztapokaliptikus akcióorgia, az sürgõsen pó-
tolja, mert kötelezõ darab! Azon kívül, hogy rettentõen látványos,
igen fontos kérdéseket boncolgat.

Mentõexpedíció (The Martian)

Az év egyik kasszasikere, a híres Ridley Scott prezentálásában,
akinek nevéhez olyan klasszikusok fûzõdnek, mint A nyolcadik
utas: a Halál, vagy épp a Szárnyas Fejvadász. A film az itthon is
népszerû A marsi címû regény adaptációja. Mark Watney (Matt
Damon) mérnök–botanikus egy expedíció során a Marson ragad.
Amíg megmentõire vár, elkezd alkalmazkodni a vörös bolygó ke-
gyetlen és az ember számára kibírhatatlannak tûnõ körülményei-
hez. Minden erejét és kitartását össze kell szednie, mert a felmen-
tõ sereg várhatóan csak négy év múlva érkezik meg. Látványos
sci-fi az emberi kitartásról és életigenlésrõl.

A visszatérõ (The Revenant)

A Leonardo DiCaprio fõszereplésével készült túlélõfilmrõl egy
korábbi számunkban már olvashattak. Elég nagy a hírverés körü-
lötte, hiszen amellett, hogy egy gyönyörûen fényképezett, zsigere-
kig hatoló drámáról beszélünk, talán megadja Leonak az esélyt,
hogy végre kézbe vehesse az arany szobrocskát. Bár lehet, hogy ez
a világot jobban foglalkoztatja, mint magát az érintettet.

A szoba (Room)

Talán még az olvasók is emlékeznek a hazánkban is nagy port ka-
vart Fritzl-ügyre. Az amstetteni rémként elhíresült osztrák férfi
több mint két évtizeden keresztül tartotta fogva a saját lányát egy
pincében, s közben született hét közös gyermekük. A film nem ezt
az esetet dolgozza fel, viszont az alapjául szolgáló regény innen
merítette az ihletet. Az ötéves Jack (Jacob Tremblay) születésétõl
fogva egy sufniban berendezett szobában él az édesanyjával (Brie
Larson). Az alapfelállás igen lehangolónak tûnik, a film azonban
a regényhez hasonlóan életigenlõ és pozitív. A kis költségvetésbõl
készült produkció a mezõny egyik meglepetése. A rendezés mel-
lett kiemelendõ még a két fõszereplõ lehengerlõ játéka.

Spotlight: Egy nyomozás részletei

Az igaz történet alapján készült film fõszereplõi bostoni oknyo-
mozó újságírók, akik életük egyik legfontosabb ügyén dolgoznak.
Egy helyi pappal kapcsolatos molesztálási ügyben új, megrázó
nyomokra bukkannak. Az ügy nemcsak rájuk hat ki, hanem Bos-
tonra, sõt az egész világra is. A fõszerepekben Mark Ruffalo,
Michael Keaton, valamint Rachel McAdams.

Leszkovszki Máté
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