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Mikor nyit a rendelõintézet?

Ballagás a Mészölyben

Dr. Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent György Kórház
igazgató fõorvosa és Varga Gábor országgyûlési képviselõ voltak múlt héten szerdán szerkesztõségünk vendégei. Ezt megelõzõen a körzet háziorvosaival, szakorvosaival találkoztak.
Arról kérdeztem õket, ami a sárbogárdi egészségüggyel kapcsolatban leginkább foglalkoztatja az embereket: mi lesz a
rendelõintézettel, mikor indul be ott a szakrendelés?
Folytatás a 4. oldalon.

Alapi bajnokok

Június 18-án reggel, annak ellenére, hogy szombatot írtunk,
már kora reggel hangos volt az iskola. A hetedik osztályosok
osztályfõnökeik vezetésével napokkal, hetekkel ezelõtt megkezdték az elõkészületeket a nyolcadikosok búcsúztatására.
Ezen a napon még csinosították az iskolát virágokkal, örökzölddel, szép idézetekkel.
Beszámoló a 19. oldalon.

Folytatás a 6. oldalon.

HOLDFOGYATKOZÁS

Írás a 4. oldalon.
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Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület június 17-ei
nyílt ülésérõl –
Kilenc képviselõvel kezdte meg aktuális ülését a testület.
A polgárõrség javaslata alapján Nagy Lászlónak adományozták
„Az év polgárõre” címet, melynek ünnepélyes átadására most
került sor.

2011. június 23. Bogárd és Vidéke

segítségnyújtásban 10 darab plusz készülék beállítása jelenleg is
folyamatban van. Igény mutatkozott arra, hogy vezeték nélküli, illetve mobiltelefonhoz is lehessen beszerezni jelzõkészüléket.

Nyári koszt gyerekeknek
2010-ben egy pályázat teljes mértékben finanszírozta közel 3 millió forintból 136 gyermek nyári étkeztetését. Idén az önkormányzatnak 50 % saját forrást kell biztosítani a pályázaton igényelt,
800 ezer forintot meghaladó összeghez. (Saját erõ nélkül csak a
leghátrányosabb települések kaphatnak támogatást.) Így 100 rászoruló gyermek étkezését tudják biztosítani 45 napon át. A saját
erõt a temetési segély, az elsõ lakáshoz jutók támogatása, valamint a köztemetés elõirányzataiból finanszírozzák.
Juhász: A költségvetés elfogadásakor ez a rész biztos, hogy
rosszul volt megtervezve, ha már látszik, hogy elõirányzatonként
278.000 Ft átcsoportosítható.
Dr. Sükösd: Nem nagyon lehet elõre látni, hogy a temetési segély,
köztemetés vonatkozásában mennyi kötelezettségünk lesz. A
most fönnálló hitelezési és támogatási rendszer nem azt valószínûsíti, hogy az elsõ lakáshoz jutók támogatására kell kimerítenünk a keretet. Úgy látjuk most, hogy ebbõl ennyi átcsoportosítható. És még egy fontos körülmény van: a Karitász keresett meg
bennünket, akik – ezt kiegészítendõ – nyáron is tartanak egy élelmiszerosztást, illetve megkerestük a Vöröskeresztet, mely azon
rászoruló gyerekeknek oszt élelmiszert, akik nem fértek bele az
idei keretbe.

Pénzügyi biztosítékok
A polgárõrség vezetõje megragadta az alkalmat, és örömmel tájékoztatta a városatyákat, hogy három fõ került felvételre a szervezethez, és még több jelentkezõ felvétele van folyamatban.

Anyakönyvi díj
A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb
anyakönyvi családi események szolgáltatási díjáról, valamint az
anyakönyvvezetõk közremûködésének díjazásáról szóló rendelet
megalkotása kapcsán Juhász János azon véleményének adott
hangot, miszerint nem tartaná helyesnek a házasulandóktól pénzt
kérni. Külsõ helyszínen történõ házasságkötés esetén ennek semmi akadálya. A 3.000 Ft ellenérték azonban eseményenként szerinte nagyon olcsó. Másrészt vagy díj, vagy szabadidõ illesse meg
az anyakönyvvezetõt, ne a kettõ együtt.
Demeterné dr. Venicz Anita: Az anyakönyvvezetõ közremûködését a jogszabályban úgy szabályoztuk le, hogy az a törvényi rendelkezésnek teljesen megfelel, ugyanis a törvényerejû rendelet is azt
a kitételt tartalmazza, hogy az anyakönyvvezetõt választása szerint szabadidõ, vagy közremûködési díj illeti meg. A mellékletben
a felkészüléshez szükséges szabadidõrõl van szó. A díjtételek vonatkozásában próbáltunk egyeztetni, és a sárbogárdi viszonyoknak megfelelõ díjtételeket alkalmazni. Országos szinten nagyságrendekkel magasabb díjakat kérnek el.

Módosul az építési szabályzat
Több ponton módosításra szorul a helyi építési szabályzat, így például a szélerõmûvek telepítési helyét illetõen, a helyi védettségû
épületek homlokzati változtatásainak tekintetében.
Etelvári Zoltán Rohonczyék ügye felõl érdeklõdött.
Dr. Sükösd: Számos ilyen ügy van még, amiket szeretnénk összeszedni, és egy globális módosításba beletenni.
Hozzátette: társadalmi igények alapján, a mûszaki osztállyal közösen dolgoznak azon, hogy a legszükségesebb változtatásokat,
amik nem kerülnek pénzbe, megtegyék a helyi építési szabályzatban.

Bõvül a jelzõrendszer
A szociális gondoskodás elmúlt évérõl szóló beszámolóhoz Szakács Benõné kiegészítésképpen elmondta: A jelzõrendszeres házi

A folyószámla-hitelkeret rendelkezésére áll az önkormányzatnak
évek óta, azonban a szerzõdés lejár. Mint a polgármester elmondta, ennek meghosszabbítására feltétlenül szükség van. Ez a hitelkeret akkor is fönnállt, amikor nem kellett igénybe venni. A rövid
lejáratú mûködési célú hitel felvétele már a költségvetési koncepciónál felmerült.
Juhász és Etelvári a helyi adóelmaradások behajtásával kapcsolatban érdeklõdtek, illetve fejtették ki véleményüket.
Dr. Sükösd: Ha az önkormányzat nem teljesít, akkor ajánlunk fel
követelést a banknak. A végrehajtási törvény szerint a követelés
le is foglalható. Ez nem jelenti azt, különösen nem vállalkozónál,
hogy a bank bárkinek a házát el tudná árverezni, mert egy vállalkozásnak kötelezõ pénzforgalmi bankszámlát vezetni, és a végrehajtás elsõ eleme az inkasszó. Egyeztetést követõen lehet egyéb
végrehajtást eszközölni. Ennek a testületnek az idejére esik a legintenzívebb végrehajtási tevékenység az összes adó vonatkozásában, aminek nem örülünk különösebben, de nincs más választásunk. Feltétlenül szükséges megjegyezni a rövid lejáratú hitel vonatkozásában, hogy nem tértünk el a költségvetésben foglalt
összegtõl. A vállalkozások és magánszemélyek adóhátraléka az
önkormányzat irányába még mindig jelentõs, annak ellenére,
hogy részletfizetésre is adunk lehetõséget.

Útépítés közös erõvel
A Kisfaludy út bel- és külterületi szakaszán a vállalkozók által
megkezdett záró aszfaltozási munkák költségeihez közel bruttó
17 millió forintot, a Damjanich utca mart aszfaltos burkolat-megerõsítési munkáihoz 1,7 millió forintot ad fejlesztési hitelbõl az
önkormányzat. A vállalkozók 9,5 millió forint értékben vállaltak
részt a Kisfaludy utca rendbetételében.
Etelvári: A 40 tonnás teherautók a Petõfi utcán fognak bejárni?
Ezeket az utakat 5 meg 3,5 tonnás Csepelekre tervezték. A 40 tonnás jármû szét fogja nyomni a Petõfi utcát, nem beszélve arról,
hogy a kanyarban elég nehéz elfordulni nekik. A Kossuth utca felõl ugyanez a helyzet. A traktorokat engedném csak rá erre az utcára, a kamionokat továbbra is a Túry Miklós utca, Árpád utca
felõl.
Dr. Sükösd: Túlnyomórészt traktorokkal járnak ki. Olyanok is beszálltak a vállalkozói rész biztosításába, akik ott nem rendelkeznek teleppel, csak arra van földjük.
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Nem nyert a miklósi zebra
Juhász: Van a testületnek a Vasút úti gyalogátkelõhelyre egy testületi határozata.
Ez a pályázat nem nyert?
Dr. Sükösd: Nem nyert.

Egyebek
A nemrég elhunyt Szabó Imre református
lelkész, a város díszpolgára temetésére
szánt összeget a család kérése szerint a lelkész szellemiségével megegyezõ, a városban mûködõ társadalmi szervezeteknek,
az Árva Bethlen Kata Alapítványnak és a
Philia Egyesületnek adja az önkormányzat.
Szolgálati lakást biztosítanak a mentõszolgálat helyi vezetõjének, Tóth Raynaldnak az Ady Endre út 162. szám alatt,
tekintettel arra, hogy bejárása Ercsibõl
nehezen megoldható.

„Összecsapás”
Etelvári legutóbbi ülésen tett önálló képviselõi indítványának részleteit is tárgyalták
a képviselõk, miszerint jutalmaznák az
eredményes sárbogárdi diákokat és felkészítõ tanáraikat.
Nagy Tibor kérte, vegyék figyelembe, hogy
egy-egy gyerek több versenyen is nyer.
Nem lenne szerencsés, ha minden alkalommal Bogárd története könyvet kapnának, nem beszélve a pedagógusokról.
Dr. Sükösd kifejtette: Nyilvánvalóan nem
ezt szeretnénk elérni. A pedagógusok esetében a pénzjutalom lenne célszerû. A témában egyeztetõ bizottságban abban maradtunk, hogy erre föltétlenül visszatérünk, és egy egész éves rendszert próbálunk kitalálni 2012-re, ha látjuk már a
forrásokat.
Nagy: Az átadás után a sajtóban a gyerekek nevét lehozzák, de ez egyszer már év
közben is meg fog történni. Nem biztos,
hogy jó egy gyereknek, ha egy teljesítményért az újságban ennyiszer szerepel.
Ezektõl a visszásságoktól tartózkodni kívánok.
Etelvári: Egyszer-kétszer a Tibitõl butaságokat már elhallgattam. Akkor is, amikor
beadtam az elõterjesztést a Túry és a Tompa utca keresztezõdésében egy zebra kialakítására. Õ azt mondta, megnézte, és
két ember volt. Nem szóltam akkor, hogy
iskolaszünetben nézte meg. Tibi, arra kérlek … (Nagy közbevágna) … Most én beszélek, amikor te beszéltél, nem szóltam
bele, ennyi tiszteletet elvárok, mint idõsebb képviselõ. Egyszer már figyelmesen
olvasd el az elõterjesztéseket, és mondjál is
valamit, ne csak beszéljél.
Nagy: Zoli bácsi, olyat ne mondj, kérlek
szépen, hogy nem iskolaidõben számoltam
össze a gyerekeket, ez a valóságnak nem
felel meg. Ha az akkori jegyzõkönyveket
visszanézzük, akkor ez egészen biztosan
kiderül, mert dátumszerûen visszanézhetõ. Nagyon szépen kérlek, hogy az érveket
pontosan fogalmazd meg legközelebb velem szemben, mert ugyan a tiszteletet
megadom neked, mint apám jó haverja, és
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Végkifejlet Huszár Gabriella ügyében
Elállt az Egyenlõ Bánásmód Hatóság
döntése elleni keresettõl Sárbogárd jegyzõje. Huszár Gabriella újra a sárbogárdi
polgármesteri hivatalban dolgozhat.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy
a sárbogárdi hivatal volt jegyzõje, dr.
Krupa Rozália mint munkáltató az
Egyenlõ Bánásmód Hatóság 2010. november 3-án kelt határozata szerint téves
jogértelmezésével megsértette az egyenlõ bánásmód követelményét és hátrányos
megkülönböztetést alkalmazott, amikor
2007 augusztusában a 18 éves kora óta lábára rokkant Huszár Gabriella, a hatósági osztály osztályvezetõ-helyettese közszolgálati jogviszonyát megszüntette, angyerekkoromból emlékszem rád, de kérlek, ezt ne engedd meg magadnak legközelebb.

Bejelentések
Etelvári a fûvágás minõségét kifogásolta.
Dr. Sükösd: Ebben a tárgykörben már
egyeztetést kezdeményeztem a társaság
képviselõjével. Nem kell szerzõdéses kapcsolatban állni, ha a szolgáltatás csak az
egyik irányból megy.
Erõs Ferenc: A Homoksoron aktuális lenne a kátyúzás, mert nagyok a gödrök. A
Nefelejcs utcában hasonló a helyzet. A
Burga rendbetétele kinek a feladata? Sittõl kezdve minden oda van rakva. A Semmelweis utcában a kákás tóban még mindig elég sok a víz. Ne nekünk kelljen szólni,
hogy a temetõben vágják le a füvet!
Nagy: A régi postánál megmaradt egy fal,
ami láthatóan megdõlt, és a szélsõ tartóoszlopokról a téglasor elmozdult. Meg kell
vizsgálni, hogy helyrehozható-e, vagy lebontásra kerül. Én inkább a helyrehozás
mellé tenném le a voksomat, nem néz az
ott ki rosszul. Az új postánál a sövény olyan
magas, hogy a kilátást zavarja, balra meg a
villanyoszlop. A telefontársaság körbekerített kicsi részén országos méretû a gaz és
a fû. Panaszolták a Sávoly közben, hogy az
árok azon részét vágták csak le a közmunkások, ahol nem kellett az árokba lépniük,
mert nem volt felszerelésük. Esõs idõ után
legyen gumicsizma egy embernél, így ezeket a kérdéses területeket levághatja. Szeretnék 50 járdalapot igényelni az Ady
Endre út 172. A és B közötti területre. A
mûszaki osztállyal ott már voltunk kint világításügyben.

Régi-új intézményvezetõk
Zárt ülésen tárgyalta a testület a meghirdetett intézményvezetõi pályázatokat. A
döntés szerint továbbra is Horváth Ferencné lesz a sárszentmiklósi ÁMK vezetõje, és Nagy Zsuzsanna a Madarász József Városi Könyvtár vezetõje.
Hargitai Kiss Virág

nak egészségi állapotára hivatkozva. Az
EBH az egyenlõ bánásmód követelményébe ütközõ magatartás jövõbeni tanúsítását megtiltotta a sárbogárdi polgármesteri hivatalnak.
Dr. Krupa Rozália azonban (még jegyzõként) az EBH döntésének bírósági felülvizsgálatát kérte.
Mint lapzártakor megtudtuk: az új jegyzõ, Demeterné dr. Venicz Anita viszont
elállt e keresettõl.
Huszár Gabriella 2011. július 1-jétõl újra
munkába állhat a hivatalban.
Hargitai Kiss Virág

Javaslatok kérése
A Sárbogárd város díszpolgári címének
és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2002. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelet 2.§ (9) és (10)
bekezdése szerint a testület „Az év
sportmecénása” és „Az év utánpótlásnevelõje” címet adományozhat.
Az 5. § (1), (2) bekezdése szerint a kitüntetések adományozására javaslatot
tehet bármely személy vagy közösség. A
javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve
közösség nevét, címét, tevékenységének ismertetését, továbbá az elismerni
kívánt tevékenység méltatását és azt,
hogy a kitüntetések közül melyikre javasolja az illetõ személyt, vagy közösséget.
A fentiek szerint kérem, szíveskedjenek
a javaslatokat eljuttatni legkésõbb
2011. július 15-éig az alábbi címre:
Sárbogárd város polgármestere, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy

2011. július 1-jén
– a köztisztviselõk napján –
Sárbogárd város
polgármesteri hivatala
ZÁRVA TART.
Tájékoztatom továbbá a körzet lakosságát, hogy a köztisztviselõi nap miatt a
gyámhivatali és okmányirodai ügyintézés is szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Demeterné dr. Venicz Anita,
Sárbogárd város jegyzõje
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Mikor nyit a rendelõintézet?
Dr. Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent György
Kórház igazgató fõorvosa és Varga Gábor országgyûlési
képviselõ voltak múlt héten szerdán szerkesztõségünk
vendégei. Ezt megelõzõen a körzet háziorvosaival, szakorvosaival találkoztak. Arról kérdeztem õket, ami a sárbogárdi egészségüggyel kapcsolatban leginkább foglalkoztatja az embereket: mi lesz a rendelõintézettel, mikor indul be ott a szakrendelés?
– A rendelõintézet régóta készen van, bármikor be lehetne indítani.
Mi az oka, hogy erre mindeddig nem került sor?
Dr. Csernavölgyi István: – Lesz benne élet, reméljük, minél hamarabb. A kötelezõ hatósági engedélyekre várunk. Sikerült a lakosság igényének megfelelõ szakorvosi gárdát felállítani, tehát ha
az engedélyek meglesznek, indulhat a szakrendelõben a munka.
Hangsúlyozom: minden területen lesz helyi szakorvosi ellátás.
Mielõtt megkérdezi a nyitás pontos dátumát, ki kell jelentenem,
hogy nem tudom, de remélem, hogy minél hamarabb el tudunk
indulni.
– Nagy az orvoshiány Magyarországon, és gondolom, az is nagy gondot jelent, hogy Sárbogárdon a megfelelõ szakorvosi ellátást rövid
idõn belül lehessen biztosítani.
Dr. Csernavölgyi: – Természetesen nagy probléma a humán erõforrás. Áttekintettük a lehetõségeinket, és kijelentem, hogy a sárbogárdi rendelõ szakembergárdája rendelkezésre áll. Ezzel nem
lesz probléma.
– Jelentõs változás elõtt áll az egészségügy. Ez hogyan befolyásolhatja
a helyi egészségügyi ellátást?
Varga Gábor: – Annál is inkább jelentõs változások várhatók, mivel a kormány beterjesztette az új Semmelweis-tervet. Ez teljesen
meg fogja változtatni az egészségügyet. Az egészségügy szakmai
igényeit, persze, nem fogjuk tudni pillanatok alatt megoldani. Viszont egy racionálisabb, jobban szervezett egészségügyet szerintem nagyon rövid idõn belül lehet produkálni. Többek között ez
volt az oka annak, hogy kértem a fõigazgató urat, hogy jöjjön el
Sárbogárdra, és beszéljen a körzet körorvosaival, gyermekorvosaival. Amikor a körzetben beszélgetek a doktor urakkal, akkor
általában mindig problémákat jeleznek. Azt gondolom, hogy a
problémákat nemcsak nekem kell elmondani, hanem a fõigazgató úrnak illetve a munkatársainak is. Egy jó hangulatú beszélgetésen vagyunk túl, ahol nagyon sok problémát fölvetettek a helyi orvosok. Errõl jegyzõkönyv is készül, amelyet a fõigazgató úrnak el
fogunk küldeni.

– Mikorra várható, hogy itt a fekvõbeteg-ellátás is megindul majd?
Egyelõre ugyanis még csak álom, hogy a harmadik szinten lévõ kórtermeket is használatba vegyék.
Varga: – A fekvõbeteg-ellátás, azaz a mini kórház egyelõre nem
fog üzemelni Sárbogárdon. A harmadik szinten az egynapos sebészet ágyai állnak, illetve olyan kezeléseké, amelyeket egy reggel
bejövõ, délután az ágyat elhagyó beteg ápolására terveztek. Tehát
nem kell egy infúziós kezelésért Fehérvárra bejárnia a betegeknek, kisebb-nagyobb mûtéteket itt is elvégeznek majd. De errõl a
fõorvos úr talán többet tudna mondani.
Dr. Csernavölgyi: – Azokat az egy nap alatt, reggel 8-tól délután
4-ig elvégezhetõ infúziós és egyéb kisterápiás beavatkozásokat
tudjuk itt elvégezni helyben, amire a hely lehetõséget ad. Ez is a
cél. Tehát ezekkel a kórházi befekvéseket csökkentjük. Ugyanakkor azoknak a betegeknek, akik huzamosabb kezelésre szorulnak, a székesfehérvári kórház nyújt továbbra is ellátást.
Varga: – Ehhez annyit hozzátennék, hogy az elmúlt hetekben
folytattunk egyeztetést a megye országgyûlési képviselõi és a megye kórházigazgatói között, hogy a kórházak és a rendelõintézetek között legyen feladatmegosztás. Ebbe a feladatmegosztásba
bele fog tartozni a mostani felújítás során nagyon korszerûen
felszerelt sárbogárdi rendelõintézet is.
– Fõorvos úr sárbogárdi születésû. Az édesapja volt ennek a rendelõintézetnek az igazgató fõorvosa egy idõben. Bizonyára már csak ezért
is a szívén viseli, hogy Sárbogárdon minél jobb színvonalú egészségügyi ellátás legyen.
Dr. Csernavölgyi: – Sárbogárd iránt valóban elkötelezett vagyok.
Ez a mai szakmai találkozó is errõl szólt. Magam is visszatekintettem a múltba. Sok olyan emberrel találkoztam itt, akiket nagyon
szerettem, akikhez kötõdtem. Jó hangulatú volt valóban ez a beszélgetés. Minden erõmmel arra törekszem, hogy a jelen kor színvonalának megfelelõ, modern ellátása legyen ennek a rendelõintézetnek, ennek a térségnek.
Varga: – István helyi elkötelezettségére én is mindig próbálok
apellálni, amikor találkozunk. Közös fiatalkorunk van, és ebbõl
kifolyólag közvetlenebb a kapcsolatunk. Közös a szülõföldünk, és
szívügyünk, hogy ha beindul a sárbogárdi rendelõintézet, akkor
tényleg olyan orvosi ellátottság legyen, olyan szakrendelések legyenek, amelyekre az itt élõknek szüksége van. Amikor találkozom Istvánnal, minden alkalommal a végén oda lyukadunk ki,
hogy a Sárbogárdon és a környékén élõ emberek egészségügyi ellátása végre jobb legyen.
– Adja Isten, hogy végre valóban siker koronázza ezt a közös törekvést!
Hargitai Lajos

Holdfogyatkozás
Látványos teljes holdfogyatkozást láthattunk Sárbogárdon és térségünkben június
15-én, szerdán, az esti óráktól, mely éjfél
után egy órával ért véget. A fogyatkozás
majdnem teljes egészében látható volt.
Volt sajnos egy idõszak, amikor felhõk takarták el a Holdat, de a leglátványosabb
idõszakot, a kelõ Hold hatalmas korongjának lassú elsötétedését végig láthattuk.
A világ más tájait tekintve a fogyatkozás
teljes egészében látható volt Afrika nagy
részérõl, az Indiai-óceánról, a Közel-Keletrõl, Ázsia középsõ vidékeirõl és az Antarktiszról.
Az év elsõ holdfogyatkozása megfigyelési
szempontból ideális idõpontban zajlott. A

fogyatkozás látványos része már a holdkeltével elkezdõdött, egy óra múlva pedig égi
kísérõnket már el is nyelte a Föld árnyéka.
A képen látható páratlan felvételen, amit a
szerkesztõség udvarából, a padlás lépcsõjének tetejérõl rögzítettünk, látható,
ahogy a sárbogárdi katolikus templom tornya mellett fokozatosan eltakarja a Föld
árnyéka égi kísérõnket. Mivel a Föld árnyéka jóval nagyobb, mint a Hold, a takarásból 11 óra után kezdett kibújni égi kísérõnk. Az égi színjáték éjfél után ért véget.
Maga a teljes fogyatkozás különlegesen
hosszú ideig, 100 percen át tartott, amire
2000 júliusa óta nem volt példa. Legköze-

lebb 2029. június 26-án kerül sor egy 102
perc hosszú teljes fogyatkozásra.
A következõ teljes holdfogyatkozás 2011.
december 10-én lesz. Ekkor 51 perc hosszú
teljes fogyatkozás várható, amely tõlünk
sajnos csak részben látszik, mivel a már elfogyott holdkorong kel fel.
Hargitai Lajos
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Sárhatvani hangulatok
Kézmûvesek
nyitott mûhelye

Zenés áhítat
Vasárnap délután a református kórus
adott egyórás hangversenyt a sárhatvani
kápolnában. A Jákob Zoltán vezette énekkar mûsorát megelõzõen Mészáros János
atya köszöntötte az ódon falakat csordultig megtöltõ hallgatóságot.
A ráhangolódást közös ének, majd imádság segítette, melyet Jákob Konrád mondott el. Családiassá tette az áhítatot a kórustagok (Varga Kornél, Nedelkó Szilárdné, Baracskainé Erzsi néni, Bodnár
Tamás) közremûködése, akik egy-egy saját gondolatot, verset, személyes élményt
osztottak meg a közönséggel.

Egyedi szombatot hirdettek meg a sárhatvaniak 18-ára, a klub udvarára, ahová az
egész városból és környékbõl hívták az érdeklõdõket. Itteni kézmûvesek vertek sátrat az árnyas fák alatt, hogy megmutassák
mesterségük fortélyait. Erõs Györgyné
asztalán kenyértésztából készült díszek,

gyöngybõl fûzött ékszerek sorakoztak.
Csapó Istvánné a legkülönfélébb anyagokból varázsolt díszeket, piciny állatkákat.
Kissné Halász Ágnes csuhékészítõ Nagyhörcsökrõl hozta el munkáit. A cecei

vántól a kosárfonás csínját-bínját lehetett
ellesni. Bereczk Miklós kovács is kitelepült. A klubban Huszár Péter szobrász kiállítását lehetett megtekinteni.
A hatvani asszonyok már korán felrakták
fõni az ebédet. Mialatt pörgették ujjaik
közt a csipetkét, forrt a gulyás az üstben,
frissítõ hûlt a fridzsiderben, tágas, füves
tér, játékok várták a látogatókat, délután
pedig – a sárbogárdi felnõtt néptánccsoport révén – vidám táncház, majd nosztalgia diszkó.
Aki ott volt, nagyon jól érezhette magát.
Azt sajnáltam csak, hogy (talán az iskolai
ballagások miatt) ebben az élményben a
vártnál kevesebben részesültünk.

Oroszi család fazekasmestereinél ki lehetett próbálni a korongozást, megcsodálni a
már kész mázas edényeket. Viasz Zoltán
és párja különféle nagyságú és formájú furulyákat kínáltak kipróbálásra, megvételre. Mellettük Kék István faragta egy szék
támlájának míves mintázatát. Szabó Csabáné Judit szövõszéket állított fel a már
kész szõnyegei mellé, amit aztán mûködésbe is hoztak. A pusztaegresi Pákozdi Ist-

Remélem, hogy a kézmûveseket és a szervezõket ez nem kedvetleníti el, és legközelebb is megszervezik ezt az eseményt. Mert
véleményem szerint szükség van ennek az
ötletes kezdeményezésnek a folytatására,
hogy megismerjük a helyi kézmûveseket,
akiktõl közvetlenül beszerezhetjük a megbízható, minõségi termékeket, és akiktõl
kedvet kaphatnak a fiatalok folytatni a hagyományos mesterségeket. Sárhatvan pedig igazán kiváló, hangulatos helyszín egy
ilyen találkára!

Változatos mûsorral készült az énekkar
erre a délutánra. Repertoárjukban magyar
és külföldi szerzõk, gospel és több száz
éves korál is elhangzottak – mind Isten dicsõségére, a lélek örvendezésére, megerõsítésére.
Egy pünkösdi kánonnal nyitották elõadásukat: „Ó, jöjj, élõ Lélek, hadd támadjon
élet”. Különösen szép volt a 42. genfi zsoltár Claude Goudimel feldolgozásában,
melynek szövege a hûs víz után szomjazó
szarvashoz hasonlítja a hívõ embert, aki Isten után vágyakozik. Erre a szövegre több
zeneszerzõ is írt dallamot.
A mûsorban közremûködõként felcsendült Vitéz Mariann oboa- és Szummer
Ádám trombitajátéka.
Befejezésként Mészáros Ferenc mondott
imádságot, és szép közös ének foglalta keretbe az alkalmat.
A koncertet követõen megnézhettük azt a
kiállítást, melyet Hatvan év Hatvanban
címmel a kápolnában rendeztek be régi
iratokból, emlékekbõl, használati tárgyakból, és a falu történetérõl. Egy terepasztalon megelevenedett elõttünk a régi Sárhatvan képe is.
Hargitai Kiss Virág
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Ballagás
a Mészölyben
Június 18-án reggel, annak ellenére, hogy szombatot írtunk, már
kora reggel hangos volt az iskola. A hetedik osztályosok osztályfõnökeik vezetésével napokkal, hetekkel ezelõtt megkezdték az
elõkészületeket a nyolcadikosok búcsúztatására. Ezen a napon
még csinosították az iskolát virágokkal, örökzölddel, szép idézetekkel.
Ágnes Vivien, Papp Anna Éva, Pataki Angelika, Virág Barbara,
Varnyu Péter és Varga Ádám büszkén állhattak ki az ünneplõk
elé.
Iskolánkban van egy vándorkupa, amit az aktuális tanévben legtöbbet és legjobban teljesítõ diák vehet át. Idén a sok pályázat közül Varnyu Péter érdemelte ki ezt a szép díjat. Az õ neve is rákerülhetett a kupára, amit egy évig õrizhet otthon.

Az ünnepély azzal kezdõdött, hogy a ballagóknak utoljára megszólalt a csengõ. Búcsúdalok közepette kivonultak osztályfõnökeik vezetésével 49-en. A családtagok, barátok elhalmozták az ünnepelteket szebbnél szebb virágcsokrokkal. A hetedikesek, majd
a nyolcadikosok búcsúzó szavai után – amelyekben az együtt eltöltött idõt elevenítették fel – zenével is elköszöntek az itt maradók.

A legfontosabb rész iskolánk igazgatónõjének beszéde volt. Kedves szavakkal, idézetekkel adott utoljára útravalót, tanácsokat.
Ekkor került sor a kitüntetések, bizonyítványok, oklevelek átadására is.
Immár hagyomány, hogy a nyolc éven át kitûnõen teljesítõknek
emlékplakettet adunk. Ezt idén ketten érdemelték ki: Gortva Lucia és Varnyu Péter.
Kiemelésre kerültek a megyei, országos versenyeken elõkelõ helyezést elért tanulók is.
A sikeres nyelvvizsgásoknak is tapsolhattunk: Gortva Lucia, Varnyu Péter és Horváth Tamás neve hangzott el.
Aki az ECDL-vizsgán mind a hét modult teljesítette, az is itt vehette át a bizonyítványát: Czaker László, Huszár Gábor, Luczek
Roland, Nagy István Zoltán, Oláh Levente, Pajor Tamás, Szedlákovics Csaba, Faragó Fanni, Gortva Lucia, Kling Dóra, Papp

A „Jó tanuló, jó sportoló” címet Pajor Tamás élvezheti, aki mind
tanulásával, mind magatartásával és nem utolsó sorban sportolóként is kiemelkedett társai közül.
Egy-egy szál virággal az SZMK-elnökök munkáját is megköszönte Nagyné Rehák Julianna.
A Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma nevében az elnök, Fülöpné Nemes Ildikó tárgyjutalmat adott át két
diáknak a kitartó munkájukért.

Befejezésként, „szárnyukra” bocsátva a ballagókat, galambok repültek a magasba, jelezve azt, hogy a 49 gyerek ugyanúgy sok
irányba megy, ahogy a galambok is szétrebbentek.
Míg visszavonultak a termeikbe a ballagók egy gyönyörû virágkapun át, elhangzottak az osztályok névsorai.
Kívánjuk Nektek, kedves Ballagók, hogy találjátok meg a számotokra legjobb és legmegfelelõbb utat, teljesüljenek álmaitok!
Nagy Ferencné
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Sikeres pályázatot zártunk
Sárbogárd Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat sikeresen zárta a sajátos nevelési igényû tanulók együttnevelésének támogatására kiírt pályázatot. A konzorciumi formában
megvalósuló, „Befogadó intézmények Sárbogárdon” c. projektet
a településen mûködõ iskolák és óvodák együttmûködve valósították meg a megyei fenntartásban mûködõ Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével.
A projekt zárórendezvényére május 31-én került sor Sárbogárdon, a díszteremben.
Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere és Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Önkormányzat alelnöke köszöntötte a program megvalósításában résztvevõket. Varga István projektmenedzser és Györök Ágnes szakmai vezetõ bemutatták a pályázati
projekt eredményeit és a fejlesztések várható hatását a sajátos nevelési igényû gyermekek ellátására. Fülöpné Nemes Ildikó, a Mészöly Géza Általános Iskola igazgatóhelyettese, Horváth Ferencné, a Sárszentmiklósi Általános Iskola igazgatója, Koncz Jánosné, a Zengõ Óvoda vezetõje, Emperger Jánosné, a Kippkopp
Óvoda vezetõje és dr. Dizseriné Pálfy Katalin, a Kossuth Zs.
EGYMI gyógypedagógusa a pályázat intézményi eseményeirõl és
szakmai megvalósításáról számoltak be.
A pályázat eredményeként a város oktatási intézményei képessé
váltak valamennyi, a többi tanulóval együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermek befogadására. A kompetenciafejlesztés beépül az együttnevelést felvállaló valamennyi városi közoktatási
intézmény pedagógiai rendszerébe. A konzorciumban résztvevõ
közoktatási intézményekben csökken a kirekesztés, erõsödik a
befogadó szemlélet, kialakul a befogadó környezet.
A projekt megvalósítása során számos kedvezõ változás indult el
az együttnevelést megvalósító intézményekben. Pozitív szemléletváltás történt, mely egyaránt érinti a város lakosságát, az ép és
sajátos nevelési igényû gyermekeket nevelõ pedagógusokat, más

intézményi dolgozókat, szülõket, és legfõbbképpen magukat a
gyermekeket. Megteremtõdött a személyi és tárgyi feltétele az
együttnevelésnek.
A képzéseket sikeresen elvégzett többségi iskolai pedagógusok
képessé váltak az osztályaikban tanuló sajátos nevelési igényû
gyermekek egyéni fejlettségéhez és fejlõdési üteméhez igazodó
pedagógiai eljárások megtervezésére, hatékony alkalmazására,
illetve a többséghez tartozó, tipikusan fejlõdõ (ép) gyermekek körében a befogadó, együttmûködõ magatartás és viszonyulás kialakítására. Közvetlen tapasztalatszerzés útján sajátítottak el olyan
stratégiai tudást, amelynek birtokában képesek lesznek a sajátos
nevelési igényû gyermekek oktatási, fejlesztési, környezeti szükségleteit elismerni, kielégítését elõsegíteni.
A programban résztvevõ gyógypedagógusok képessé váltak arra,
hogy integrálható tanulóikat felkészítsék a többségi iskolákba való átmenetre, eredményesebben segíthetik a gyermekeket és a
szülõket a tanulásban, hogy a sajátos nevelési igényû tanulók lehetõségeik maximumát érhessék el.
Lehetõség volt a pályázat keretében a kompetencia alapú oktatás
eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói
és tanári taneszközök beszerzésére is.
A pályázat biztosítja a program eredményeinek gyakorlati alkalmazhatóságát, szakmai fenntarthatóságát.
Az intézmények alapító okiratai már ma is tartalmazzák a programban vállalt tevékenységeket a sajátos nevelési igényûek integrált nevelését, de azokat teljes körûen csak az újonnan megszerzett kompetenciák birtokában tudják alkalmazni. A fejlesztéssel
olyan szolgáltatások jöttek létre, melyek eddig nem, vagy nem
ezen a színvonalon álltak rendelkezésre.
A pályázat legnagyobb eredménye a szemlélet megváltozása,
mely a képzések eredményeként jött létre.

Vidám tûzoltónap

Digitális táblák
Sárbogárd iskoláinak

Iskolánk alsó tagozatosai meglátogatták a Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóságot. A tûzoltók próbariasztással mutatták meg az elindulást a különbözõ esetekhez.
Utána a jól felszerelt, korszerû készülékekkel ellátott tûzoltóautókat nézhettük meg. Minden berendezés csillogott, nagyon szépen karbantartott volt. A gyerekek a pingponglabdákat célozva
próbálták ki a tûzoltótömlõ használatát. A lányok és fiúk örömmel fogadták és fogyasztották el a házigazdáktól kapott finom
édességeket.
Ezúton is szeretném megköszönni a tûzoltók „idegenvezetését”,
amelyet a nagyon szép, rendezett udvaron hallottunk!
Az Ifjúsági parkban folytattuk a családi délelõttöt, amely a házilag, gyorsan készíthetõ hot dog elfogyasztásával kezdõdött. A finom, friss, nagy kifliket a mezõszilasi Redzsepi Senazi pékmestertõl kaptuk ajándékba. Köszönjük szépen!
A házi szörpök, a finom pogácsa és a különbözõ édességek tették
még vonzóbbá az együttlétet. Közös játékkal, tollaslabdázással,
kidobóval, beszélgetéssel telt a tanítás nélküli munkanap.
Köszönjük a gyermekfelügyelõknek, a tanároknak, a szülõknek a
segítséget! Nagyon sokat segítettek: Bús Katalin, Molnárné Tóth
Gréta, Tölösiné Marcsi, Szûcs Ibolya, Mészárosné Anikó és Jutka
nagymama, aki az érmeket készítette, amelyeket a gyermekek
nyakába akaszthattunk.
Bruzsa Miklósnak és feleségének, Csillának köszönjük a tûzoltólaktanya látogatásának megszervezését!
Nagyon jól éreztük magunkat!
Dr. Dizseriné Pálfy Katalin, Kossuth Zs. EGYMI

Varga István projektmenedzser, Györök Ágnes szakmai vezetõ

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Programban sikeresen pályáztak Sárbogárd iskolái. A
Mészöly Géza, Szent István és a Sárszentmiklósi Általános Iskola
digitális táblákkal szerelte fel a program keretében a tantermeket, s ezekhez megfelelõ programokat is kaptak.
A program bemutatására június 20-án került sor a Mészöly Géza
Általános Iskolában. Az iskolák pedagógusai bemutatták, hogyan
hasznosítják a digitális tábla lehetõségeit a különbözõ szaktantárgyak oktatásánál a felsõ és az alsó tagozatban is.
Hargitai Lajos

Az ÁMK Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat nyári ügyeleti rendje
Ügyelet július 4-e és augusztus 17-e között
minden szerdán 9–14 óráig az intézmény székhelyén
(Sárbogárd, Köztársaság út 175.).
Az ügyeleti idõben lehetõség van: logopédiai vizsgálatra, tanácsadásra,
terápiára; korai fejlesztõ gyógypedagógiai tanácsadásra, terápiára;
gyógytestneveléssel kapcsolatos tanácsadásra, terápiára; igazolások, javaslatok kiállítására.
A vizsgálaton, tanácsadáson való részvételt elõzetes bejelentkezés
alapján tudjuk teljesíteni. Bejelentkezés a 06 (70) 379 2012-es telefonszámon hétköznap 9 és 14 óra között lehetséges.

8

ÚTI BESZÁMOLÓ

2011. június 23. Bogárd és Vidéke

Nem láttam oroszlánt Tanzániában
10. rész
Nagyon jó orral választottam szállodát
magamnak. A szoba tiszta és tágas, van
légkondi és szúnyogháló az ágy fölött, tévé,
nagy tükör, meleg víz, a reggeli kiadós és finom, a személyzet roppant kedves és segítõkész.
Délután hazaszaladtam kókuszt és mangót enni. A szobaajtómmal szemben, egy
kisszéken, a folyosón Asya ült, és hennával
festette a kezét-lábát. Fantasztikus mintákat pingált magára.
Este a váltótársai szuahéliül tanítottak a
hallban.
A nadrágom a cipzárnál szétrepedt, de
nem volt nálam tû és cérna. Sebaj, a szálloda, úgy látszik, éppen ez okból nyílt ebben
az utcában, ami tele volt kis szatócsmûhelyekkel. Az egyikben percek alatt megvarrták a nadrágomat egy öreg, lábbal hajtott
Singer gépen. Órásokat is láttam, akik a
leghasználtabb, ócskább órát is ügyesen
helyre tudják pofozni, hogy azt ismét használni tudja valaki. Eszembe jutott az én
környezetem, hogy az emberek mennyire
nem értékelik az õket körülvevõ tárgyakat.
Ha a mobiljuk nem tartalmazza a legújabb
alkalmazásokat, már nem is elégedettek.
Az ételük felét otthagyják és kidobják, pazarolják a vizet és az áramot. Sajnos Micike, a macskám sem eszik meg mindent. A
csirkecsontot is csak éjjel szopogatja, amíg
alszom, behozza a szõnyegre és otthagyja,
hogy átessek rajta reggel. Talán nem jó nevelést kapott. A tanzániai cicák igazán
nem bánják, ha a csirkecsont erõs paprikás, vagy szöszös, a csontnak írmagja sem
marad.
Ma hajókázni megyek a Prison Islandre
(börtönsziget). Karanténban tartott hajók
állomásoztak hetekig régen a szigeten, és
áll egy börtönépület is rajta. A recepciós
kísérõm egy álmos lajhárhoz hasonlítható,
de jön velem rendületlenül. A motoros
bárka kezelõje, egyben kapitánya és matróza egy leopárd kecsességével ugrált a
bárka egyik végébõl a másikba, attól függõen, hogy merre akadt a sürgõs teendõje.
Vagy elöl a tizenkét kilós horgonyt dobta
le, vagy hátul a motort indította be. Amikor aránylag magas, enciánkék hullámok
érkeztek, hirtelen két dologra gondoltam
egyszerre: milyen ügyesen lovagolja a bárkájával a hullámokat; valószínûleg ugyanilyen ügyesen lovagolják meg a szomáliai
kalózok is az ottani hullámokat. A fiú megvárta a nagy hullámot, ráfészkelte a bárkáját vízszintesen, és így vitette magát lefelé.
A nehéz horgonyt úgy hajította le, mintha
zsemlét dobálna a halaknak. A víz a kék és
a zöld színek változataiban fortyogott.
Türkiz, igazi türkiz!
Prison Islandet nem szeretem. Minden mû
rajta. Magánkézben van, a tulaj a régi börtön lerogyott épületét újjáépítette, ami,
sajnos, eléggé giccsesre sikerült. Egy jó
nagy, elkerített, lombos területen óriásteknõsök laknak. Turisták érkeztek több

bárkával és kisebb hajókkal az apró szigetre. A jegyváltó egy holland hölgy, pár hónapja dolgozik itt. Sürgõsen a part felé vettem az irányt, ahol legalább egy órát kagylóvadászattal töltöttem. Azok legalább
természetesek voltak. Az egészbõl az odaés visszaút tetszett a legjobban.
Visszaérve elõször Ahmednél bedobtunk
egy biryanit (indiai rizses hús), elmentünk
t’aarab zenét venni, utána nyitott
daladalával a következõ látnivalóhoz igyekeztünk. Életemben nem ültem még ilyen
szorosan összepréselõdve! Beszálláskor a
fejem a mennyezetbe vágtam, és nagyon
kellett egyensúlyoznom, hogy a sok láb közül egyikre se tapossak rá.
Pár kilométer után a tengerpart mentén
kiszálltunk a szultán háreménél. Mr.
Dzsigidzsigiként maradt fenn az emlékezetben, mert a hölgyeket igen nagyon szerette fogyasztani. A leégett hárem mellett
halász- és hajójavító falu állt. Ott hallot-

tam, hogy a bárkák apró vitorláját tangának nevezik.
A falu sportpályáját hálójavításra használták. A vöröses háló befedte az egész területet, férfiak foltozták a messziben egyes
részeit. A háló talán nyolcvan bálnának is
elég lenne.
A háremhez közel, a kerek, oszlopokkal
körülvett fürdõmedencéktõl nem messze
két vékonyka asszony jött velünk szembe.
A tûzifát letették a fejükrõl a földre, és
megpróbálták a halmot jobban elrendezgetni. Megkérdeztem, vajon hány kiló lehet a terhük, és megpróbáltam az egyik köteget fölemelni. Nyomhatott vagy hétnyolc kilót, egyik karommal csak nehezen
ment. Az asszonyok jót mulattak rajtam.
Azt hiszem, megvolt az erõmrõl a véleményük.
Visszatérve még egy utolsót bolyongtam a
sikátorokban, és büszkén mondhatom,
hogy már nem tévednék el. A szállodában
görögdinnyét ettem a személyzettel. Csak
hogy ki ne száradjak.
Az indulás elõtti utolsó órát a szálloda
halljában töltöttem beszélgetéssel. Ezúttal
a harmadik szomszéd jött át. A tévében
hangulatos arab zene szólt, és beszélgetésünk tárgya hamar erre a témára terelõdött, azon belül is a speciális zanzibárira, a
t’aarabra. Kiderült, hogy Amour nevû
szomszédunk sokféle hangszeren játszik:
hegedû, cselló, gitár, szitár, ud (ez egy arab
gitárféle). Huszonöt éve tagja egy olyan
helyi klubnak, amelyik szorgalmasan õrzi a
régi típusú t’aarab stílust, ami az arab és afrikai ritmusok, hangok meglepõen hangulatos egyvelege. Ha maradtam volna még,
meglátogathattam volna ezt a klubot. Legközelebb ezt nem fogom kihagyni.
Utolsó napok
Gyors hajónk szinte száguld a vízen Dar es
Salaam felé. Nemsokára daladalára ülök,
és frissítõ kókuszlével oltom az állandó
szomjamat.
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A túloldalon teljesen magabiztosan álltam
a daladala egyik megállójában, akár az õslakosok. Vasárnap föl merek rá szállni,
mindig akad ülõhely is. Tudom, mennyit
kell adni, tudom a megálló nevét, kiabálni
is tudok, ha nem ott áll meg, ahol kéne.
Nincs mitõl tartanom tehát.
Mahmud értem jött és a lakásukra vitt a
hátizsákommal együtt. Elbúcsúztam a mosolygó mosogatónõktõl, akik az étterem
nyitott hátsó részében mindig rendelkezésünkre álltak, ha meleg vízre vágytunk a teához, kávéhoz.
Reggel Mahmud munkahelyére hajtottunk, a város szélén álló mûhelyek egyikébe. Kisvállalkozásában száz embernek ad
munkát. Három sofõr áll a rendelkezésére.
Ablakkereteket gyártanak megrendelésre.
A csoportvezetõk törökök, a könyvelõ indiai, a titkárnõ afrikai. Mahmudot alaposan kikérdeztem a vállalkozásáról.
A dolgozók egészségügyi biztosítást kapnak és ebédet. A tûzriadóra és elsõsegélyre
való felkészültségüket is kérdeztem. Sehol
nem láttam feltüntetve a legfontosabb telefonszámokat. A válasz egyszerû és nagyon afrikai. Hiába hívják a rendõrséget,
úgysem jönnek ki. Kórház van a közelben,
munkahelyi balesetkor oda hajtanak el
gyorsan, ha kell. Tûzoltó készülékük van
ugyan, de tûzriadót sosem tartanak, nem
gyakorolják. Tûz esetén mindenki oda fut,
ahova csak tud.
Sofõr vitt haza, a szögesdróttal körülvett,
éjjel-nappal õrzött, többemeletes lakótelepre. Ott Nurhan csatlakozott hozzám, és
elmentünk a török közösség fogorvosához.
Modern, tiszta épület a legújabb gépekkel.
A készséges fogorvos három hónapja dolgozik itt, Izmirbõl való. Az afrikai recepciós lány Isztambulban végezte a tanulmányait, ezáltal kiválóan beszél törökül. Néha tolmácsol is, ha kell. A nyilvántartási
rendszerük a számítógépben még nincs
teljesen készen, ezért több papírmunkát
kellett most végezni. Nurhannal bemehettem a rendelõbe, akár a szájába is belenézhettem volna, de inkább csak nézelõdtem.
Nagyon vágytam egy friss kókuszdióra.
Ezen a gazdagabb környéken egyet sem
árultak, nagy bánatomra. Eltérítettük a sofõrt, és levitettük magunkat a tengerpart
azon részére, ahol egész nap ott állnak a
kókuszt áruló fiúk. Nurhannal vígan hörpöltük a friss nedût, aztán az árus által kivájt, puha, fehér belsõt eszegettük.
Otthon átöltöztem, és Nurhan társaságában lementem a medencéhez egy kis lubickolásra. A vizet mindig cserélték, tiszta
volt. Játszottam a hableányt egy kicsit,
amíg Nurhan a fejkendõjében az árnyékban fõtt.
Nem tudtam aludni indulás elõtt, pedig
hosszú út várt rám. Éjfélkor már a reptéren ültem, pedig a gépem csak hajnali
négykor szállt fel Isztambul felé. Isztambulban esõ és hûvös fogadott. Orromat
megcsapta az a jellegzetes levegõ, ami
olyan jellemzõ erre a városra, és nem bántam hogy megázom.
Vége.
Gulyás Ibolya
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Tájékoztatás
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 144/2011. (VI. 17.)
kth. számú határozatával a Sárbogárd város helyi építési szabályzatáról szóló
8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítását határozta el a legfeljebb 6 m
magas szélerõmûvek telepítési helyének
és a helyi védettségû épületek homlokzati változásának szabályozása tekintetében, valamint a Sárbogárd–Rétszilas vízmû vízbázisa, vízminõsége védelmére elrendelt hidrogeológiai „A” és „B” védõidom területét érintõ ingatlanokra vonatkozó építési tiltások és korlátozások
érvényesítése érdekében.
A rendezés általános célja és hatása
Sárbogárd város helyi építési szabályzata
a legfeljebb 6 m magas szélkerekek elhelyezésérõl rendelkezik, mely nem számít
be a telek beépített területébe. Jelenleg a
legfeljebb 6 m magas szélkerék valamennyi építési övezetben elhelyezhetõ,
de a telepítési hely nincs szabályozva.
A szomszédos telkekre gyakorolt esetleges zavaró hatások elkerülése és a szomszédjogi viták megelõzése érdekében
szükségesnek tartjuk a legfeljebb 6 méter
magas szélkerék telepítési helyének meghatározását, szabályozni a telepítési távolságot, mely nem lehet kevesebb az oldalsó telekhatártól, illetve a lakóház legközelebb esõ homlokzatától mérve, mint
a telepítendõ szélkerék magassága. Továbbá szükségesnek tartjuk a fentiek miatt a Kisvárosi (Lk), Településközponti
vegyes (Vt) és a Központi vegyes (Vk)
építési övezetekben a szélkerék elhelyezésének tiltását. Ezen rendelkezések az
országos településrendezési és építési
követelményekrõl szóló 253/1997. (XII.
20.) korm. rendelet 32. § 6. pontja alapján
helyileg szabályozhatóak.
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének az épített környezet

alakításáról és az építészeti örökség helyi
védelmérõl szóló 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban
Rendelet) 4. § (3) bekezdése és a HÉSZ
135. § (3) bekezdése között ellentmondás
áll fenn annak tekintetében, hogy a Rendelet oly mértékben engedi az épület,
építmény rendeltetési mód változtatásakor a homlokzati jellemzõk (nyílászárók,
nyílásrendek, nyílások elosztására és
azok nagysága, héjazat anyaga) változását, amennyiben az új rendeltetési mód,
illetve az épület és építmény biztonságos
használatához feltétlenül szükségesek. A
HÉSZ viszont tilt mindennemû változtatást. Ezen ellentmondás feloldása végett
szükségesnek tartjuk a Rendelet 4. § (3)
bekezdésével a HÉSZ 135. § (3) bekezdését összhangba hozni, mely az építészeti
örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.)
FVM-rendelet 6. § (2) bekezdésével és 7.
§ (1) bekezdésével összhangban van.
A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 3836/2010. ügyszámú és 46285/11 iktatószámú határozatában a Sárbogárd–Rétszilas vízmû vízbázisa, vízminõsége védelmére hidrogeológiai „A” és
„B” védõidomot jelölt ki. A hidrogeológiai „A” és „B” védõidom területét érintõ
ingatlanokat az elrendelt építési tiltások
és korlátozások érvényesítése érdekében
a helyi építési szabályzatban fel kell tüntetni.
A helyi építési szabályzat fenti módosításával kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, véleményeket 2011. június 20. és
2011. július 8. között lehet megtenni, illetve kinyilvánítani a polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
mûszaki osztályán (I. emelet 5. ajtó).
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Sárbogárdi kerület
Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet
2011. július
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza
Július 2-3.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a., 06-20-3557-213;
július 9-10.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
július 16-17.: dr. Pátzay István, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
július 23-24.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
július 30-31.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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Ezüst- és bronzérem Sárszentmiklóson
Pünkösd vasárnapján került sor a megyei I. osztályban az utolsó fordulóra. Az
ifjúsági csapat számára ez fontos, sorsdöntõ összecsapásnak minõsült, mivel
ha nyernek, akkor a dobogó 2. fokára állhat a csapat, ami csodálatos teljesítmény.
A fiúk úgy vágtak neki az Iváncsa elleni mérkõzésnek, hogy nekik kell az ezüstérem. A mérkõzés vége felé már biztosak voltunk az ezüstéremben, de ilyen különbségû gyõzelemre senki nem számított: 12-0.
Ezen a mérkõzésen szerepelt utoljára az ifi csapatban Plézer Norbert, a csapat
kiváló hálóõre.
A csapat tagjai, akik nélkül nem csillogna ilyen szépen ez az érem: Plézer Norbert, Kaszás Ferenc, Nyúl István, Pajor László, Bartók Dávid, Jencski Attila, Rigó László, Abdalla Aimen, Lajtos András, Parnicsán Patrik, Nagy
Ármin, Vámosi Gábor, Kiss András, Farkas Ádám, Szakács Sándor, Tóth
Gábor, Husvéth Zsolt, Nagy Krisztián, Luczek Roland.
A csapat edzõje: Pajor László.
Az U13-as csapatunk a megyei kiemelt bajnokságban szerepelt az elmúlt szezonban. A tízcsapatos mezõnyben az elõkelõ 3. helyet szerezték meg a fiúk. A
bajnokságot a Videoton csapata nyerte, a Mustang csapata pedig a képzeletbeli dobogó 2. fokára állhatott. A bronzérem mellé még a bajnokság gólkirálya
is Sárszentmiklósról került ki Demeter Dávid személyében.
A csapat tagjai: Simon Csaba, Bruzsa Sándor, Horváth István, Husvéth
Tamás, Sallai Gábor, Horváth Attila, Kiss Roland, Sükösd Gergõ, Demeter
Dávid, Kovács Roland, Márkovics Dániel, Vagyóczki Patrik, Molnár Tamás, Molnár Márk, Horváth Zsombor, Takács Szabolcs, Husvéth Ádám.
A csapat edzõje: Pajor László.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Cecei Lovas Egyesület és Cece Nagyközség
Önkormányzata szervezésében, támogatásával tartandó

cecei I. CAN-C
KETTESFOGATHAJTÓ-VERSENYRE,
melyet
2011. június 25-én, szombaton tartunk.
Helye: sportpálya, Cece.
Program:
10.00 kettesfogat-hajtás, I. forduló;
12.00 ebéd, a Búzavirág népdalkör mûsora;
13.00 kettesfogat-hajtás, II. forduló;
15.30 vadászhajtás; ünnepélyes eredményhirdetés.
Jó szórakozást és sikeres versenyzést kívánunk!
Szervezõk

Az utánpótlás-nevelésben nem az eredményorientáltság a cél, hanem a minõségi foci képzése. Ennél a két csapatnál most ez a két dolog összefonódott. Így
ünnepelhettünk 2011. június 12-én a felnõttcsapat mérkõzése elõtt, mivel ekkor kaphatták meg a megérdemelt díjat a fiúk. Az éremátadásra megtisztelte
az egyesületet Földvári Ferenc az FMLSZ részérõl, aki id. Nagy László segítségével átadta az érmeket.
Ezúton gratulálunk csapatainknak!
Molnár Imre, Sárszentmiklós SE

Köszönet a támogatásért
A Rétszilasért Egyesület a juniális, gyermeknap és falunap
megrendezésében nyújtott segítségért köszönetet mond a következõknek: Horváth Tibor vállalkozó, aki anyagi támogatásával biztosította az ingyenes légvárhasználatot gyermekeink
számára; Lara-Therm Kft., Plézer János váll., Tihanyi Tamás
váll., Gábris Tibor váll., Kovács Imre váll., Kovács Attila váll.,
Somogyvári András váll., Móré Péter váll., Nagy Lajos váll.,
Domján Tibor váll., Domján János váll., Bajer Tiborné váll.,
Varga János váll., Márkovics Lajos váll., Reiter Tamás váll.,
Kelpa-Szerviz, Szûcs László váll., Delart stúdió, Tóth János,
Lepsényi Istvánné, Suplicz Mihályné, Bögyös Józsefné, Nyanyi
Dance, Búzavirág Népdalkör, Simontornyai Hagyományõrzõ
Citerazenekar, Nagykarácsonyi tánccsoport, Bíró Árpádné,
Szabóné Vida Andrea, Horváth Veronika, Reiterné Gotthárd
Nóra, Lang János, Pordán János.
Köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához!
Szervezõk
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I. Pünkösdi Ifjúsági Labdarúgótorna Sárszentmiklóson
2011. június 11-12-13-án került megrendezésre az I.
Pünkösdi Kupa Ifjúsági Labdarúgótorna a Sárszentmiklós SE sporttelepén. Ezt a rendezvényt a
Sárbogárdi Hetek keretében sikerült megrendezni,
amivel szeretnénk hagyományt teremteni, és minden évben összehozni az utánpótláskorú labdarúgókat egy izgalmas tornára.
Az idei évben négy korosztályban rendeztük meg a
tornát. Szombaton az U19 (ifi), vasárnap az U13,
hétfõn pedig az U16 és az U9-es korosztály csapatai
mérték össze tudásukat. Minden korosztályban 4
csapat szerepelt, kivéve az U9-es korosztályt, ahol 5
csapat birkózott meg egymással.
Szombaton az ifi csapatok versengtek az elsõségért.
Sajnos az U19-es csoportot beárnyékolta az „érdektelenség”. Ebbe a korosztályba meghívást kapott a
Sárbogárd SE csapata is. A Sárbogárd SE vezetését
többször megkerestük, nem egyszer személyesen
is. Az egyesület vezetése arra sem méltatta a szervezõket, hogy egy választ juttassanak el, hogy nem
kívánnak részt venni a tornán. Így a csoportot kicsit
át kellett variálni.
Mindhárom nap különdíjak átadására is sor került.
A legjobb mezõnyjátékos U13-as korosztályban: Takács Szabolcs, Sárszentmiklós SE; U16-os korosztályban: Bozsoki Marcell, Mezõfalva; U19-es
korosztályban: Ujj Milán, Nagylók.
A legjobb kapus U13-as korosztályban: Végh Zalán, Dunafém–Maroshegy
SE; U16-os korosztályban: Tóth Áron, Nádasdladány; U19-es korosztályban:
Bíró Marcell, Sárszentágota.
Gólkirály a U13-as korosztályban: Balogh Ádám, DVSI; U16-os korosztályban: Szakács Sándor, Sárszentmiklós SE; U19-es korosztályban: Vámosi Gábor, Sárszentmiklós SE.
Két különdíj is átadásra került. Az elsõt Egei Patrik kapta, aki azzal érdemelte
ki a különdíját, hogy szorgalmasan kóstolgatta, illetve fogyasztotta a Husvéth Zsolt által készített finom ebédet. A másik különdíjat a szurkolók szavazata alapján Dicsérdi Ádám kapta, aki hétfõn a Sárszentmiklós B csapatának a
kapuját védte.

A csoportban Sárszentmiklós két csapattal indult, mellettük még elfogadta a
meghívást Sárszentágota csapata, valamint Nagylók korosztályos csapata. A
nap folyamán izgalmasnál izgalmasabb meccseket láthatott az eseményre kilátogató nagyérdemû. A tornát a Sárszentmiklósi A csapat nyerte Nagylók, illetve a Sárszentmiklós B csapata elõtt.
Vasárnap az U13 korosztály játékosai gyülekeztek a Sárszentmiklós SE sporttelepén. Szerencsére itt az összes meghívott megjelent. A Cece, Dunafém–Maroshegy, DVSI, valamint a Sárszentmiklós SE csapatai mérték össze
tudásukat. Ebben a korcsoportban is izgalmas meccseket láthattunk, de ilyen
izgalmakra nem számítottunk. Az elsõ hely sorsa szó szerint az utolsó percekben dõlt el, mivel a DVSI csapata 1 góllal többet lõtt csapatunknál, így õk vihették haza a gyönyörû kupát. A további sorrend: Sárszentmiklós, Dunafém–
Maroshegy SE, Cece.
Ezen a mérkõzésen búcsúzott a korosztályos csapatunktól Demeter Dávid, Simon Csaba, Kovács Roland, Kiss Roland, Molnár Tamás, Takács Szabolcs, mivel õk jövõre már az U16-os korosztályt erõsítik. Szép volt, fiúk, sok sikert a jövõben!
Hétfõre maradt a serdülõ korosztály. Sajnos itt is két miklósi csapatot kellett
indítani, mivel az utolsó pillanatban visszamondta részvételi szándékát egy
csapat. Pajor Lászlónak, illetve a magas fokú utánpótlás-nevelésnek (rengeteg
gyerek érdeklõdik a foci iránt) köszönhetõen sikerült kiállni két miklósi csapatnak. A csoport további résztvevõje Mezõfalva, valamint Nádasdladány csapatai voltak. A korosztály végeredménye a következõ lett: 1. Sárszentmiklós A
csapat, 2. Nádasdladány, 3. Mezõfalva, 4. Sárszentmiklós B csapat.
Ebben a korosztályban is volt búcsú. Elõször is Szakács Sándor búcsúzott, aki a
mai mérkõzéseken öltötte magára utoljára a serdülõs szerelést, õ jövõre az ifiben kergeti a labdát. A másik búcsúzó Luczek Roland volt, aki az eredményei
elismeréséül Pakson folytatja pályafutását. Sok sikert kívánunk nektek is, fiúk!
Mindhárom korosztályos csapatunk edzõje Pajor László, akinek ezúton is köszönjük, hogy ilyen magas színvonalon foglalkozik a gyerekekkel.
Az U9-es korosztályról az elõzõ lapszámban olvashattak.

Õszinte elismerésem a játékvezetõknek (Bodó Zoltán, Gráczer Bence, Rehák
Sándor, Rehák Tamás, Bihar Ferenc, Kõvágó Dezsõ, valamint „Bakeró”), akik a
hatalmas melegben tisztességesen és sportszerûen levezették a mérkõzéseket. Ezúton szeretném megköszönni a szervezõk nevében a munkájukat.
Külön köszönet illeti támogatóinkat is, akik nélkül ezt a csodálatos rendezvényt
nem tudtuk volna megszervezni, illetve szeretnénk megköszönni Husvéth
Zsoltnak mindhárom napon a finom ebédet.
Támogatóink: Sárbogárd Város Önkormányzata, Réhpusztai Terményszárító,
id. Nagy László – Sárszentmiklós SE, Domján Pékség, Sáfrány Pékség, FÖMOHús Kft., Márkovics Lajos, Aranylabda Alapítvány.
Úgy szeretném befejezni ezt a cikket is, ahogy a tornán elköszöntünk a csapatoktól: jövõre veletek ugyanitt! Reméljük, akkor már több csapattal találkozhatunk a II. Pünkösdi Ifjúsági Labdarúgótornán Sárszentmiklóson.
Molnár Imre
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Amatõr kézilabdatorna
A Sárbogárdi Hetek keretén belül a VAX Kézilabda Egyesület
nõi és férficsapatok részére szervezett kézilabdatornát 2011. június 19-én a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában,
melyre 6 csapat: 3 nõi, 3 férfi nevezett.
A sorsolás elkészítése után a csapatok 2x20 perces idõtartamban,
körmérkõzéseken döntötték el a helyezéseket.
A megnyitót Bodoki György tartotta, ahol köszöntötte a megjelent csapatok játékosait, megköszönte, hogy meghívásukat elfogadták. Jöttek lányok, asszonyok Székesfehérvárról, Soponyáról,
Cecérõl és természetesen Sárbogárdról. A fiúkat cecei, sárbogárdi és veszprémi játékosok képviselték.

Eredmények:
Rehab–Cece Fikk (férfi) 23:8, Cece Nikk Senior–Menõk (nõi)
9:12, Cece Fikk–Lelkes Ifjak (férfi) 22:25, Gázmodul–Cece Nikk
Senior 15:12, Lelkes Ifjak–Rehab (férfi) 20:26, Menõk–Gázmodul 19:14.
A körmérkõzések lejátszása után az alábbi helyezéseket érték el a
csapatok:

Nõk: I. MENÕK, II. GÁZMODUL, III. CECE NIKK SENIOR
Férfiak: I. REHAB, II. LELKES IFJAK, III. CECE FIKK

A gyõztesek részére a kupát és az okleveleket dr. Sükösd Tamás,
városunk polgármestere, valamint Erõs Ferenc, az OSB elnöke
adták át, megköszönve valamennyi játékosnak, hogy jelenlétükkel megtisztelték városunkat. Csak remélni tudják, hogy valamennyien jól érezték magukat, nemes vetélkedésben töltötték el
a napot.

Külön oklevéljutalomban részesültek:
A 7 méteres dobóverseny gyõztesei – (nõk): Szûcs Edit, Cece Nikk
Senior (a Soponya KSE igazolt játékosa); (férfiak): Szûcs Martin,
Rehab (veszprémi kézisuli).
A torna gólkirályai – (nõk): Lepsényi Dóra, Gázmodul; (férfiak):
Vorsléger Zoltán, Lelkes Ifjak. A legszebb gólt lõtte: Takácsné Juhász Ibolya, Cece Nikk Senior. A legjobb mezõnyjátékosok (nõk):
Jungwirthné Szöllõsi Renáta, Menõk; (férfiak): Pluhár Tamás,
Lelkes Ifjak. A legjobb kapusok (nõk): Kovács Rózsa, Cece Nikk
Senior, (férfiak): Németh I. Tamás, Rehab. A legtehetségesebb fiatal játékos: Goldberger Márton. A legfiatalabb játékos: Rohonczy Gergõ, Rehab (a Dunaújváros serdülõ igazolt játékosa). A
legtechnikásabb játékos: Szûcs Martin, Rehab.
Színesítette a tornát a No Comment csoportjai által elõadott
táncbemutató. A csoport koreográfusa: Csillag Andrea.
Reggel elkészült a VAX Sárbogárd férfi kézilabdacsapat tagjairól
a megyei bajnokság során készült fényképkiállítás, mely igen nagy
sikert aratott. A felvételeket Lepsényi Dóra és Bodoki Péter készítették. A kiállítási képeket a Bogárd és Vidéke Lapkiadó
nyomtatta ki. Bodoki Györgyné minden egyes fénykép alá szöveget is elhelyezett, amit a képeken lévõ játékosok is elismeréssel
fogadtak.
A mérkõzések játékvezetõi voltak: Takács Lajos, Rehák Sándor,
Borostyán János, Rehák Tamás, Hegedüs Norbert.
A kupákra a gravírozást Halasiné Nagy Krisztina készítette.
Rehák Sándor zárszava után ebédre invitálta a csapatok játékosait és a lebonyolításban segédkezõket. Az ételeket Bodoki mama,
valamint a Pluhár család készítette, amit a játékosok, szervezõk jó
étvággyal fogyasztottak el.
Burgonyahámozásban jeleskedtek: Nagy Ferenc (Dzsámbó),
Kaló Péter, Goldberger Marcell, Varga Roland.
Külön köszönjük Szõllõsiné Marikának az egész napos aktív
munkát és a finom süteményeket. A zenei aláfestést a nap folyamán Borostyán D. J. szolgáltatta.
Nagyon jól sikerült napot tudhat magáénak a városvezetés és a
VAX Sárbogárd Kézilabda Egyesület.
A vezetõség nevében köszönetet mondunk mindazon személyeknek, intézményvezetõknek, akik biztosították a torna megrendezését!

Sárbogárd VAX I.–Rácalmás (32:27)
És még nem volt vége a napnak! Este 18 órakor szépszámú közönség elõtt (100 fõ) a VAX I. Sárbogárd kézilabdacsapat a bajnokság során utolsó mérkõzését játszotta hazai pályán a Poszi Rácalmás csapata ellen, Kosztand Szabolcs és Papp András játékvezetése mellett.
Döcögõsen indult a mérkõzés hazai szemszögbõl nézve. Futottak
a fiúk az eredmény után. Végre sikerült egyenlíteni, sõt a vezetést
is átvette a csapat. A jó védekezés párosult Németh I. Tamás kapus teljesítményével (nagyon jó napot fogott ki). 4 gólos elõnnyel
zárult az elsõ félidõ.
Ettõl kezdve biztossá vált a gyõzelem. Ki kell emelni Nacsa Márk
teljesítményét (12 dobott góllal), aki a bajnokság során a legjobb
formáját mutatta be. A mérkõzés végeredménye: 32:27 a VAX I.
Sárbogárd javára.
Ezzel az eredménnyel az is biztossá vált, hogy a megyei bajnokságban III. helyezést ért el a csapat, tehát bronzérmes lett. Kár, hogy
a megyei kézilabdaszövetséget nem képviselte senki, így az éremosztás elmaradt, melyet egy késõbbi idõpontban ejtenek meg családias körben. A megjelent nézõk megérdemelték volna, hogy a
sikerben osztozzanak a játékosokkal.
Most megérdemelt rövid pihenõt kapnak a játékosok, mert hamarosan kezdõdik a strandkézilabda-felkészülés a 2011-12-es
bajnoki rajtra.
Hajrá, Sárbogárd!
Gróf Ferenc
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Játék, mese, dal, kirándulás
a Kippkopp Óvodában
Május 24-én „A sajátos nevelési igényû gyermekek együttnevelése” c. pályázat keretében vendégül láttuk óvodánkban a város
óvodáiból, iskoláiból érkezõ gyermekeket. Mesevilágot varázsoltunk bábokkal, zenével, dallal, mesével. Öröm volt nézni a sok
csillogó gyermekszemet.
Május utolsó szombatján gyermeknapi rendezvényünkre vártuk a
családokat a sárszentmiklósi Kippkopp Óvodába. Reggel a No
Comment tánccsoport táncosai (akik közül többen a mi óvodásaink) vidám, játékos mozgásra hívták gyerekeinket. A tánc után
kezdõdhetett a Kippkopp-tallérok gyûjtögetése: aki teljesítette a
játékos próbákat, finom édességekre válthatta tallérjait. A változatos kézmûves- és mozgásos „feladatokat” nagy örömmel és kitartással végezték kisebbek és nagyobbak egyaránt: lovagi tornán
vettek részt, átkeltek az Óperenciás-tengeren, festettek pajzsot,
királylánykalapot, „Csendkirályt” játszottak, kincset kerestek, segítettek Hamupipõkének a válogatásban, hangszert készítettek,
átkeltek a szakadék felett. A kis házban hatalmas, színes sárkány
õrködött, itt lehetett arcot festetni. A gyermekek, szülõk egyaránt
örömmel figyelték az óvó nénik és dajka nénik bábjátékát, melynek végén, természetesen, megmenekült a királylány a sárkány
karmai közül.
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„Rakd meg, babám, rakd meg
Szerelemtüzedet…” (Népköltés)

MEGHÍVÓ
A Bogárdi Hetek
programjában egy régi
szokást elevenítünk fel az év
legrövidebb éjszakáján,

SZENT IVÁN ÉJJELÉN.
E varázslatos éjre mindenkit szeretettel várunk

június 24-én 20 órától
Sárbogárdon az Ifjúsági parkba!
Ezen a csodás éjszakán szinte bármi megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek, szerelmesek egymásra találhatnak, kapcsolatok megújulhatnak, a
varázslatos tûz gyógyító erejétõl megtört szívek gyógyulást nyerhetnek –
ha Te is így szeretnéd!
Várjuk a családos asszonyokat és férfiakat, akik kapcsolatukat (netán) e tûz
közös átugrásával szeretnék megerõsíteni.
Várjuk a párjukat keresõ hölgyeket és urakat, akik (netán) e tûz átugrásakor
találhatják meg életük párját.
Várjuk a teljes családokat gyerekekkel, nagyszülõkkel, akik velünk töltik ezt
a gyönyörû éjszakát (ki meddig bírja; a gyerekeknek esetleg állíthatnak pihenõsátrat a park egy nyugalmas szegletében).

Mit kell, mit lehet hozni?

Közben Erõs Györgyné Marika néni irányításával készült a paprikás krumpli, amely igazán nagyon finom lett!
Köszönjük a szülõk segítségét és hozzájárulását, melyet rendezvényünk lebonyolításánál nyújtottak. Köszönjük Domján Jánosnak
a 30 kg kenyeret, Kádár Katalinéknak az üstházat, Bögyös Zsoltnak a gázpalackot, Molnár Istvánnénak és a sárbogárdi ásványvíz-palackozó vezetõségének a sok ásványvizet, Major Évának az
arcfestést, Márkovics Kingának a szörpök beszerzését, Kocsisné
Molnár Andreának az aktív segítséget.
A tavaszi, nyár eleji idõszakban sok kirándulást szerveztünk gyermekeinknek. A kisebbekkel környékünkre, a középsõsökkel és
nagycsoportosokkal már távolabbi vidékekre kirándultunk. A
Tappancs csoportosok Mindszentpusztára lovas kocsiztak (köszönjük Mészáros Andrásnak a segítségét), a Nyuszi és a Bóbita
csoportosok Hadnagypusztán voltak (köszönjük Forster Józsefék
vendéglátását). A Cica csoportosokkal Sárbogárdon az ásványvíz-palackozóban jártunk, a hatalmas üzemben sok érdekességet
figyelhettünk meg. A Bóbita csoportosok a szüleikkel kirándultak
a bodajki Gaja-patak csodálatos völgyében. A Napsugár és a Nyuszi csoportosok hajóztak a Velencei-tavon, hegyet másztak, túráztak a sukorói arborétumban. A Cica és a Napsugár csoportosok és
szüleik a tolnai táj szépségében, a vadaspark állataiban gyönyörködhettek Lengyel-Annafürdõn.
Óvodánkban az év utolsó eseménye az évzáró ünnepély volt, ahol
az iskolába menõ gyerekek elbúcsúznak nevelõiktõl és a fiatalabbaktól.
A nyári idõszakban sokféle, változatos tevékenységet (szabad játékot, mozgást, kézmûves-tevékenységeket) biztosítunk óvodásainknak a Kippkopp Óvodában.
Kippkopp Óvoda

Mindenki hozzon enni-, innivalót maga és barátai számára, illetve a közös
szeretetvendégséghez!
Hozzanak szerelmi bájitalokat (bodzaszörpöt, és egyéb boszorkányos házi
kutyulmányt) a férfi- és asszonynép szédítésére.
Hozzanak takarót, melegebb öltözéket a hûvös éjszakára számítva. Hozzanak ülõalkalmatosságot (kisszéket, párnát, sörpadot, pavilont családi, baráti társaságnak).
Mindenki hozzon legalább egy ágat, fát, vagy egy köteg szalmát a közös
tûzhöz.
Aki tud, hozzon dobot, csörgõt, egyéb ritmushangszert, gitárt a közös énekléshez, sámándoboláshoz.
Hozzanak egy csokor saját szedésû gyógynövényt a kertbõl, vagy a rétrõl
(pl. kakukkfû, zsálya, kamilla, orbáncfû, páfrány, szarkaláb stb.).
Hozzanak saját kötésû virágkoszorút, gabonakoszorút, amit a tûz átugrásánál megfüstölünk. (Koszorú kötésére helyben is lesz lehetõség ügyes kezû
asszonyok, lányok segítségével.)
Hozzanak almát, ami az õshagyomány szerint a tûz parazsában sütve nyer
majd gyógyító erõt.
Hozzanak jókedvet, egymás iránti szeretetet, megértést.
Együtt, közösen tesszük emlékezetessé ezt az éjszakát, amelynek mindenki
részese és alakítója lehet.

Mire számíthatnak ezen az éjszakán?
Szeretetvendégségre (amit hozunk, vagy készítünk, azt esszük, azt kínáljuk, azt tesszük a közösbe)
Közös tûzrakás-szertartásra (mindenki ráteszi a tûzre az általa hozott fát)
Mesemondásra, közös éneklésre a tûznél (népdalok, szokások megelevenítése a tûznél)
Sámándobolásra, lélekkeresõ énekre (ti is segíthettek dobokkal, csörgõkkel, rigmusozással)
Transztáncra (misztikus zene, tánc az éjszakában hajnalig)
Hajnalban együtt földoboljuk, fölénekeljük a napot az égre. (Ezt érdemes
kivárni, mert ha igazán szeretnétek, az életben talán még soha meg nem tapasztalt élményben lehet részetek.)
Szeretettel várunk Benneteket erre a szíveket összekapcsoló, varázslatos
éjszakára!
A szervezõk nevében a rendezvény házigazdája:
Hargitai Lajos
A tûzrakáshoz, szervezéshez önkéntesek jelentkezését várom!
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KÉK HÍREK

Spenót darált hússal
Hozzávalók: 1 kg spenót, 2 fej hagyma, 15 dkg darált hús, 2
evõkanál vaj, 2 evõkanál rizs, 1,5 csésze víz, só, joghurt.
A spenótot megtisztítjuk, megmossuk, lecsepegtetjük és durvára
vágjuk. A vajban üvegesre pároljuk a finomra vágott hagymát.
Hozzáadjuk a darált húst, és további 5 percig pároljuk. Hozzáadunk egy csésze vizet, a spenótot, megsózzuk, majd kb. fél órán
át fõzzük. Most tesszük bele a rizst, valamint további fél csésze
meleg vizet, majd készre fõzzük (ez további 15 percet jelent).

Dán rakott csirke
Hozzávalók: 50 dkg csirkemell, 25 dkg aszalt szilva, 25 dkg bacon,
3 db alma, 30 dkg füstölt sajt, só, cukor, fahéj, 3 dl tejszín, olaj.
A felcsíkozott csirkemellet enyhén sózzuk meg, forgassuk meg fahéjban, és olajon pirítsuk meg. A megmaradt (sós, fahéjas) olajhoz adjuk hozzá a tejszínt, 1 evõkanál cukrot, és melegítsük fel.
Egy üvegedényben a csirkemellcsíkokra rétegezzük rá tetszés szerint az almaszeleteket, a füstölt sajtot, az aszalt szilvát, végül a
bacont. Tegyük a sütõbe 30-40 percre!

Meggyes-mákos szelet
Hozzávalók: 25 dkg darált mák, 5 db tojás, 2 evõkanál meggylé, 30
dkg liszt, 1 cs sütõpor, 15 dkg cukor, 2 ek kakaó, 17,5 dkg puha
vaj, 2 üveg meggybefõtt, vagy annak megfelelõ mennyiségû friss
meggy.
Egy keverõtálban a meggy kivételével minden hozzávalót jól
összedolgozunk. A tésztát egy sütõpapírral kibélelt tepsibe simítjuk, és elosztjuk rajta a lecsepegtetett meggyet. Elõmelegített sütõben (200 fokon, légkeverésesnél 180 fokon) kb. 30 percig sütjük. Felszeletelés után porcukorral megszórjuk.

Joghurtos meggyfagyi
Hozzávalók: 30-40 dkg magozott meggy, 2 dl joghurt, 0,5 l Hullala
tejszín, 4 evõkanál porcukor.
A meggyet a joghurttal, porcukorral nem teljesen apróra turmixoljuk. Hozzákeverjük óvatosan a felvert tejszínhabhoz, mûanyag dobozba rakjuk és lefagyasztjuk.

Idõjárás
Csütörtökön még folytatódik a meleg, nyári idõ. Péntektõl változékonyabbra, átmenetileg csapadékosra, szelesre fordul az idõ. Szombaton már 10-12 fokkal lesz hûvösebb, mint az elõzõ napokban, ráadásul sokfelé számíthatunk esõ, zápor, zivatar kialakulására. Vasárnap fõként a keleti megyékben lesz még elszórtan zápor,
egy-egy zivatar. A jövõ hét elsõ napjaiban csökken a
csapadékhajlam, lassú felmelegedés kezdõdik.
www.metnet.hu

Lebukott tolvajok Szabadegyházán
2011. június 17-én késõ este érkezett a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra bejelentés arról, hogy ismeretlen elkövetõk behatoltak
egy szabadegyházai lakóingatlan területére, majd a melléképületébõl és az udvarról tulajdonítottak el többek között nagyobb
mennyiségû építõanyagot, elektromos kisgépeket és vasanyagot
kb. 500.000 forint összértékben.
A felmerült információk és a helyszínen rögzített nyomok értékelését követõen a bevezetett gyors rendõri intézkedések eredményre vezettek. A sárbogárdi nyomozók négy helyen is házkutatást tartottak, melynek eredményeként az eltulajdonított tárgyak
nagyobb része elõkerült.
Az ügyben három helyi lakossal szemben folyik eljárás, melyet a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya folytat.

A lótartáshoz széna kell, nem kaszáló
2011. június 19-én bejelentést, majd feljelentést tettek a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon, mely szerint a bejelentést megelõzõ
éjszaka Alap külterületérõl a körbálázott szénából 12 db-ot tulajdonított el ismeretlen tettes. A nyomok Sárbogárdra vezettek,
ahol a sértett egy külterületi ingatlanon felismerte a tõle eltulajdonított, egyenként 300 kg tömegû bálákat. Az ingatlanhoz köthetõ személyt ezt követõen vonták eljárás alá sárbogárdi nyomozók, aki tettét kihallgatása során elismerte. Az eltulajdonítással
okozott kár a széna lefoglalásával megtérült.

Rájártak a bolt készletére
Egy sárbogárdi nagyáruház mûszaki osztályán arra lettek figyelmesek az alkalmazottak, hogy valaki dézsmálja a kiállított
tárgyakat. Visszanézték a biztonsági kamera felvételeit, és a
június 18-ai felvételeken érdekes képsorra bukkantak.
A biztonsági kamera felvételein jól látszott, hogy egy férfi társaival bemegy az üzletbe, majd jól megkoreografált mozdulatsorok
végén egy-egy hordozható DVD-lejátszó tûnik el a kiállítottak
közül. Aznap egészen pontosan három. A felvételek átnézésekor
nem sikerült beazonosítani a tolvajokat, de két nappal késõbb a
trükkös csapat ismét besétált az áruházba. Valószínûleg a mohóságuk lett a vesztük. A biztonsági szolgálat ekkor értesítette a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomozóit.
Az eddigi megállapítások szerint a 30 éves cecei férfi három alkalommal társaival: 11 éves fiával és 21 éves vajtai vejével három
hordozható DVD-lejátszót tulajdonított el az áruházból hetvenezer forintot meghaladó értékben. A 30 éves férfi a lopás zavartalanságának biztosításához kiskorú lányát használta fel figyelõnek.
A megtartott házkutatás nem járt eredménnyel. A tárgyakat feltehetõen értékesítették. A 30 éves családfõt bûnügyi õrizetbe vették. A lopás miatt megindított eljárást tovább folytatják a sárbogárdi nyomozók.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

NYUGDÍJAS-TALÁLKOZÓ
2011. június 25-én a helyõrségi találkozó keretén
belül nyugdíjas-találkozót szervezünk
a Sárbogárdon élõ,
honvédségi gondozási körbe tartozók részére.
Helyszín: a Hotel Kovács rendezvénysátra.
Kezdés 14.45-kor. 15.00-tól a Honvéd Mûvészegyüttes
mûsora, ezt követõen kötetlen program.
Szeretettel várjuk az érintetteket.
A HBE Sárbogárd vezetõsége

NYÁ RI N YI TV A T A RT ÁS
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogy szerkesztõségünk
augusztus végéig
hétköznap 8–16 óráig
tart nyitva.
Szerkesztõség
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Változnak az idõk 2.
Többet nem beszélgettünk. Délután rajz szakkörre mentem. A rajztanár kissé
hóbortos, de alapjában véve jó ember. Sok technikát mutatott már nekem.
Szeretek rajzolni és erre a délutáni szakkörre járni. Fõleg azért, mert nem egy
kötött foglalkozás. Veszek magamnak egy chipset, beülök a terembe és várom, hogy megérkezzenek a többiek. Utána pedig olyan technikával rajzolok,
amilyennel csak szeretnék. Közben beszélgetek a többiekkel, vagy zenét hallgatok.

*
– Elfelejtettem megnézni a Holdat!
Már lefeküdtem, amikor eszembe jutott. Kikászálódtam az ágyamból, és úgy,
ahogy voltam, a rövid pizsamámban kimentem a házból. Azonban kint hullott a
hó és egy szem csillag sem volt látható. Szomorúan battyogtam vissza a szobámba.
– Szia, Katika!
Hirtelen megborzongtam az ijedtségtõl. Megtorpantam a szobám közepén,
hogy körülnézzek, azonban a hang forrását nem találtam meg.
– Lefelé nézz, ha megkérhetlek!
Lenéztem magam elé a földre. A meglepetéstõl hátrahõköltem, végül megbotlottam a ruhakupacokban. Egy macska nyújtózkodott elõttem. Ugyanaz lehetett, amelyik a múlt éjszaka volt mögöttem.
– Hát te meg mi vagy?
– Ez egy elég udvariatlan kérdés, de jogos. Én egy beszélõ macska vagyok. Segítségért jöttem hozzád.
– Miféle segítségért? És miért pont hozzám? És hogyhogy beszélsz? Még soha
nem hallottam beszélõ macskákról, csak a mesékben.
– Viszont azt kevesen tudják, hogy a meséknek van valóságalapjuk. De ezt
majd késõbb, hamar a tárgyra térek, mert nincs sok idõnk. A varázsvilág bajban va…
– Varázsvilág? Mirõl beszélsz?
– Miáááááúúú! Ne vágj a szavamba! A varázsvilág az a varázsvilág. És most
hatalmas bajban van. Több jósunk jövendölése szerint hamarosan megbomlik
a rend és a semmibõl fog feltûnni a gonosz…
Miközben beszélt, én még mindig megbûvölten, de felálltam és felkapcsoltam
a szobában a villanyt. Így alaposabban meg tudtam figyelni a tudálékos macskát, aki folyamatosan mozgatta a száját és emberi hangokat adott ki. A fekete-fehér csíkos farkán kívül mindenhol csillogó szénfekete színe volt. Illetve a
szeme volt még olyan sárga, mint a méz.
– Figyelsz te rám egyáltalán?
– Jaj, bocsi, õõõ, cica.
– Szólíts Karmosnak.
– Szóval Karmos, sajnálom, de nem figyeltem.
– Miáááúú, hát nem igaz. Betoppan hozzád egy beszélõ macska, fontos hírt
szeretne közölni veled, te meg nem figyelsz. Hát milyen dolog ez?
– Sorry.
– Huh, na mindegy. Elmondom újra, de akkor most jól figyelj: fel fog tûnni a gonosz ebben a világban. Az MSz, azaz Mágia Szövetség úgy döntött, hogy felkeresi az olyan egyszerû embereket, akik hajlamosak a mágia tanulására és hajlandóak segíteni az egyelõre még ismeretlen gonosz legyõzésében. Az én feladatom felkutatni a firandokat Fejér megyében.
– Mi az a firand?
– Te egy firand vagy. Egy átlagos ember, aki képes mágiát tanulni. Kérlek, válaszolj a kérdésemre: hajlandó vagy segíteni?
– Mibõl gondolod, hogy egyáltalán elhiszem, hogy létezik a varázsvilág?
– Talán abból, hogy egy beszélõ macska van az orrod elõtt.
– Ez jogos, de egy beszélõ macska még mindig lehet egy egyszerû trükk.
– Ameddig a szerzõdést nem írtad alá, addig sajnos semmit sem bizonyíthatok
be.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik édesanyám,

ÁCS JÓZSEFNÉ,
született Pörgye Piroska temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmamban osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés és a Csillag virágbolt
dolgozóinak, valamint Varga László hitoktatónak.
Strengné Ács Piroska

Érdekesnek találtam ezt az egészet, akármi is legyen a vége. Ezért azt mondtam, hogy aláírom a szerzõdést. A semmibõl vett elõ egy pergamendarabot és
egy tintás tollat. A papíron mindössze néhány sor volt:
„Esküszöm, hogy segíteni fogok az MSz-nek. Minden erõmmel azon leszek,
hogy kitanuljam a mágiát. Engedelmeskedek tanítóimnak. Segítek társaimnak, és megvédem õket. A megszerzett tudással sohasem fogok visszaélni. Az
embereknek nem árulom el kilétemet. Állandóan viselem a segélykérõ fülbevalót. Ha az elõbb említettek közül bármelyiket is megszegem, a mágiaügyi bíróság szabadon ítélkezhet felettem.”
– Ez elég gonosz.
– Mégis mi?
– Még azt se tudom, hogy mirõl szól pontosan ez a szerzõdés, de alá kell írnom.
– Nem kell aggódnod. Egy héten belül minden ki fog derülni. Ha jövõ héten úgy
gondolod, hogy nem akarod tovább csinálni, megsemmisítjük a szerzõdést.
Abban a pillanatban minden emléked meg fog szûnni, ami a mágiával kapcsolatos. Ha maradsz, akkor véglegesen firand leszel. A szerzõdésedet pedig elküldjük az MSz magyar tagjának. Õ Magyarország legfõbb mágusa. A neve Szilárd Lehel.
– Furcsa neve van.
– Ez igaz. Viszont annál nagyobb az ereje. Vele nem szabad ujjat húzni.
– Mindegy, a lényeg, hogy aláírom a szerzõdést.
Azzal fogtam a papírt és odafirkantottam a nevemet. Abban a pillanatban égetõ
fájdalmat éreztem a karomon. Ez viszont nem tartott tovább pár pillanatnál.
– Mi volt ez?
– Mármint a fájdalom? Csak megkaptad a jelet. Megmutatja, hogy milyen állat
lakozik benned, és egyúttal azt is megtudod, hogy milyen típusú mágiának a tanulására vagy hajlamos.
– Ezt miért nem mondtad elõször?
– Nem kockáztathattam. Ha nem éreztél volna semmit, az azt jelenti, hogy képtelen vagy varázslat tanulására. Akkor meg kellett volna semmisítenem a pergament. Ha elõre tudod, hogy a karodnak fájnia kell, hazudhatsz is róla. A jel
csak akkor látszódik, ha varázsolsz.
Folytatás a következõ számban.
Takács Anna
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 25., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Balatoni nyár 8.00 Híradó 9.00 Mozdulj!
9.25 Marco és Gina 9.50 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.15 Lülü, a
teknõc 10.40 Derek, a fenegyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00
Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Szellem a palackból 13.25 Delta 13.55 Magyarország 14.25 Copperfield Dávid 16.10 Magyarország története 16.40 Hogy volt!?
18.30 Rocca parancsnok 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szerencseszombat – A luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 21.05 Step Up 22.45 Hírek
22.50 Sporthírek 23.00 Bíró Eszter kvintett koncertje 0.20 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Flúgos csapat 10.30
Asztroshow 11.25 Corinna 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Forma-1 15.25 Robin Hood 16.30 Vadnyugati galiba 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 Verdák 22.05 Végsõ állomás 3. 23.55 Gyilkos húzások 1.40
Másnap 2.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.30 Max Steel 11.00 Egy tini
naplója 12.00 Két testõr 12.30 Babavilág 13.00 Mindig nyár 14.00 Sliders
15.00 Az ügynökség 15.50 Rúzs és New York 16.40 Bûbájos boszorkák 17.35
Vásott szülõk 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Beverly Hills-i zsaru 3.
21.30 Gyilkos donor 23.20 San Fernando völgye 1.15 Ezo.tv 2.15 Kalandjárat
2.40 Teleshop 3.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként
19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház 21.52 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 26., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Balatoni nyár 8.00 Híradó 9.05 Engedjétek
hozzám 9.15 Így szól az úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 Amikor gyermek voltam
10.00 Református magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.30 Az utódok
reménysége 11.00 Evangélikus püspökiktatás 12.00 Hírek 12.05 Sport7 13.00
Az Ushuaia expedíció 13.45 Copperfield Dávid 15.30 Hogy volt!? 17.05 Pálosok 18.00 Anno 18.30 Rocca parancsnok 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Nevetni kell, ennyi az egész 21.05 A testõrök visszatérnek 22.45 Hírek 22.50
Sporthírek 23.00 Aranyfeszt: Kultúrkincsek nyáron 23.30 Kábítószerellenes
Világnap – Kanyaron túl 1.15 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.30 Törzsutas 12.00 Híradó 12.10 Tengeri õrjárat 13.20 Magyar
autósport-magazin 13.35 Forma–1 16.15 Míg a halál el nem választ 16.45
Pusztító tornádó 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Harry Potter és a tûz serlege 23.15 Match Point 1.40 Portré 2.10 Másnap
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 10.30
Max Steel 11.25 Született kémek 11.55 Stahl konyhája 12.25 Kalandjárat
12.55 90210 13.45 Sliders 14.40 Monk – Flúgos nyomozó 15.30 Bûbájos boszorkák 16.25 A pénz boldogít 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra
20.05 Titkok könyvtára 3. – A Júdás kehely átka 22.00 A kaptár 23.40 Ellenséges vágyak 2.15 Napló 2.40 Napló Extra 3.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.15 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Görög katolikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.42 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából

Június 27., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Roma magazin 14.00 Domovina 14.35 Magiszter
15.30 Szent István vándorlás 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.50 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 A tanú 22.00 Tûnt idõk mozija 22.30 24 23.15 Hétfõ
este 23.50 Írók szövetségben 0.20 Hírek 0.25 Sporthírek 0.35 Beszélgetés a
depresszióról, agresszióról, öngyilkosságról – Egészen másképp 1.25 Ma
reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Sue Thomas – FBI 16.15 Mindörökké szerelem 17.20
Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.15 Hazudj, ha tudsz! 23.25 Gyilkos elmék 1.15
Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.55 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Második élet 12.45 Apa lettem, kisapám! 14.15 Ezo.tv 15.25 Második élet 16.25
Seherezádé 17.05 Update konyha 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.15 Aktív Extra 23.20 Különleges
ügyosztály 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Gyilkosság másodállásban 2.55
Magellán 3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Június 28., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Magiszter 15.30 Tudástár 2011 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.05 Ragaszkodom a szerelemhez 22.15
24 23.00 Kedd este 23.35 A rejtélyes XX. század 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek
0.15 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Sue Thomas – FBI 16.15 Mindörökké szerelem 17.20
Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Castle 22.15 Döglött akták 23.20 XXI. század – A legendák
velünk élnek 23.50 Reflektor 0.05 Halálos hivatás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 Második élet 12.40 Meghurcolt ártatlanság 14.15 Ezo.tv 15.25 Második élet 16.25
Seherezádé 17.05 Update konyha 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.20 Túl a csúcson 23.00 Aktív Extra 23.05 A médium 0.00 Tények este 0.35 Ezo.tv 1.10 Sokszínû egység 2.30 Babavilág 2.55
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.25 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Június 29., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Magiszter 15.30 Médiaguru 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Mága Zoltán koncert 21.10 Linda 22.25 24 23.15 Szerda este 23.45 Volt fesztivál 2011 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.30 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Sue Thomas – FBI 16.15 Mindörökké szerelem 17.20
Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Inferno 23.10 Brókerarcok 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 Második élet 12.35 Winnetou bosszúja 14.15 Ezo.tv 15.25 Második élet 16.25
Seherezádé 17.05 Update konyha 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House
22.20 Hawaii Five-0 23.15 Aktív Extra 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Rózsakirálynõ – A szerelem illata 3.00 Két testõr
3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Liszt városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Június 30., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.20 Zöld múzsák csókja 13.35 Rondó 14.35 Összhang
15.30 Szerengeti ökoszisztéma 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Zsaruvér és csigavér 21.15 Tûzvonalban 22.10 24
22.55 Csütörtök este 23.30 Volt fesztivál 2011 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.10
Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.20 Sue Thomas – FBI 16.15 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Döntõ játszma 23.20 Róma 0.35 Asszonymaffia 1.05 Reflektor
1.20 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop
11.35 Második élet 12.35 Kebab kapcsolat 14.15 Ezo.tv 15.25 Második élet
16.25 Seherezádé 17.05 Update konyha 17.25 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.20 Minden pasi disznó? 22.55 Aktív
Extra 23.00 Bostoni halottkémek 0.00 Tények este 0.35 Ezo.tv 1.10
Szvingerek 2.50 Segíts magadon! 3.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Július 1., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.25 Körzeti magazinok 14.20 Útravaló 14.30 A kanadai sarkvidék 14.55 Ázsia vadonjai 15.25 Ausztrália 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40
Futótûz 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 Janika 22.20 24 23.10 Péntek
este 23.40 Volt fesztivál 2011 0.10 Záróra fiataloknak 0.40 Hírek 0.45
Sporthírek 0.50 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.20 Sue Thomas – FBI 16.15 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.15 Vámpírnaplók 23.20 A fõnök 0.15 Reflektor 0.30 Törzsutas 0.55 Helyszíni szemle 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.40 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.50 Teleshop 11.25
Második élet 12.25 Hol van Fred? 14.15 Ezo.tv 15.25 Második élet 16.25
Seherezádé 17.05 Update konyha 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.20 Irigy Hónaljmirigy 22.20 A pofonok földje
0.05 Aktív Extra 0.10 Tények este 0.45 Ezo.tv 1.45 Csillagközi romboló 3.25
Alexandra pódium 3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 A Magyar Pünkösdi Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV
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 a PRTelecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Június 24., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 10. 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Pedagógusnap (45p), Csilléri-találkozó
(30p), 50 éves alapi iskola (100p), Violin-évzáró 23.00 és 0.00
Lapszemle
Június 25., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Pedagógusnap (45p), Csilléri-találkozó (30p), 50 éves alapi iskola
(100p), Violin-évzáró 18.00 Lapszemle 19.00 Pünkösd Alapon
(43p), Varga Csaba: Sárbogárd a XXI. században (100p), Vajtai
népdalosok Tápiószelén 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 26., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Pedagógusnap (45p),
Csilléri-találkozó (30p), 50 éves alapi iskola (100p), Violinévzáró13.00 Heti híradó 14.00 Pünkösd Alapon (43p), Varga Csaba: Sárbogárd a XXI. században (100p), Vajtai népdalosok
Tápiószelén 18.00 Heti híradó 19.00 Szabó Imre emlékére 11.
23.00 és 0.00 Heti Híradó
Június 27. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 11. 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Projektzáró Cecén (75p), Csíksomlyói
zarándoklat 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Június 28., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Búcsúznak a cecei nyolcadikosok (45p), Projektzáró a
Mészölyben (35p), Kézmûvesek és áhítat Sárhatvanban (70p),
RPG-koncert (45p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Június 29., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Projektzáró Cecén (75p),
Csíksomlyói zarándoklat 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 30., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Szabó Imre emlékére 11. 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 Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. 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,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Kovács Benedek. 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 17 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.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
SZÕLÕ SÜRGÕSEN ELADÓ
SIMONTORNYÁN,
a Szép Asszony-völgyében
(betonúton megközelíthetõ)
kicsi présházzal, pincével,
teljes felszereléssel. Víz van!
Ára megegyezéssel (500.000 Ft-ig).
Telefon: 06 25 464 509,
mobil: 06 70 9530 877
ROVER 414 SI
2013. május 11-ig érvényes
mûszakival ELADÓ. 06 30 301 6321
TETÕCSERÉP szállítással 1350 Ft-tól,
garanciával. 06 20 9475 970
KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron, garanciával
akár hitellel! 06 20 9475 970
SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSE!
Fedlapok, keretek, emlékek,
betûvésés, tisztítás, felújítás.
Strausz Péter, 06 30 4940 305
KIRÁNDULÁS DEBRECENBE
A VIRÁGKARNEVÁLRA
augusztus 19-21-ig!
Program: Hidivásár, virágkarnevál,
Hajdúszoboszló+termálfürdõ.
Részvételi díj: 12.000 Ft. Jelentkezni:
Kaszás Károly – 06 30 9279 596
TANKOLJON 5 Ft-tal
OLCSÓBBAN benzint és gázolajat
Cecén a vasútállomási benzinkúton!
Gázolaj kiszállítás legjobb áron!
06 20 9231 567
Tóból kivett FEKETEFÖLD eladó
Kislókon. 06 30 418 3491

Munkáltatók figyelem!
Folytatódik a TÁMOP 1.1.2!
Az Európai Unió által támogatott Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében belül munkanélküliek foglalkoztatásához lehetõség nyílik

BÉR-, ILLETVE BÉRKÖLTSÉGTÁMOGATÁSRA.
Részletes tájékoztatásért,
kérjük, forduljanak
a Fejér Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjához.
Telefon: 06 (25) 508 175.

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított akác:
2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs hulladékfa: 1750
Ft/q. Díjmentes szállítás. 06 (30) 9862 623.
Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20) 419
4940, 06 (30) 9941 332.
Költöztet? Szállíttat? Hívjon bizalommal! Üvegezés,
javító kõmûvesmunkák, festés, rövid határidõvel.
06 (70) 226 1533. (3517878)
Sárbogárdon, régebben épült, összközmûvesített
családi ház eladó a Lidlhez közel. 06 (20) 548 9731.
Eladó Alsószentivánon, Sallai u. 1. 70 m2-es
ház+30 m2-es istálló, gázzal, villannyal. Telek+szántó 7300 m2. Irányár: 2 millió Ft. 06 (20) 588
9071. (3517932)
Kisebb családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.
Meggyet vásárolok. 06 (30) 457 9126. (3517946)
Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó. Irányár: 5 millió Ft. 06 (30) 641 9215. (3517948)
Mater Roland – Ácsmunkák, cserepes és Lindab tetõk készítése, csatornajavítás, gipszkartonozás, palatetõk mosása. Kõmûvesmunkák. Rönkházak készítése. Telefon. 06 (20) 969 5445, www.mater.hupont.hu (3517942)

Angol korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés. 06
(20) 507 7606.
Közmûvesített parasztház nagy telekkel eladó. Sárbogárd, Tinódi út 80. Érdeklõdni: Tinódi út 69. 06
(20) 488 1495. (3517849)
Sárszentmiklóson összkomfortos családi ház eladó. 06 (20) 369 2996.
Építési törmelék töltésnek ingyen elvihetõ. 06 (20)
552 8581, 06 (30) 266 5234.
Az M6-os autópályán Dunaújvárosnál OMV töltõállomás nõi munkatársakat keres. Érdeklõdni hétköznap 10-17 óráig. Telefon: 06 (30) 385 0414, 06 (30)
505 6561. (2085041)
Cecén kétszobás családi ház gazdasági épületekkel,
600 négyszögöl telken eladó. 06 (30) 359 3376.
(3517998)

Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. Érdeklõdni: 06
(30) 499 3968. (2085184)
Két gyönyörû fiúcica gazdát keres. 06 (30) 421
5537.
Gyermekfelügyeletet és takarítást vállalok. 06 (70)
418 6548. (2085181)
Meggy eladó. Szedd magad akciósan is! 06 (70)
314 1235, 06 (25) 461 075. (2085186)
Régi parasztház eladó. 06 (70) 506 3346. (2085187)
Sárbogárdon családi ház, ugyanitt bútorok, mélyhûtõ láda eladó. 06 (20) 462 1678. (2085049)
Arabella cipõboltban június 25-én (szombaton)
minden pár cipõ 3000 Ft-ért kapható.

Sárszentmiklóson

Gráczer Imréné Takács Máriát 85. születésnapja
alkalmából sok szeretettel köszönti: lánya, Marika, veje, Lajos,
unokái: Attila, Csaba és felesége, Szilvia, dédunokái: Csabika, Lali és Évi

A mezõszilasi Németh László ÁMK a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

tanítói állás betöltésére.
2011. augusztus 15–2012. június 30-ig tartó kinevezéssel, határozott idejû, teljes munkaidõs
közalkalmazotti jogviszonyba.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Feltétel: általános iskolai tanítói képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs levél, képesítést igazoló okiratok másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011.
augusztus 1.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Németh László ÁMK címére történõ megküldésével (7017 Mezõszilas,
Petõfi u. 1/g ).
A pályázat elbírálásának határideje: 2011.
augusztus 10.

Tanfolyamok
Alsószentivánon!
Az alsószentiváni általános iskola
a 2011-2012-es tanévben
a következõ képzéseket indítja:
* esti tagozatos érettségi képzés (akár 2 év
alatt is) – 2500 Ft/hó,
* angol nyelvvizsga felkészítés, vizsgalehetõséggel – 560 Ft/óra + vizsgadíj,
* ECDL tanfolyam vizsgalehetõséggel!
Bõvebb tájékoztatás Kiss Attilától kérhetõ:
telefon: (25)/504-710
e-mail: atecs@citromail.hu
www.asztivaniskola.lapunk.hu
(baloldalt: Felnõttoktatás –
jelentkezési tudnivalók)
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Bajnok lett az alapi ifi csapat

SÍC – Hírek, eredmények

Május 29-én véget ért a 2010/2011-es megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság. Alap felnõttcsapata a bajnokságot a negyedik
helyen zárta, az ifjúsági csapat bajnoki címet szerzett. A tavaszi
szezonban a felnõttek 26 mérkõzésen 15-ször voltak eredményesek, összesen 47 pontot gyûjtöttek. Az ifjúsági csapat 16 mérkõzésen 13-szor volt eredményes, ezzel 39 pontot szerzett.
Június 18-án, az Alap Községi Sportegyesület évadzáróján a Fejér
Megyei Labdarúgó Szövetség képviseletében Bor Dezsõ adta át
az ifjúsági csapatnak a bajnoki címért járó érmeket, kupát, oklevelet és a tárgyi ajándékot. Ezt követõen Méhes Lajosné, Alap
község polgármestere is gratulált a játékosoknak, majd a csapat
elbúcsúzott Bölcskei Balázstól, aki az õszi szezonban már a felnõttcsapatot fogja erõsíteni. A fiúk egy csokor virággal köszönték
meg edzõjüknek, Bozsák Anettnek az egész éves munkáját.
A nap folyamán az egyesület játékosai négy kisebb csapatot alkotva házibajnokságot rendeztek. A mérkõzések után babgulyással
laktak jól a fiúk és a vendégek. A babgulyás elfogyasztása után
mindenki megkóstolta a bajnokcsapat részére készített tortát és a
frissen sült kürtöskalácsot.
Az egyesület ezúton szeretné mindenkinek megköszönni a támogatást, a szurkolást és a segítséget.
HAJRÁ, ALAP!

Az elõzõ hétvégén a Magyar Íjász Szövetség Tápiószentmártonban rendezte az íjászcsapatok 2011. évi országos bajnokságát.
A rangsoroló fordulót versenyzõink a váltakozó erõsségû szél ellenére elfogadható/közepes eredménnyel teljesítették.
A rangsorolóban elért helyezéseink: Bóla József a felnõttek között 11., Lovász Balázs az ifiknél 1., Horváth Tamás a kadetok között 2., a lány kadetok között Katona Dóri 3., a veterán korú felnõtt férfiak mezõnyében Gilicze Ferenc 2. és Gilicze László 3. helyen végeztek.
A csapatok kieséses fordulójában a Bóla J.–Katona D.–Gilicze L.
összeállítású csapat a 11., míg a Gilicze F.–Lovász B.–Horváth
Tomi összeállítású csapatunk az 5. helyen végzett.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ gyermekeket, fiatalokat és középkorú felnõtteket, valamint az idõsebb korosztályhoz tartozókat. Edzések: hétfõn és
szerdán 17 órakor, szombaton 14 órakor (a szombati edzések versenynapokon elmaradnak). Felszerelést biztosítunk! Amit hozni
kell: szorgalom, kitartás és fegyelem!

Tudósítónktól

Az ifjúsági csapat 2010/2011-es bajnokságot nyert játékoskerete:
Szopori Gábor, Aranyos Ádám, Kacz Szabolcs, Kisari Zsolt,
Kisari Bence, Raffai Gergõ, Bölcskei Szabolcs, Bölcskei Balázs,
Kaszás Péter, Kiss Attila, Debreczeni Mihály, Kiss Máté, Vámosi
Máté, Peszt Kristóf, Szalai Alex, Németh Martin, Hackerschmidt József, Varjas Péter, Major Máté, Kisari Máté. Vezetõedzõ: Bozsák Anett, edzõ: Fenekes László.

Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC), Gilicze László 06 (30) 387 6842

Ebben is jók voltunk!
Köszönetet szeretnénk mondani Kiss Istvánnak és családjának, hogy a hétvégét felejthetetlenné tették számunkra – az
Elõjáték volt focistáinak – a háromnapos nyaralás során a tasi
nyaralójukban. Finom ételek mellett fociztunk, kugliztunk,
horgásztunk, egyszóval nagyon jól éreztük magunkat.
Jó érzés volt újra együtt lenni és visszaidézni a pályán eltöltött
boldog perceket.
Köszönettel: Ébl Mihály
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Családi nap a tûzoltóságon
Szombaton a korábbi évek hagyományai szerint megrendezték a tûzoltók családi napját.
Az állományban lévõk és a már nyugdíjas tûzoltók is családjaikkal együtt vettek részt a
szép eseményen, amelyet a tûzoltók szakszervezete rendezett.
Délután egy órától a tûzoltóság udvarán felállított légvár várta a gyerekeket. A tûzoltó
apukák a gyerekeknek kiépítettek erre a napra egy lejtõs kötélpályát, amit nagy élvezettel vettek birtokba a csemeték. Egész délután Sajti Pajti, a bohóc szórakoztatta a nagyszámú gyerekcsapatot. A drótkötélpályát még õ is kipróbálta. Bíró Kriszti fellépését a
Dunaújvárosi Táncszínház elõadása követte. A Bolond falu boszorkányai címû mesejátékot mutatták be. Az esti finom vacsora után habpartival zárult a nap.
Hargitai Lajos

2011. június 23. Bogárd és Vidéke

