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Az elengedés
tanítása
Valahogy minden az elengedésrõl szólt az
elmúlt napokban.
Egy cég vezetõje a vele készített interjúmban egy látszólag jelentéktelen, mégis sokat mondó félmondatban említette meg,
hogy pár éve elveszítette a feleségét. A szeretett lényt elengedni bizonyára még mai is
tartó fájdalom számára.
A Nagylókon versenyzõ lovasok más formában élték meg az elengedést. Abban
kellett ügyeskedniük, hogy jó ütemben
húzzák, eresszék a gyeplõt a szombati futamon.
A helyi és környékbeli mûvészeknek viszont fantáziájukat, tehetségüket kellett
szabadon engedniük ahhoz, hogy kiállításukkal lenyûgözzék közönségüket.
A nyugdíjba vonult tûzoltóparancsnok jelképesen elengedte, letette a fecskendõt,
átadva a helyet a következõ generációnak.
Hogy a csatorna az esõvizet elengedje, alapos tisztításon esik át a bogárdi rendszer.
S nehéz elengedni, levetni az aggodalmak
béklyóját, amivel nemcsak saját magamat,
hanem a környezetemet is gúzsba kötöm,
menekülésre kényszerítem.
Ez volt az én elmúlt heti tanulásom.
Hargitai–Kiss Virág

Silótûz

Tavi bál
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Ajándék ároktisztítás
Dr. Sükösd Tamás beszámolt a Sárréti Vízi Társulat intézõbizottságának ülésérõl:
Az érdekeltségi hozzájárulást magánszemélyek részére megszüntette a jogszabály
még tavaly, emiatt a társulat rossz helyzetben van; a számlájukon 5.200 Ft van. A vízügyi igazgatósággal sikerült egyezséget
kötni: a társulat által üzemeltetett árkokat
az igazgatóság közmunkásai (szakmai vezetés mellett) kitisztítják. Ezek jelentõs része Sárbogárd városát is érinti, így nem a
mi költségvetésünket kell terhelni.

Zárszámadás
Dr. Sükösd: 226.092.000 Ft forráshiánnyal
terveztük a 2011-es évet. Ezt csökkentette
egy 117 milliós pénzmaradvány, illetve a
több mint 66 milliós ÖNHIKI-támogatás.
A prognosztizált hitelfelvétel jelentõs részére nem volt szükség, az elõbbi két tétel
és a viszonylag takarékos gazdálkodás
eredményeként, illetve a fejlesztési hitelek
esetében a remélt pályázatok kiírásának,
elbírálásának hiánya miatt. Nyomaszt bennünket a Csatornamû Társulat öröksége; a
rendkívüli testületi ülésen próbáltunk erre
megoldást találni, ami jobb számokat
eredményezhet, de ettõl még a 68 millió Ft
rendelkezésre nem álló forrást pótolnunk
kell. Az szja 100 %-ban befolyt, az egyéb
adónemek, bevételek mutatnak némi
többletet. A felhalmozási és tõke jellegû
bevételeknél a tervezetthez képest alacsonyabb értéket mutatunk. Ennek egyik oka,
hogy a hasznosítatlan és építési telkek, ingatlanok értékesítése nem vezetett eredményre. Fixen tudunk számolni a Fejérvíz
és a Cothec által fizetett bérleti díjakkal.

Hûség kinek?
Törvényi változás okán több rendeletet
módosítottak. Ilyenek a polgármesteri hivatal köztisztviselõivel szemben támasztott etikai alapelvek.
Etelvári Zoltán: Ki felé legyen hûség és elkötelezettség a köztisztviselõ részérõl?
Dr. Sükösd: A köztisztviselõ lojális Magyarországhoz…
Demeterné dr. Venicz Anita: …az alkotmányhoz, a hatályos jogszabályhoz. Ez a
felsorolás benne van az új jogszabályban.
Etelvári: Én úgy értelmeztem, hogy mindig az adott hatalomhoz.
Dr. Sükösd: Egy sorral lejjebb ott van a
pártatlanság.

Hárman párban
Továbbra is megmaradnak a mûködõ intézményfenntartó társulások (közoktatási, szociális, gyermekjóléti) Sárbogárd,
Nagylók, Hantos között.
Nedoba Károly fölvetette: A jelzõrendszeres segítségnyújtás tudomásom szerint
nem kötelezõ 10.000 fölötti létszámú városban.
Dr. Sükösd: Nem. A jelzõrendszeres segítségnyújtásra pályázaton nyert bõvítést a
kistérség és Sárbogárd, fenntartási kötelezettségünk van. E segítségnyújtásra nagy
igény van, akár magasabb térítési díj ellenében is.
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Napló: péntek 13-ára esett a
Akadozó szélessávú

Megpukkadnék

Dr. Sükösd: A Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás vonatkozásában egy pályázatból létrehozott közmûrendszerrõl van szó.
Az uniós pályázatokra vonatkozó általános szabály szerint a fenntartási kötelezettségünk 2011 õszén lejárt. Ha a kiépítés
befejezéséhez kapcsolódó 5 évet nézzük,
akkor 2012 õszén jár le, akárcsak a szolgáltatóval fennálló szerzõdés. Mûszakilag
minden elkészült, amit a pályázat elõírt.
Az elõfizetõk száma azonban kezdettõl
fogva elmarad a pályázatban rögzítettõl.
Szerencsétlen helyzet, hogy sok helyen
párhuzamos a rendszer a másik magánszolgáltatóéval. A elõfizetõ-szerzés esélye
így nem túl nagy. Ha bárkinek van ismerete arról, hogy egy ilyen rendszer hasznosításáért hol, ki, mit kér, és ez hogyan mûködik, akkor szívesen vesszük.
Etelvári: Nem lehet használni az internetet, mert hol van, hol nincs. Nem beszélve a
kábeltévérõl: 54 csatornából 8-10 általában 8-9 óra után nem mûködik. Az adás
minõsége is kifogásolható. De a számlát
ugyanúgy küldik. Többször jeleztem ezeket a problémákat a cégnek. Amikor hónapokon keresztül ugyanazok a gondok, akkor az ember elmegy máshová.

Nedoba: El szeretném mondani a véleményemet. Nem a polgármester úrnak, a
jegyzõ asszonynak, vagy a képviselõtársaimnak szól, hanem egy általános dologról.
Ha nem mondhatnám el, talán megpukkadnék. Örülök, hogy megvalósul a csapadékvíz-elvezetés, ami szükségszerû. A lakókat nem érdekli, ki végzi ezt a munkát,
csak az, hogy jól mûködjön. A jogalkotó
azt mondja, hogy 3 ajánlattevõt kell meghívni; a polgármester döntheti el, hogy kit.
Régebben a testületnek kellett kiválasztani a meghívottakat. Még az árnyéka sem
vetõdik fel annak a gondolatnak, hogy kézi
irányítással olyanokat hív meg a polgármester, akik közel állnak a jobboldali kormányvezetéshez, biztos vagyok benne,
hogy szakmailag a legjobbat választja ki.
De hogy megágyazta a jogalkotó ennek a
melegágyát, amivel visszaélhetnek bizonyos polgármesterek! Nem azt mondom,
hogy az elõzõ 8 évben nem voltak ilyenek.
Biztos voltak, mert mindenki a saját holdudvarát akarja segíteni, ez így szokott lenni, meg most is így megy. De legalább ne
mutogassanak egymásra, mert õk is megteremtették a lehetõséget.
Dr. Sükösd: Holdudvarom nincs, de gondoltam, egyidejûleg megemlítem, hogy
megvan a szakdolgozatom.
Tóth Béla: Azzal próbáljuk végeztetni a
munkát, aki a legolcsóbban, legjobban csinálja meg. A miklósi iskolát nem jobboldalival csináltattuk meg.
Nedoba: Azzal kezdtem, hogy ránk ez nem
vonatkozik.

Vízrendezés a központban
Sárbogárd központi területeinek vízrendezésére és csapadékvíz-elvezetõ rendszerének fejlesztésére támogatást nyert az önkormányzat. A MÁV Zrt. és a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ lassúsága miatt a
támogatási szerzõdés még nem került aláírásra. Az engedélyezési tervdokumentáció, a kiviteli tervek elkészültek, szükséges
közbeszerzés kiírása. Ez egy hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás lesz.

Aki le bírja írni a nevét…
Nagy Tibor: Nagyon örülök, hogy ez megvalósul.
Dr. Sükösd: Hát, ha az MNV Zrt.-nél lesz
egy ember, aki le bírja írni egy lap aljára a
nevét, akkor igen. Ez a magyar államtól elvárható.
Nagy: Ez a körzetemet is érinti. Összesen
102 millió Ft-ról van szó. Van egy cég,
amelyik le fogja bonyolítani a közbeszerzést?
Dr. Sükösd: Õk írták a pályázatot. Fontos,
hogy olyan kivitelezõt találjunk, akinek a
munkája nem attól függ, hogy mi tudunk-e
adni elõleget, mert ezt a pénzt nem tudjuk
megelõlegezni. Mindent ellenõrizni fogunk elõre.
Nagy: Ebben a képviselõknek lesz szavuk?
Dr. Sükösd: A pályázatírónak van közbeszerzési tanácsadója, a mûszaki részben
segített nekem a mûszaki osztályvezetõ illetve a mi referensünk. Így kerül összeállításra, utána egy bizottság bírálja, abban
lesz szerepe a képviselõ-testületnek.

Kényszerházasság
– szerelem helyett távhõ fût –
A Cothec Kft. által fizetett bérleti díj 50%át oly módon fordítanák vissza a rendszer
karbantartására, mûködtetésére, hogy az
egy esetleges pályázat önrészeként szolgáljon.
Etelvári kifogásokat fogalmazott meg a
cég árajánlatával kapcsolatban: Az az érzésem, hogy semmi másról nincs szó, minthogy minél elõbb költsük el a 2,5 millió Ft
+ áfát, minél kevesebb munkával. Lehet-e
a fölújítási munkákat mással megcsináltatni?
Dr. Sükösd: A bérleti díjat fizikailag nem
adják ide, hanem ledolgozzák. Oda lehet
adni másnak, ha kifizetjük, csak ehhez
most nincs többletforrás. Nem védem a
Cothecet, nem biztos, hogy ez a legjobb
ajánlat. Az ÁMK-s beruházásnál konfliktus alakult ki az elsõ és a második árajánlat
közötti különbség magyarázata kapcsán.
Én is mondtam, hogy lehet, hogy teljesen
félcédulásnak nézek ki, de szerintem nem
vagyok az. Számos olyan dolog megvalósul, ami nincs ide leírva. Hogy miért néz ki
a rendszer egyik-másik eleme ennyire
rosszul, azt nem tudhatjuk be a Cothecnek, mert õk nincsenek itt annyi ideje. Ha
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sárbogárdi képviselõ-testület nyílt ülése
ezt nem szavazzuk meg, akkor sem lesz
több pénzünk, viszont a munkák sem lesznek elvégezve. Egyfajta kényszerházasságban vagyunk a távhõszolgáltatóval, miután
elvették tõlünk a távhõ díjának megállapítási jogát.
Etelvári: Tudom, hogy ezt meg kell csinálni. Ha az én szavazatomon múlik, akkor
meg fogom szavazni, de úgy érzem, ezek a
cégek nem tisztességesen játszanak.
Dr. Sükösd: Ezt én is így érzem. A monopolhelyzet mindig ezt hozza, sajnos.
Nedoba: Egyetértek Zolival. Megszavazom, hogy mûködjön a rendszer, de ne
higgyék, hogy hülyék vagyunk.
Tóth: Az elõzõ árajánlatban volt két létra
180.000 Ft-ért, most ez lecsökkent bruttó
103.000 Ft-ra.

Bejelentések
Etelvári: A kátyúzások mikor lesznek?
Lassan nem lehet közlekedni.
Dr. Sükösd: Lesz kátyúzás, csak szeretnénk olcsóbban anyaghoz jutni. Mart aszfaltos témában jövõ héten megyünk a Közútkezelõ területi igazgatójával, hogy ne a
versenyszférában megszokott feltételekkel kelljen megvásárolnunk ezeket az
anyagokat. A jelenleg nem üzemelõ kõbánya üzemeltetõjével is folyamatosan harcolunk, hogy anyagot tudjunk beszerezni.
Etelvári: A Baross utcában az evangélikus
egyház környéke eléggé elhanyagolt. Lehetne nekik szólni, hogy vágják le a füvet?
Vagy a mi embereink levághatnák a füvet.
Tóth: De mennyiért?
Etelvári: Igazad van. Nem beszélve arról,
hogy megkapták azt a telket, és nem tartották be azt, amit ígértek, amiért megkapták.
Legalább akkor tartsák karban a környezetüket.
Nedoba: Akkor nálam is vágják le a füvet.
Dr. Sükösd: Felvesszük a kapcsolatot az
evangélikus egyház képviselõjével.

Miért nincsenek viták?
Etelvári: Többen megállítottak és kérdeztek, miért nincsenek hatalmas viták a testületben.
Nedoba: Hiányzik?
Etelvári: Nem hiányzik. De van, akinek
igen. Nagyjából egyformán jár az agyunk,
és bizottsági üléseken sok mindent megbeszélünk. Ide a kész dolgok jönnek, azért
vannak szinte egyöntetû szavazások. Ezt
válaszként mindenkinek elmondtam.
Macsim András: Miklóson a kopjafáknál
térdig ér lassan a fû, le kellene nyírni. Azt a
részt át kellene adni az iskolának, biztos
vagyok benne, hogy rendben tudnák tartani rendszeresen.
Dr. Sükösd: Errõl mindenképpen szükséges egyeztetni, mert ambivalens rendben
tartási kötelezettség, hogy adjunk hozzá
közmunkást. Tisztázni kell, hogy melyik
terület kié.

Látnivaló traktorról
Tóth: A régi temetõnél megjelennek autók, és otthagyják a szemetet. Megmetszik
a szõlõt, oda teszik a venyigét, õsszel meg a
paprikát, paradicsomot.
Dr. Sükösd: Az illegális hulladéklerakós
programból talán tudunk átcsoportosítani
oda. Az a terület egyházi kezelésben van.
A szélét utoljára az önkormányzat tisztíttatta ki. Van ott egy akár még mûemléknek
is beillõ síremlék középen.
Nedoba: Ez a dolog 10 éves, és nem mentünk semmire sajnálatos módon, az egyház
mindig elhatárolódott.
Dr. Varnyu Péter: A felhagyott, használaton kívüli katolikus temetõnél az út melletti, önkormányzati tulajdonú részeket valóban az önkormányzat tette rendbe tavaly.
A temetõ kitisztítását a római katolikus
egyház kezdte meg, ugyancsak tavaly,
azért látja a polgármester úr a benne lévõ
síremléket. Ezelõtt 10 évvel ember nagyságú fa, bokor és egyéb lepte el a teljes területet. A végleges megoldás a teljes felszámolás lenne, csak erre nincs az illetékeseknek pénze.
Dr. Sükösd: Vállalom, hogy beszélek errõl
Mészáros atyával. Nem akarom az osztályvezetõ urat kiábrándítani, de én egy traktorról láttam a síremléket.
Tóth: Ha nagyobb tél lesz, akkor még kevesebb fa lesz. Mert a tüzép helyett is oda
mennek az emberek.

Kupacok
Erõs: A Papföldön a játszótéren már talán
õsz óta ott a rengeteg földkupac.
Dr. Sükösd: Póthatáridõt kaptak. A föld
eredetérõl többféle módon nyilatkozott
az, aki odavitette. Amikor a tûzszerészek is
rákérdeztek, megmondta az igazat. Sikerült onnan egy gyújtószerkezetet elvinni,
amirõl azt mondták, hogy nem alkalmas
már semmire, a tûzszerészek mégis fölrobbantották, ezért húzták oda az ideiglenes
kerítést. Az illetõ kötelezettséget vállalt,
hogy a gyermeknapig ez teljes egészében
eltakarításra kerül.
Erõs Ferenc: A Rákóczi utca alatti árok
(ami jön ki a Papföldrõl) tisztítását jó lenne megoldani. A Burgában újra sittõl
kezdve állattetemig minden van. Kevés
költségbõl jó lenne végleges megoldást találni, hogy ne hordják oda állandóan a szemetet.
Dr. Sükösd: Az lenne a legjobb, ha valaki,
aki ott lakik, rajtaérné azt, aki odaviszi, és
megbüntetné a környezetvédelmi hatóság.
Azóta borítanak oda megint több szemetet, amióta egyszer ki lett takarítva, mert
most már van hely.
Nagy: Ha állampolgárok szeretnének szemetet utánfutóval kiszállítani a szeméttelepre, akkor ennek mi a módja?
Ferencz Kornél: Egy évben 1 köbméterig
vihet ki egy háztartás kommunális hulladékot. Errõl a kollégák vezetnek nyilvántartást.

Nagy: Ez a sittet is takarja fürdõszoba-felújításnál?
Ferencz: Ezt meg kell néznem, de elvileg
szerintem igen.

Grund
Nagy: Remélem, mindenki hallotta. Nincsen túl messze a szeméttelep, használjuk
ki, hogy van hova elszállítani a szemetet.
Voltunk a sárbogárdi labdarúgópályáján,
megnéztük, véleményeztük. Sárszentmiklósra is ki fogunk menni.
Nagy: Úgy hallottam, hogy akadt támogatója a sárbogárdi Labdarúgó Sport Clubnak. Úgy tudom, a klub idén 100 éves. Kötelességünk ezt méltóképpen megünnepelni.
Dr. Sükösd: Bárki segítheti bármelyik társadalmi szervezetet. Úgy tûnik, hogy –
Sárszentmiklóshoz hasonlóan – a társasági
adó-visszatérítéses program keretében talán tudunk szerezni gazdaságilag életképes vállalkozásokat, akik hajlandóak egy
együttmûködési megállapodás keretében
segíteni az LSC-t. Hogy ez szervezeti változást fog-e jelenteni, lesz-e igényük arra,
hogy beleszóljanak az egyesület vezetésébe, errõl zajlanak az egyeztetések. Az
együttmûködési megállapodás megérkezett az LSC-hez, az elnök aláírta és visszahozta ide. Most várjuk a másik szervezet
képviselõjét. Az egyik egy mûfüves pályákat építõ cég, a másik reklámmal, sport- és
korcsolyapályákkal foglalkozik, a harmadik, ha minden jól megy, egy építõipari vállalat lesz. Azért nem akartam ezzel idõnek
elõtte elõjönni, mert ha nem lesz belõle
semmi, akkor azt fogják mondani, hogy na,
ezeket is ki lehet pipálni. 4,9 hektáros
sportcélú ingatlant nem szabad hagyni
tönkremenni. Jelen pillanatban a pálya inkább tárcsázásra lenne alkalmas, mint focira. Most a kormányzat nyomja a látványsportokat, sajnos nagyon erõsen a többi rovására. Nekünk abba a vonalba kell beállni, ami mûködik. A cégek nevét, elérhetõségeit is elmondom, ha az aláírás megtörtént.
Nagy: Vonja be a döntéshozatalba azokat
az embereket, akik ezen a területen érintettek. Én, mint a klub volt játékosa teljes
mellszélességgel képviselem õket a bizottsági munkában, nem kevés pénzt adtam
nekik. (Erõs Ferencnek:) Te a sportbizottság elnöke vagy, elvárható volna, hogy
megkérdezed, és a pályabejáráson kicsit
barátságosabban viselkedsz azokkal az
emberekkel, akik fanatikusan, a saját pénzüket áldozva életben tartják a 100 éves
klubot.
Erõs: Mondtam neked, hogy veled vitát errõl nem nyitok. A bejáráson a valóságot
láttuk, az ezelõtt 20 éves viszonylat
rosszabb lett, nem jobb.
Dr. Sükösd: Szeretnénk, hogy jobb legyen.
Én ezeket a cégeket magánszemélyként
Folytatás a következõ oldalon >>
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Folytatás az elõzõ oldalról >>
hoztam ide. Ha lesz közszférarésze, azt
azonnal ide hozzuk.
Nagy: Ha sikerül, óriási dolog lesz, de nekünk akkor is felelõsségünk megemlékezni az évfordulóról. Fenntartom a véleményemet, hogy el lehet nevezni a pályát
Majer Lajosról.
Macsim: Jó bográcsot nem fõzöl?
Etelvári: Ekkora város kettõ sportegyesületet nem tud eltartani. Elõbb-utóbb el kell
gondolkodni azon, hogy melyik maradjon
meg.
Dr. Sükösd: Vagy pedig kell hozni külsõ
forrást, és nem nekünk kell eltartani. Ezzel
lehet föloldani azt az ellentétet, amit eddig
még az összes elõdöm megpróbált, de senkinek nem sikerült. Én nem gondolnám,
hogy bármivel is több lennék náluk, csak
próbáltunk más irányba fordulni.
Nedoba: Nem is volt kormányzati lehetõség.
Etelvári: Hogy lehetne megoldani, hogy ne
1 köbmétert, hanem többet lehessen kivinni a szeméttelepre?
Ferencz: Az illegális hulladék elhelyezése
nem azon múlik, hogy 1, vagy 2 köbmétert
fogad el a lerakó. Nem azok rakják le a határban a szemetet, akik nem tudják kifizetni a lerakási díjat. Nagy: Viszont sokan
nem tudnak róla, hogy ki lehet vinni.
Macsim: De tudják, csak könnyebb a határban eldobni.
Juhász János: Persze, nem kell annyit
menni.
Erõs: Még annyit szeretnék a sportegyesülethez, hogy amikor kint voltunk a bejáráson, elmondtam a Tóth Zoliéknak, hogy ez
így nem fog mûködni, hogy mindig az önkormányzat adjon pénzt. Tavaly is kaptak
1,5 millió Ft-ot, amibõl 10 fillért nem fordítottak a felújításra.
Dr. Sükösd: Õk is mondták, hogy felélték
mûködésre.
Nagy: Nem is arra adta a bizottság a pénzt,
elnök úr.
Szerkesztette: Hargitai–Kiss Virág

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2012. április 13-ai ülésén elfogadta:
– a 17/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendeletet
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi
zárszámadásáról;
– a 18/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról;
– a 19/212. (IV. 18.) önkormányzati rendeletet a
köztisztviselõk díjazásáról, juttatásáról szóló
5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Parancsnok
Varga Zoltán 27 évig volt parancsnoka
a sárbogárdi tûzoltóságnak. Az õ idejében újult meg a tûzoltóság épülete, szépült meg az azt körülvevõ park, modern
eszközpark áll rendelkezésre a mentéseknél, és nem utolsó sorban összetartó
csapat verbuválódott össze az évek során. Ettõl az esztendõtõl azonban Varga Zoltán már nyugdíjasként hasznosítja mérhetetlen energiáit. Az aktív
korból a még aktívabb korba vezetõ hídon halad át éppen, s többek között sajtot készít. Hogy mi a közös a sajtban és
a tûzben, azt a vele készült interjúból
megtudhatják.
– Mi volt az elsõ tüzes élményed?
– Alapon születtem, és mint fiatal gyereket, engem is érdekelt a tûz és mindenféle
füstölõ dolog, mint például a cigaretta, a
gyufa. Az elsõ tüzes élményem egy alapi
kovácsmûhelyhez kötõdik. Kovács Misi
barátom édesapjának a kovácsmûhelyébe
gyakran bejártunk. Nagyon érdekes volt
ott minden. Ment a fújtató, égett a kovácstûz, hát mi kellett több egy gyereknek?
Egyik alkalommal mezítláb léptünk be az
ajtón. A kovács kiáltott nekünk, hogy vigyázzunk, de addigra sikerült a földön heverõ tüzes patkóra rálépni. Ez bizony fájdalmas élmény volt.
– Meg is maradt a nyoma?
– Nem.
– Családi elhivatottságod is vonzott a
tûzoltósághoz, hiszen édesapád is lánglovag
volt.
– Édesapám, Isten nyugosztalja, 1957–
1984-ig a sárbogárdi tûzoltóság vezetõje
volt. Mint a mesében, én – mint a (középsõ) fia vittem tovább ezt a mesterséget. A
mi fiunk már nem viszi tovább ezt a hivatást, õ mást választott.
– Mennyi ideig éltetek Alapon?
– Egy szép régi parasztházban születtem, a
hátsó szobában akkor még volt egy bába
néni, õ segített világra. 1956-tól 1961-ig
laktunk Alapon. Amikor megszûnt a sárbogárdi vonulós tûzoltóegység, akkor költöztünk Sárbogárdra a tûzoltóság egyik
szolgálati lakásába. Volt hatalmas udvar,
röplabdapálya, rengeteg nyárfa, kapirgáló
jószágok. Volt olyan idõszak, amikor nyulak tenyésztésébe kezdett a papa, amiben
nekünk is tevékenyen részt kellett venni.
Volt hízó is, vágtunk disznót karácsonyra.
Ezek szép gyermekkori emlékek. Akkor
nagyon jól mûködött az önkéntes
tûzoltóegyesület, és majd mindennap volt
ott sok ember, akik pingpongoztak, tévét
néztek, vagy szerelési gyakorlatot
tartottak.
– Édesanyád mivel foglalkozott?

– A mama háztartásbeli volt, õ tartotta
össze a családot. Három gyerek mellett
megvolt a dolga. Fiatalon meghalt, Isten
nyugosztalja.
– Õ volt a házi tûz õrzõje.
– Nagyon jól fõzött, mindig a kedvünkre
való ételekkel várt bennünket. Nagyon jól
tudott varrni. Amikor kamaszodtunk, õ
igazította a divathoz a ruháinkat.
– Mi vonzott téged elõször a tûzoltóság felé?
– Nem az, hogy a papa tûzoltó, akkor nekünk is tûzoltónak kell lenni. Nem kellett
álmokat kergetni, mert ott volt elõttünk a
megvalósult álom: az udvaron szerelési
gyakorlatok voltak.
– Tettél rossz fát a tûzre?
– Nagyon jó gyerekek voltunk, jól neveltek. Elvárták, hogy megfelelõen tanuljunk.
Az elsõ osztályt jártam egyébként Alapon.
Nagyon aranyos nagymamám volt, imádta
az unokákat, és õ is kivette a részét a nevelésünkbõl. Ástunk egy bunkert a kertben,
szépen lefedtük dorongokkal, szárral,
földdel, az volt a játszóhely. Ha jól emlékszem, a nagypapám Munkást szívott, és abból csippentettünk el egy kis darabot. A
bunkerban megpróbáltuk megköhögtetni
egymást. De húzott ki a lukakon a füst, és
jött a nagymama. Az volt a szavajárása,
hogy „Ti rinaldók, mit csináltok itt, megmondalak az apádnak!” Na, ez figyelmeztetés volt, hogy máskor ne csináljunk ilyet.
– Amikor átjöttetek Sárbogárdra, hova jártál
iskolába?
– A második osztályt a Kozma-iskolában
végeztük. Azt követõen a sarki iskolában
meg a központi iskolában voltunk. Huszics
tanár néni volt az osztályfõnökünk, akit
nagyon szerettünk. Nemrég volt egy sokadik éves osztálytalálkozónk, és eljött, megtisztelt bennünket Huszics tanár néni, Gulyás Erzsébet és a Vörös házaspár is.
– Középiskolába hova jártál?
– Székesfehérváron a Vasvári Szakközépiskolába jártam. Belsõvillamossági szakon
végeztem. Utána letöltöttem a katonaidõt.
Határõrként teljesítettem szolgálatot
Kistarcsán.
– Hány éve ismeritek egymást a feleségeddel?
– A házasságunk 33 éves, ahhoz még hozzá
kell tenni jó 4-5 évet. Alighogy elkezdte a
szakközépiskolát, megtaláltuk egymást.
– Jártál-e felsõoktatási intézménybe?
– Igen. 1978. október 1-jével kezdtem Székesfehérváron a tûzoltóságon. Nagyon jó,
szigorú fõnököm volt, Lánczki János, Isten
nyugosztalja, és Czaffer István volt a helyettes. Õk jó útmutatásokat adtak. Gyõrben a Közlekedési és Távközlési Mûszaki
Fõiskolán gépjármû-üzemszervezési szakon végeztem 1984-ben. Közben egy évet
szerparancsnokként voltam gyakornoki
idõn. A tûzkeresztségem itt volt. Jött egy
jelzés, hogy lábon álló gabonatábla ég
Nádasdladány elõtt. Az akkori eszközök-
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a hídon
kel, TÜ1-es, Csepel Ikarusz gyártmányú
kocsikkal vonultunk. Az aszfaltos út mellett láttuk, hogy hatalmas füsttel ég és
gyorsan terjed a tûz a gabonatáblában.
Nem 5 percig tartott, mire „légycsapókkal” eloltottuk a tüzet. Nézegettem a tenyeremet, csupa hólyag lett. Mindenkinek
a kormos képébõl nagyon szépen világítottak a szemek meg a fogak.
– Sárbogárdra mikor kerültél?

– 1984-ben kerültem ide megbízott parancsnokként. Az akkori vb titkár nevezett
ki a megyei parancsnok egyetértésével, és
1985-ben lettem kinevezett parancsnok.
Akkor ment el édesapám nyugállományba. 1987-ben alakították ki a vonulós tûzoltóknak az elhelyezési körletét. Akkor még
nem volt emelet, csak a földszintes épület
két szerállással. 36 fõvel indultunk, és közel 10 évig, 1996-ig kétlaki életet éltünk.
1995-ben volt egy nagy beruházás. Akkor
lett teljes felújítás, emeletráépítés. A tûzoltók is sokat dolgoztak, hogy a saját körletüket ki tudják alakítani. Persze, az építkezés soha nem fejezõdik be. Egy helyi tûzoltómúzeum kialakítása van még soron.
– A berendezés meglesz ehhez is.
– Nagyon sok anyagot gyûjtöttünk össze
közösen, amelyekbõl többet már fel is újítottak a kollégák.
– A parancsnoki irodában láttam a régi
tûzoltósisakokat, felszereléseket, az udvaron
a fecskendõket, a régi kocsikat.
– Szép kollekciót lehet összeállítani pl. az
egyenruházatból is, ami változott 100 év
alatt a tûzoltóságnál. Van anyag bõven,
csak rendszerezni kell.
– Úgy tûnik, jól viseltétek a változásokat. Az
állomány egyben tudott maradni, megmaradt a családias közösség, amit te annak
idején magad is megéltél.

– Úgy érzem, hogy szívesen járnak be dolgozni az állomány tagjai. Ez a családiasság
máig jellemzõ a közösségi életre. Idõvel
megfiatalodott az állomány. 1991-ben 35
év volt az átlagéletkor, most 32,5 környékén lehet. Hogy most nyugdíjas lettem, egy
kicsit ezzel is csökkent az átlagéletkor.
– Létszámban hogy alakult a tûzoltóság?
– 36 volt régen, most 64.
– Elégedetten tekintesz vissza a vezetõi és
tûzoltósági éveidre?
– Igen. Jó csapatra bízom a munkát. Sikerült közösen megoldanunk sok dolgot. Remélem, jó szívvel gondolnak vissza arra az
idõre a volt munkatársaim, akikkel együtt
dolgoztunk. Én mindenesetre igen jó élményekkel tekintek vissza arra, hogy sok
csatát megnyertünk közösen.
– Volt-e beleszólásod abba, hogy ki legyen az
utódod?
– Némiképp igen. Igazából ez egy ajánlás
volt, ami megkönnyíthette a polgármester
úr, illetve Bakondi úr dolgát. De én azt hiszem, nem volt rossz a döntés, hiszen a
most regnáló parancsnok urat, Kõvágó
Dezsõt soron kívül elõléptették õrnaggyá
és kinevezték parancsnoknak.
– Te eléggé energikus személyiség vagy, úgyhogy azt hiszem, jogos a kérdés, hogy mivel
kötöd le azt a rengeteg energiát, ami benned
feszül. Hiszen a tûzoltóságnál nap mint nap
voltak bõven teendõk.
– Ott megvolt a rendszeresség, a napi feladat, és szerencsére mindenki tudta a dolgát. Szerintem gördülékenyen mentek a
dolgok. Most a napok szabadabbak, vagy
éppen kötöttebbek. Van elmaradt munka,
amire korábban nem volt idõ: ház körüli
teendõk, összerakodni, rendszerezni, lom-
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talanítani. Az alapi háznál nemrégiben sikerült 100 fenyõcsemetét ültetni.
– Az egyfajta üdülõ a családnak?
– Egy munkás üdülõ, szõlõvel, kerttel.
– Egyszer a szerkesztõségbe hoztál be sajtot is
– sajtkészítésre adtad a fejed.
– Kipróbáltam a fügeborkészítést is. A sajt
a tûzoltósághoz kötõdik.
– Éppen azt akartam kérdezni, hogy mi a
közös a sajtban és a tûzben?
– A kollégákkal beszélgettünk, akik szintén nyitottak mindenre. Volt, hogy finom
sajtot készítettek bent a cégnél. Aztán elmesélték, hogy vettek 5 liter tejet, felforralták, beleöntötték a belevalót és lett belõle sajt. Jár erre a vastehén, zenél itt reggelente. Egyszer én is felpattantam és kiszaladtam hozzá egy 5 literes dunsztosüveggel. Aztán a kollégák által elmondott
receptúra szerint elkészítettem az elsõ sajtomat. Megkóstolta a család, ízlett nekik.
Utánaolvastam az interneten, aztán tovább próbálkoztunk. Most már van medvehagymás, lilahagymás, sonkás, kolbászos, fokhagymás, zöldfûszeres.
– Lassan nyithatsz egy kis standot itt, az út
mellett.
– Így telnek a napok. Köszönettel tartozom a kollégáknak, akikkel jól együtt tudtunk mûködni, és a számtalan vállalatnak,
gazdasági társaságnak, szövetkezetnek,
gazdálkodónak, önkormányzatnak, polgármesternek, vagy éppen tanácselnöknek, tûzoltóegyesületnek, akikkel nagyon
jó kapcsolatot alakítottunk ki. Mindenkinek jó egészséget kívánok ezúton is, s azt,
hogy egyre jobban alakuljanak a dolgok.
– Bizonyíték a te életutad arra, hogy bármit
túl lehet élni, bár nem ez a legjobb szó.
– Meg kell találni azt az utat, ami nem töri
fel az embernek a talpát.
– Nem égeti meg, mint a patkó.
– Igen, tûzre, vízre vigyázzatok, le ne égjen
a házatok!
A teljes interjú a Bogárdi TV-ben látható.
Hargitai–Kiss Virág

Csemegézés
Új alkotókkal kiegészülve rendezett
kiállítást Huszár Károly, Macsim András, Novák Edith és tanítványai, Tóth
Gyula, Varga László, Zocskár Andrea, Zocskár András és a Sárfoltok
Foltvarró Kör pénteken este a
sárszentmiklósi klubban. Izgalmas színekkel és formákkal töltötték meg a
teret, sõt egy asztalt sok-sok finomsággal raktak meg, így szellemileg és testileg is lehetett csemegézni.
A vizuális élményre a miklósi általános iskola dalos madárkái és dr. Makkos Norbert szavalatai készítették fel a
közönséget. A kiállítást dr. Sükösd Tamás
nyitotta meg személyes gondolatokkal.
A hagyományos Szín- és formavilág kiállításra sokan jöttek el, hogy nyomon követhessék a tárlaton megmutatkozó helyi és
környékbeli mûvészek változásait, s megis-

merhessék a kulturális közélet porondján
újonnan bemutatkozó tehetségeket.
Tengerpart, táskák, vázák, tálak, tájak, izzó színek, portrék és sok más érdekesség
látható a miklósi klubban április 29-éig,
hétfõtõl péntekig 16–19 óráig.
Hargitai–Kiss Virág
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Gumis hajtás Nagylókon

Április 14-én megrendezésre került a gumikerekes fogathajtás
Nagylókon. A rossz idõ ellenére aranyos kis társaság verbuválódott egybe, hogy összemérjék tudásukat. De közel sem volt véres
harc! A versenyt Hajnal Attila baráti köre rendezte. Több korosztály képviseltette magát. Személyes kedvencem Kiss Fanni volt,
aki 3 és fél éves létére úgy hajtotta a gumikerekes kocsit, ahogyan
sok felnõtt csak szeretné. Igazi tehetség!
Az akadályhajtás a következõ eredményeket hozta: A gyerekek közt
1. lett László Bence, 2. ifj. Hufnágel József, 3. Kiss Fanni. A felnõttek között 1. László Attila, 2. Hufnágel József, 3. Kiss Nándor,
4. Török Attila. Vadászhajtásban 1. lett László Bence, 2. Török
Attila, 3. Hufnágel József, 4. Kiss Nándor.
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Hálófejlesztés
hét településen
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy hosszas elõkészítés és megvalósítás után a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. március 30-án befejezte a Háló Dél-Mezõföldi Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálat komplex fejlesztését 7 településen
(pályázati azonosító: KDOP-5.2.2/C-2f-2009-0004).
A beruházás az Európai Unió támogatásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósult meg 125.274.679 Ft támogatásból. A beruházás teljes költsége: 162.336.693 Ft.
A beruházás során felújításra, átalakításra és akadálymentesítésre kerültek Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezõszilas, Sáregres
és Vajta településeken a szociális és gyermekjóléti alapellátási létesítmények, valamint beszerzésre kerültek a mûködéshez
szükséges eszközök és berendezések.

Mágocsi Adrienn

Szerszámkészítõk tavi bálja
A szabadbattyáni Simon Cég egyik sárbogárdi dolgozója, Berki
László szervezett munkatársainak, a szerszámkészítõknek családias, kötetlen összejövetelt a rétimajori horgásztónál szombaton.
A Hím-bál nevet viselõ eseményen a mintegy harminc emberbõl
csupán körülbelül tízen vetettek damilt a vízbe, de közönségük is
jól érezte magát; a medvehagymás pörkölttel teli bogrács és az italokkal megrakott asztal körül jókat nevetgéltek és viccelõdtek a
csípõs szélben. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével a cég vezetõje, Simon István is, aki pár szóban bemutatta nekem szimpatikus vállalkozását.
A SIMON Mûanyagfeldolgozó és Fémtömegcikk-gyártó Egyéni
Cég 1985-ben alakult egyszemélyes vállalkozásként. Egy kis mûhelybõl nõtte ki magát, s a folyamatos fejlõdés és fejlesztések révén ma már 350 fõvel mûködik két telephelyen: Szabadbattyánban és Kõszárhegyen. Szilikon alkatrészek és mûszaki mûanyagok fröccsöntésével és fémtömegcikk-gyártással foglalkoznak. Ma
már Simon István fia és lánya is a cégben dolgozik.
Hargitai–Kiss Virág

Célunk volt az egyszemélyes szolgáltatások megszüntetése, új
szolgáltatások bevezetése. Megvalósult a családsegítõ, gyermekjóléti szolgáltatáshoz, a házi segítségnyújtáshoz, a szociális étkeztetéshez és az idõsek nappali ellátásához való hozzáférés, valamint az infrastrukturális feltételek javítása, a mindenki számára
egyenlõ eséllyel történõ hozzáférés feltételeinek megteremtése.
A projekt megvalósítását követõen elvárt eredmény: 7 településen felújított, korszerûsített, akadálymentesített, eszközökkel felszerelt szociális alapszolgáltatási létesítmény, 1 személygépkocsi,
1 mikrobusz, 1 motorkerékpár, 3 létesítménynél a szelektív
hulladékgyûjtés bevezetése.
Bõvebb információ: Sárbogárdi Kistérségi Iroda, 06 (25) 520 260,
zoltan.sebestyen@invitel.hu.
Dr. Sükösd Tamás, a Társulási Tanács elnöke

Szeretettel meghívjuk

templomunk
felújításának alkalmából
a 2012. május 5-én 15 órai
kezdettel tartandó

hálaadó
istentiszteletünkre.
Igét hirdet:
dr. Bogárdi Szabó István,
a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke.
Az alap-alsószentiváni református missziói egyházközség
presbitériuma

Bogárd és Vidéke 2012. április 19.

Orsi arcai
Molnár Orsolya rendkívül színes és változatos technikákkal készült mûveibõl nyílt
kiállítás a régi tanácsháza kiállítótermeiben pénteken este a Sárbogárdi Múzeum
Egyesület szervezésében.
Patonai Erika kollégaként a következõ
szavakkal méltatta a mûvész–tanár kiállítót: „A most kiállított képek egy fejlõdési folyamat eredményei, a kezdeti útkereséstõl az
érett mûvészetig.
Orsi elõször hobbi szinten kezdett el foglalkozni a képzõmûvészettel. Késõbb elvégezte
a mûvésztanár szakot a Kaposvári Egyetem
Mûvészeti szakán, itt ismerkedett meg a különbözõ technikákkal, és egyszerre találta
meg a személyiségéhez illõt, és azt, hogy a
mindennapi emberek számára is érthetõvé
tegye képeinek üzenetét. Egyszerû, könnyed
technikákat alkalmaz, ecsetjébõl nem átfogó, monumentális mûvek születnek, hanem
a hétköznapok pillanatait, érzéseit örökíti
meg munkáiban. Térben és idõben pici szeletek ezek, viszont nagyfokú precizitással és
maximalizmussal köti mindezt össze. Ezért
közérthetõ mûvészete, így mindenki megtalálhatja a magának való csemegét.”

Mint megtudhattuk, Orsi 2004-ben megkapta az Iparmûvészeti Múzeum különdíját, valamint részt vett a székesfehérvári
Barátság Háza arculattervezésében, amiért szintén különdíjat vehetett át.
A pasztellek, tûzzománcok, üvegtechnikával készült alkotások, illetve a sokak kíváncsiságát felkeltõ monotípiák és Orsi kedvencei, az akvarellek között a látogatók
mindegyike hamar talált magának egy-egy
kedvenc darabot. A „hétköznapok pillanatait” lélekvidító kincsként vittük haza
emlékezetünkben.
Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
Bozsik intézményi torna
A tavalyi tanévhez hasonlóan a Cecei Általános Iskola idén is részt vesz a Magyar
Labdarúgó Szövetség által meghirdetett
Bozsik Intézményi Programban. A program célja, hogy a labdarúgó-utánpótlás nevelésével foglalkozó sportegyesületek és
az általános iskolák közötti kapcsolat megerõsödjön, mindkét fél számára elõnyös
együttmûködés alakuljon ki.

A 40 diákból és kísérõkbõl álló csoportunkat nagy szeretettel fogadták a sportklub
munkatársai, akik a „Szurkoljunk együtt!”
program keretében láttak vendégül minket. Ennek köszönhetõen külön iskolásszektort biztosítottak számunkra.
A gyerekek nagy élvezettel nézték végig a
rangadót. A szünetben a paksi egyesület
kiadványait, jelképeit nézegethettük, illetve vásárolhattunk belõlük. Még aláírásokat is sikerült begyûjteni.
Igaz, hogy a mérkõzésen a várva várt gól
nem született meg, ennek ellenére nagyon
jól éreztük magunkat. Köszönettel tartozunk támogatóinknak!
DÖK Cecei Általános Iskola

Sikeres szereplés a
természetismereti versenyen

Sárbogárd térségében 4 intézmény kötött
erre megállapodást, így a Cecei Általános
Iskola mellett a Sárbogárdi Központi Általános Iskola, a Sárszentmiklósi ÁMK és az
Alapi Általános Iskola. Ezen program keretében került sor arra a labdarúgótornára, amelyet 2012. április 13-án, pénteken
15.00 órai kezdettel tartottak a cecei labdarúgópályán. A négy intézmény I. korcsoportos (1-2. osztályos) tanulói mérték
össze tudásukat. A jó hangulatú
eseményen az iskolák versenyében a
következõ eredmények születtek:
1. Sárbogárdi Központi ÁI, 2. Sárszentmiklósi ÁMK, 3. Cecei ÁI, 4. Alapi ÁI.
A rendezvény végén minden résztvevõ intézmény oklevelet és egy kis ajándékot vehetett át az eredményes szereplésért.

A víz világnapja alkalmából a székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény megyei természetismereti és környezetvédelmi versenyt hirdetett az 5. évfolyamos tanulók számára. Nevezni a megmérettetésre négyfõs csapatokkal és a
szervezõk által összeállított feladatlap
megoldásával lehetett. A verseny célja
volt, hogy a diákok természettudományos
mûveltségét fejlesszék, illetve a korosztály
versenyzési rutinját kialakítsák.

Jutalomkiránduláson
a papírgyûjtõk
A Cecei Általános Iskolában hagyományosan a legtöbb papírt összegyûjtõ diákok
jutalomkiránduláson vehetnek részt. Az
idei tanév õszén magtartott gyûjtés legjobbjai 2012. április 14-én látogathatták
meg a Paksi Sportegyesület egyre szépülõ
labdarúgóstadionját, ahol megtekintették
a Paksi FC–Debreceni VSC NB I-es
bajnoki mérkõzését.

A Cecei Általános Iskola csapata nagy várakozással készült a 2012. április 14-én,
szombaton, délelõtt megtartott rendezvényre. Csalódniuk nem kellett, hiszen
kellemes hangulatú, színvonalas versenyen vettek részt, ahol nemcsak a természetismereti tudásukat mérték össze társaikkal, hanem kreativitásukat, fantáziájukat és kézügyességüket is megmutathatták. A verseny hangulatát a színvonalas
mûsorok és elõadások is emelték.
A Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõ által felkészített csapat tagjai: Csercsa Fanni 5. a,
Kacz Kornélia Réka 5. b, Kiss Balázs 5. b és
Pordány Emese 5. b osztályos tanulók az 5.
helyezést érték el, és a legjobb nem székesfehérvári csapat címet érdemelték ki. A
versenyzõk jutalomként oklevelet, játékokat, könyveket és egyéb kiadványokat
vehettek át.
Cecei iskola
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Miklósi hírcsokor

Megyei elsõ hely

A zene titkai

Március 30-án Székesfehérvárra utaztunk
a megyei Bendegúz Nyelvészversenyre.
Már azt a hírt is örömmel fogadtam, hogy
igen jó eredménnyel bejutottam a megyei
fordulóba.
Elõtte való héten a tanító nénivel sokat
gyakoroltunk.
Odaérkezve a Vasvári Pál Általános Iskolába minden versenyzõ elfoglalta a kijelölt
helyét. Az iskola igazgatójának köszöntõjével kezdõdött a verseny, majd megkaptuk a feladatlapokat. A feladatok között
érzésem szerint volt könnyû, de nehezebb
is. 45 perc alatt kellett az összes feladatot
megoldani, ami nekem elég jól sikerült.
Míg az eredményre vártunk, lehetett filmet nézni, táncolni és húsvéti színezõt készíteni. Végre elérkezett az eredményhirdetés, s a harmadik évfolyamos versenyzõk
közül én lettem az elsõ helyezett. Nagyon
örültem az oklevélnek, ajándékoknak s
még jobban annak, hogy részt vehetek az
országos döntõn Szegeden.

Az ifjúsági filharmóniai hangversenybérlet 3., „Az improvizációtól a kompozícióig” címû elõadásának egyik elõkészítõ óráját Borbély Mihály, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Jazz Tanszékének docense tartotta tanítványával.
Borbély Mihály a Vujicsics együttes alapító tagja, világot járt, kiváló zenész 2012.
március 14-én kiemelkedõ zenei- és elõadó-mûvészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjban részesült. Eredeti
hangszerei, a klarinét és altszaxofon mellett különleges fúvós hangszereken, köztük tárogatón is játszik, melyet be is mutatott.
Kettõjük élvezetes elõadása nyomán a ritmusból kiindulva a gyerekek megismerkedhettek a dzsessz rövid történetével annak születésétõl egészen a diszkóritmusokig.
Április 16-án, hétfõn már koncertmuzsika
szól az iskolánkban. Közremûködik Binder Károly zeneszerzõ, zongoramûvész,
tanszékvezetõ egyetemi tanár, Borbély
Mihály és a Zeneakadémia Jazz Tanszékének két növendéke.

Tatai Boglárka 3. b

Szavalóverseny
a költészet napján
Iskolánkban április 11-én, a költészet napja tiszteletére házi szavalóversenyt rendeztek.
Nagy izgalommal gyülekeztünk és vártuk a
versenyt az iskola könyvtárában. Számot
húztunk, majd minden versenyzõ elmondhatta a hozott versét. Miközben az eredményhirdetést vártuk, közös játékokkal
szórakoztattak bennünket.
Végre a várva várt pillanat, az eredményhirdetés is elkövetkezett. Évfolyamonként
három helyezett kapott jutalmat. A másodikosoknál: Bozsik Regina, Heidt Míra,
Molnár Adrián. A harmadikban: Huszár
Anna, Tatai Boglárka, Inotai Laura. A negyedikeseknél: Rick Alma, Fábián Petra,
Põrgye Zsanett Eszter.
Huszár Anna 3. a, Tatai Boglárka 3. b

Horváth Ferencné

Dzsesszkoncert iskolánkban
Hétfõn délelõtt iskolánkba dzsesszzenészek érkeztek. Négyen jöttek a Liszt Ferenc Zeneakadémiáról: Borbély Mihály, a
fúvóstanszék docense, aki szaxofonon,
Binder Károly, a dzsessztanszék vezetõje,
aki zongorán és két egyetemista fiatalember, Hofecker Mátyás nagybõgõn és
Benkó Ákos dobon játszott.
Beszéltek nekünk a zeneszámok közötti
szünetben a dzsessz mûfaji sajátosságairól
és a hangszerekrõl, melyekkel ezt a zenét
megelevenítik. Dobon még afrikai dallamokat is meghallgathattunk.
Hasznos és izgalmas volt ez a koncert számunkra, hiszen megismerhettünk egy számunkra új zenei stílust.
Kovács Réka, Hegedüs Judit,
Plájer Nikolett 8. b

2012. április 19. Bogárd és Vidéke

Énektõl
és zenétõl
zengõ óvoda
Tavasz van, így érthetõ, hogy az ember jobban szereti a frissebb, a tavasz hangulatát
megidézõ zenéket hallgatni. Ezért készült
Jákob Zoltán a zeneiskola tanítványaival,
egy tavaszi összeállítással a sárbogárdi
Zengõ Óvoda gyermekeinek és az óvó néniknek.
Szerdán délelõtt az óvoda aulájában hallgathattuk a dallamokat, melyek többségét
a gyermekek is ismerték.
A zenés délelõtt mi mással is kezdõdhetett
volna, mint a Tavaszi szél kezdetû énekkel,
amit Jákob Zoltán kísért zongorán, a gyerekek pedig nagy beleéléssel énekelték ezt
a csodás tavaszi dalt. A zeneiskolások játszották többek között a Süss fel, Nap, a

Hinta-palinta, Éliás Tóbiás, Gólya, gólya,
Cifra palota kezdetû gyermekdalokat. Remekül játszotta gitáron és énekelte Siák
Magdolna a Paff a bûvös sárkányt, megénekeltetve ezzel a csöppségeket, akik
hangjuk mellett tapssal is kísérték. Kineth
Annamária fuvolán a Thomas, a gõzmozdony betétdalát játszotta nagy sikerrel,
majd az egyik óvó néni, Vitéz Mariann is
eljátszotta oboán az Elvesztettem keszkenõmet kezdetû gyermekdalt. Egy apuka is
játszott gitáron: Bõjtös Attila. Befejezésül
Kasza Máté az Aki nem lép egyszerre kezdetû nótát játszotta trombitán.
A hatalmas gyermeksereg ki is engedte a
hangját, és csak úgy zengett az óvoda az apróságok hangjától.
Érdekességként meg a közremûködõk szét
is szedtek egy-két hangszert bemutatásra.
Hargitai Gergely

Bogárd és Vidéke 2012. április 19.
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PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEKNEK
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága a civil szervezetek támogatási rendjérõl szóló
11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
értelmében pályázatot hirdet 2012. évre helyi civil szervezetek részére mûködési és
rendezvényi támogatások elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a
Sárbogárdon mûködõ, kimagasló tevékenységet folytató szervezetek 2012. évi mûködését
és rendezvényeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk
sárbogárdi székhelyû, telephelyû civil szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba
vett egyesület, alapítvány formájában mûködnek, valamint a sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez
kérik a támogatást
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató
szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül
– együttmûködési megállapodást kötöttek,
vagy tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban
megtévesztõ, vagy valótlan adatot szolgáltattak;

c) az elõzõ évben kapott támogatással nem,
vagy nem megfelelõen számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes
hozzájárulás nélkül, a támogatási céltól eltérõen használták fel;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítik;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 1.150.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített
pályázati adatlapot;
2. a bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles
másolatát;
3. az alapszabály, illetve az alapító okirat hiteles
másolatát;
4. a szervezet 2012. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek leírását;
5. a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását;
6. nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról;
7. közzétételi kérelmet.
Azoknak a civil szervezeteknek, melyek benyújtották az elõzõ években alapdokumentumaikat
és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, nem kell csatolniuk a 2., 3. pontban felsorolt dokumentumaikat, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.
A kapott támogatás nem használható fel:

– tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére;
– reprezentációs költségekre (vendéglátás,
ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak
megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra
kerülnek. Hiánypótlásra 5 napos határidõvel
van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.
május 3. 16.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB CIVIL PÁLYÁZAT 2012. A pályázatokat a következõ címre
kell 1 példányban eljuttatni: polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012.
május 8. A pályázatok eredményének értesítési határideje: 2012. május 15.
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerzõdést köt, mely tartalmazza a támogatás igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható
költségeket és az ellenõrzés módját.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a
pályázati adatlapot átvehetik a polgármesteri
hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Az oktatási, közmûvelõdési
és sportbizottság elnöke

PÁLYÁZAT SPORTSZERVEZETEKNEK
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága a civil szervezetek támogatási rendjérõl szóló
11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
értelmében pályázatot hirdet 2012. évre helyi sportszervezetek részére mûködési és
rendezvényi támogatások elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a
Sárbogárdon mûködõ, kimagasló tevékenységet folytató szervezetek 2012. évi mûködését
és rendezvényeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk
sárbogárdi székhelyû, telephelyû civil szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba
vett egyesület, alapítvány formájában mûködnek, valamint a sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez
kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató
szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül
– együttmûködési megállapodást kötöttek,
vagy tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban
megtévesztõ, vagy valótlan adatot szolgáltattak;

c) az elõzõ évben kapott támogatással nem,
vagy nem megfelelõen számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes
hozzájárulás nélkül, a támogatási céltól eltérõen használták fel;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítik;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 3.400.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített
pályázati adatlapot;
2. a bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles
másolatát;
3. az alapszabály, illetve alapító okirat hiteles
másolatát;
4. a szervezet 2012. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek leírását;
5. a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását;
6. nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról;
7. közzétételi kérelmet.
Azoknak a civil szervezeteknek, melyek benyújtották az elõzõ években alapdokumentumaikat
és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, nem kell csatolniuk a 2., 3. pontban felsorolt dokumentumaikat, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.
A kapott támogatás nem használható fel:

– tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére;
– reprezentációs költségekre (vendéglátás, étkeztetés).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak
megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra
kerülnek. Hiánypótlásra 5 napos határidõvel
van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.
május 3. 16.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB SPORTPÁLYÁZAT 2012. A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni: polgármesteri hivatal, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012.
május 14. Értesítési határidõ: 2012. május 24.
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerzõdést köt, mely tartalmazza a támogatás igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható
költségeket és az ellenõrzés módját.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot átvehetik a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Az oktatási, közmûvelõdési
és sportbizottság elnöke
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KÖZÜGYEK

Tûzoltó hírek
Évértékelõ értekezlet
Április 17-én tartotta a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2011-et értékelõ, s 2012 feladatait megszabó tiszti értekezletét a Megyeháza dísztermében,
Székesfehérváron. A rendezvényen részt
vett dr. Tollár Tibor tû. dandártábornok, a
BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság gazdasági fõigazgató-helyettese,
valamint a fegyveres és rendvédelmi szervek vezetõi.
2011 a jogszabályokban rögzített feladatok
teljesítése mellett a felkészülés jegyében
telt – emelte ki beszédében Magosi Lajos
tû. alezredes. Az FMKI igazgatója eredményesnek minõsítette a szakterületek
2011-es tevékenységét. A káresetek felszámolása minden esetben megfelelõen történt, a jó szakmai felkészültségnek, a helyi
magas szintû alapképzések rendszerességének köszönhetõen.

Pleizer Lajos, a megyei közgyûlés alelnöke
elmondta, hogy a katasztrófavédelemnek
gyors és jó döntéseket kell hozni, ahogy
történt 2011-ben. A rendelkezésre álló
technikát hatékonyan kell mûködtetni,
amelyhez elengedhetetlen a megfelelõ felkészültség.

2012. április 19. Bogárd és Vidéke

Siló égett Dégen

Dr. Tollár Tibor elmondta, hogy január
1-jével egy egységes, felkészült katasztrófavédelem kezdte meg mûködését, ahol a
tûz- és lakosságvédelem, az iparbiztonság
egy szervezeten belül jelenik meg. A feladatok teljesítése során a legfontosabb cél,
hogy a beavatkozó állomány szükség esetén a lehetõ legjobb eszközökkel, a legnagyobb védelmet nyújtó felszerelésekkel
tudjon dolgozni, és mindig, minden idõben
legyen alkalmas a feladatainak ellátására.
Végül Magosi Lajos ismertette a 2012-re
kitûzött célokat, majd a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tûzoltóságok 2011. évi minõsítõ értékelésének átadására került sor.

Feloldották a tûzgyújtási
tilalmat
2012. április 17-ei hatállyal a Vidékfejlesztési Minisztérium az ország teljes területén lévõ erdõkre és fásításokra, valamint az azok határától számított 200 m-en belüli területre a tûzgyújtási tilalmat
feloldotta.
A fokozott tûzveszély elmúltával az erdõben tüzet gyújtani
csak a kijelölt, kiépített
tûzrakóhelyen, szélcsendes idõszakban szabad úgy, hogy az a
környezetre veszélyt ne jelentsen. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás
után pedig gondoskodni kell annak biztonságos eloltásáról.
Továbbra is fokozott figyelemmel kell eljárni az erdõn kívüli területeken
is az avar, a gyom, növényi hulladék égetésénél, mert a tûz felügyelet nélkül könnyen
továbbterjedhet és életveszéllyel, súlyos
kárral fenyegetõ, közvetlen tûzeset forrása
lehet.

2012. április 12-én, csütörtökön délelõtt
tûzesethez riasztották a katasztrófavédelem hivatásos tûzoltó egységeit. Dégen egy
faipari létesítmény táblásító üzemének körülbelül 50 m3-es, épületen kívüli porleválasztó silója gyulladt ki. A fémtartály 2/5-ig
volt fûrészporral, amely izzott. Személyi
sérülés nem történt. A tûz oltásában II-es
kiemelt fokozatban a sárbogárdi és a siófoki tûzoltók, valamint a megyei katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat vett részt.
Szabó-Bisztricz Anett megyei katasztrófavédelmi szóvivõ, fotó: tûzoltóság

Szemét az árokban

Szabó-Bisztricz Anett megyei katasztrófavédelmi szóvivõ, fotó: FMKI

Tisztuló
csatornák
Örömmel tapasztalhatják a város lakói,
hogy Sárbogárd több pontján is tisztítják az
eltömõdött csapadékvíz-elvezetõ csatornákat. Erre már nagyon rég vártunk! Bizonyára nem kis munka, de viszonylag kevés
pénzbefektetéssel nagy eredményt lehet e
téren elérni. A nagyobb hatékonyság érdekében az önkormányzat szorított pénzt arra, hogy egy nagynyomású mosóval tisztítsák ki a rendszert. Egyúttal a beszakadt
csatornaszakaszokat is rendbe teszik.
Hargitai–Kiss Virág

A Damjanich utca végén, a kertek felé vezetõ földút melletti mély árokban egy halom növényi hulladék éktelenkedik. A
szemtanúk szerint a bukszus-, fenyõ- és bokormaradványokat egy utánfutóról dobták le az önkormányzat által nemrég kitisztított árokba, ami nagyobb esõzésnél
biztosan elállja a víz útját.
Az elkövetõ jobb, ha tudja, hogy ez is illegális szemétlerakásnak minõsül, amiért
büntetnek!
Hargitai–Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2012. április 19.
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Férfikézilabda, megyei I. o.
SÁRSZENTMIKLÓS–
BAKONYCSERNYE 4-0 (2-0) Megkezdõdött a rájátszás!
VAX KE Sárbogárd–Bicske TC 25-22 (11-13)

Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés

Vezette: Csõregi–Krupják.
Két hét szünet után az alapszakasz elsõ négy helyezettje megkezdte a küzdelmeket a végsõ sorrend eldöntéséért. Elsõ mérkõzésünket hazai pályán, Bicske csapatával játszottuk. Tudtuk, hogy
nem lesz könnyû, de ilyen nehéz mérkõzésre azért nem számítottunk. Az alapszakaszban már bizonyította a Bicske, hogy jó erõkbõl áll, hiszen idegenben sajnos egy góllal vereséget szenvedtünk
tõlük. Most elérkezett a visszavágás ideje.
Az elsõ félidõ jól kezdõdött, hiszen vezetést szereztünk, de sajnos
ez nem tartott sokáig. Az ellenfél átvette a vezetést, és kétgólos
elõny birtokában vonulhatott félidei pihenõre. Csapatunk enerváltan játszott, ami természetesen az eredményen is meglátszott.
Senki nem nyújtott kimagasló teljesítményt, sõt sokan az átlag
alatt maradtak. Aztán nagy örömünkre jött a fordulópont,
Bodoki Gyurci idei legjobb teljesítményével megmentette a csapatot. Persze az utolsó negyedórára a többiek is felnõttek hozzá.
Amit az edzõ is kiemelt a végén, az az, hogy a csapatban van tartás, már szinte vesztett helyzetbõl is sikerült feltámadni és itthon
tartani a két pontot. A továbbiakban ezt az utolsó negyed órát kéne átmenteni az elsõ játékrészre is. Ami a lényeg: behúztuk a kötelezõ mérkõzést.
Jövõ héten szombaton 10 órakor a Köfém csarnokban az Alba
Regia csapatához látogatunk. Erre a mérkõzésre jósolni lehetetlen, hiszen ha ismét NB I/B-s játékosokkal állnak ki, akkor a becsületes helytállás a cél. Mi azért gyõzni megyünk Fehérvárra.
Köszönjük szurkolóinknak a buzdítást! Mindenkit szeretettel várunk a következõ hazai mérkõzésre is (persze, aki tud, Fehérvárra
is jöjjön el), ami április 28-án lesz 18 órakor a nagy rivális, Rácalmás csapata ellen.
Hajrá, Sárbogárd!

Sárszentmiklós, 150 nézõ, vezette: Lak, assziszt.: Géringer, Dolmány.
Sárszentmiklós: Reichert – Hegedûs, Gráczer B., Jenei, Fülöp,
Gráczer G. (Szabó), Huszár, Tóth, Balogh, Krajcsovics (Arany),
Mayer (Kovács). Edzõ: Bodó Zoltán.
Bakonycsernye: Lukács – Zách, Schneider, Sztrida, Válásek, Kovács, Kallós, Varga, Guitprecht, Csikár (Veres), Simek (Boros).
Edzõ: Osgyán Gábor.
I. félidõ: 2. perc: hazai szöglet, Gráczer G. fejese nem sokkal tévesztett célt. 10. perc: hazai bedobás a félpályánál, Gráczer G. lefutotta védõjét, beadására Balogh érkezett, aki 5 m-rõl a kapuba
lõtt, 1-0. 30. perc: Krajcsovics lövése nem sokkal ment fölé. 32.
perc: vendéglövés 30 m-rõl, Reichert vetõdve véd. 44. perc: hazai
támadás, Tóth vezette rá lendületbõl a labdát a védõkre, majd a
keresztbe mozgó Baloghnak passzolt, aki 13 m-rõl kilõtte a
hosszú sarkot, 2-0.
II. félidõ: 62. perc: Gráczer B. 25 m-rõl lövésre szánta el magát, a
kapus bravúrral védett. 72. perc: Gráczer G. futott el a jobb oldalon, 12 m-rõl a kapuba bombázott, 3-0. 77. perc: bedobás után
Gráczer G. 30 m-rõl megeresztett lövése nem sokkal ment mellé.
80. perc: Balogh beadását Huszár ollózta a léc alá (nem mindennapi, szép jelenet). 85. perc: az elsõ igazi vendéghelyzet, a kiugró
csatár a kapussal szemben 16 m-rõl ellõtt labdáját a miklósi kapus
lábbal védte.
Bodó Z.: – Esélyesként, a helyzeteket 100 %-ig kihasználva egy percig sem forgott veszélyben a gyõzelem.

Ifjúsági mérkõzés: 4-0
Pajor László

Rehák Sándor

Az Agárdi Termál csoport
eredményei
Ercsi–Seregélyes
Kulcs–Rácalmás
Dég–Káloz
Vajta–Lajoskomárom
Aba-Sárvíz–Mezõszilas
Nagylók–Mezõfalva
Adony–Enying
Pusztaszabolcs–Sárbogárd

A Road Masters csoport
eredményei
2-0
1-7
2-4
2-0
1-3
4-1
4-0

Az Agárdi Termál csoport
állása
1. Mezõfalva
21 17 3 1 68
12 56 54
2. Aba–Sárvíz
21 15 3 3 54
23 31 48
3. Ercsi
20 15 2 3 90
29 61 47
4. Nagylók
21 12 4 5 54
33 21 40
5. Adony
21 12 3 6 42
23 19 39
6. Pusztaszabolcs 21 11 4 6 50
33 17 37
7. Lajoskomárom 21 11 1 9 56
46 10 34
8. Kulcs
21 9 4 8 36
38 -2 31
9. Seregélyes
20 8 5 7 49
36 13 29
10. Káloz
21 7 4 10 38
35
3 25
11. Dég
21 7 4 10 42
48 -6 21
12. Mezõszilas
21 5 7 9 30
52 -22 20
13.Vajta
21 5 1 15 32
79 -47 16
14.Sárbogárd
21 3 6 12 23
47 -24 15
15.Enying
21 2 1 18 23
78 -55 7
16.Rácalmás
21 2 0 19 23
98 -75 6
A Dég csapattól -4 pont levonva. A Mezõszilas csapattól -2 pont levonva.

A Zöldharmónia csoport
eredményei

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Sárosd
Velence–Pákozd Eudeal
Iváncsa–Kápolnásnyék
Baracs–Kisláng
Szabadegyháza–Dunafém-Maroshegy
Sárszentmiklós–Bakonycsernye
Polgárdi–Etyek
Martonvásár–Iszkaszentgy. Villamedica

0-4
5-0
2-0
0-1
1-0
4-0
2-1
0-0

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa
2. Sárosd
3. Iszkaszentgyörgy
Villamedica
4. Martonvásár
5.Velence
6.Kisláng
7.Sárszentmiklós
8.Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
9.Szabadegyháza
10.Dunafém–
Maroshegy
11.Kápolnásnyék
12.Polgárdi
13. Baracs
14.Etyek
15.Bakonycsernye
16.Pákozd Eudeal

21 18 1 2 61
21 16 3 2 6

12
20

49 55
41 51

21
21
21
21
21

56
48
42
54
54

20
30
22
42
44

36
18
20
12
10

21
21

9 2 10 48
8 2 11 48

46
41

21
21
21
21
21
21
21

8
8
6
4
4
3
2

43
51
46
43
68
57
91

14
13
12
11
11

4
5
5
2
2

3
3
4
8
8

1 12
1 12
3 12
4 13
3 14
3 15
1 18

38
33
40
21
29
18
25

46
44
41
35
35

2 29
7 26
-5
-18
-6
-22
-39
-39
-66

25
25
21
16
15
12
7

Kisapostag–Sárszentágota
Alap–Perkáta
Zichyújfalu–Elõszállás
Nagykarácsony–Szabadegyháza II.
Dunamenti Abroncsgyártók–LMSK
Cece–Pálhalma II.
Mezõkomárom–Nagyvenyim

4-0
6-1
3-1
0-0
1-2
1-2
-

A Zöldharmónia csoport állása
1. Alap
20 15 3 2 65
28 37
2. LMSK
20 14 0 6 63
22 41
3. Pálhalma II.
20 14 1 5 89
24 65
4. Szabadegyháza II. 20 12 4 4 71
28 43
5. Perkáta
19 12 3 4 61
34 27
6. Soponya
19 10 1 8 72
46 26
7. Zichyújfalu
19 9 1 9 44
45 -1
8. Nagykarácsony 20 8 3 9 25
44 -19
9. Elõszállás
20 8 2 10 35
43 -8
10. Dunamenti
Abroncsgyártók 19 8 1 10 35
45 -10
11. Kisapostag
19 5 5 9 25
49 -24
12. Nagyvenyim
18 6 0 12 29
51 -22
13. Sárszentágota 20 5 1 14 39
72 -33
14. Mezõkomárom 19 3 0 16 23
96 -73
15. Cece
20 2 2 16 19
68 -49
A Pálhalma II. csapattól -2 pont levonva. A Soponya
csapattól -3 pont levonva.

48
42
41
40
39
28
28
27
26
25
20
18
16
9
8
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HITÉLET

Emlékezünk
Egy éve, hogy a mennyei hazába költözött
Szabó Imre, a sárbogárdi református gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora, Istennek és gyülekezetének hûséges szolgája,
Sárbogárd díszpolgára, mindenki Imre
bácsija.
Kicsik és nagyok egyformán szerettük,
tiszteltük a lelkészt, az írót.
„Sírjanak a papok”, „A bûnösök barátja” s
számos más könyvet olvashattunk lelkünk
és hitünk épülésére Tõle. Élete utolsó napjaiban is együtt imádkoztunk mi, a lelki
gyermekei, akiknek végigkísérte életét. Áldott és intett, mindig Isten szeretete sugárzott róla: „Én elmegyek, nektek még küzdeni kell, de nem lesztek egyedül. Isten
kegyelme elkísér benneteket.”
Isten kegyelmét és az Õ atyai áldását hordozzuk szívünkben és adjuk tovább az ifjú
nemzedéknek. Isten szent lelke tegye áldottá az Õ emlékét.
Az Úr szólott, a pásztor megpihent.
Õ már otthon van, lelke révbe ért.
Egy pásztor, ki Isten kezével szórta a magot.
Sok bûnbõl ébredt nemzedék,
mely a lélek által itta az igét.
Nagy hálára, hûségre kötelez.
Együtt megyünk az úton,
legyen hitünk erõs.
Megváltottak Jézushoz igyekvõk,
mi a sírnál nem búcsúzunk.
Istennél újra találkozunk!
T. E.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
az evangélikus gyülekezetünk
templomkertjében felállított

új székelykapu
ünnepélyes átadására
Közremûködnek: Nemes Ferenc
fafaragó népi iparmûvész, Váraljai
Péter fafaragó, asztalos,
gyülekezetünk furulyaköre és tagjai.
Helyszín: a sárszentmiklósi
evangélikus templom kertje
(kedvezõtlen idõjárás esetén a
templom). Idõpont: 2012. április 19.
(csütörtök) 18 óra.
Sárbogárd–Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség

Végsõ búcsú
Értesítjük mindazokat, akik
szerették és tisztelték, hogy

SZABÓ ISTVÁN
(meghalt 2012. január 18.) urnáját
2012. április 20-án, 15 órakor
a Huszár-temetõben helyezzük
végsõ sírhelyére.
Gyászoló család

2012. április 19. Bogárd és Vidéke

Válaszd Istent
társtulajdonosnak
A Colgate szappan nemcsak Amerikában,
hanem az egész világon fogalom. Mifelénk
ugyanis a borotválkozó férfiak (ha nem álltak át „elektromos üzemeltetésre”) nagyra
becsülik a Colgate borotvaszappant.
Egyáltalán nem szándékom, hogy ezekkel
a sorokkal reklámot forgalmazzak a
Colgate-termékeknek, hanem alkalomnak tekintem ezt az ismert nevet, hogy az
olvasónak bemutassam az ismeretlen embert, aki e mögött a név mögött rejtõzik.
William Colgate az illetõ. Megérdemli,
hogy ne csak mint példás üzletembert, hanem mint ragyogó keresztényt méltassuk.
Szülõvárosa Baltimore az Egyesült Államokban. Mint tettre kész fiatalember,
William Colgate sok évvel ezelõtt egy napon felkerekedett, hogy New Yorkba utazzon, és ott szerencsét próbáljon. Mielõtt a
szülõi házat elhagyta, beszélgetést folytatott a család meghitt barátjával, egy idõs,
megõszült hajóskapitánnyal.
„Nos, fiam, hogy képzeled megkeresni a
kenyeredet New Yorkban? Egyáltalán mit
tudsz?” – kérdezte fiatal barátját az öreg
kapitány, és jó indulatúan megveregette a
vállát.
William mosolyogva nézett a férfi arcába.
„Azt kérdezed, bácsikám, hogy mit tudok?” – mondta. – „Ó, tulajdonképpen
semmit, csak gyertyát és szappant készíteni.”
„Hát végezd azt, fiam. Végezd nyugodtan.
De egyet jegyezz meg: amit csinálsz, azt jól
csináld.”
A kapitány megragadta a fiatalember kezét, megrázta és búcsúzóul még komolyan
hozzátette:
„Valamit jegyezz meg, vésd be mélyen a
szívedbe: válaszd Istent társtulajdonosnak. Érted? Tedd Õt részestárssá minden
vállalkozásodban azzal, hogy legalább a jövedelmed tizedét add neki, mint munkád
zsengéjét és hálaáldozatát. Áldott leszel,
ha így cselekszel, soha nem lesz balsikerben részed.”

A fiatal Colgate New Yorkba költözött,
ahol hamarosan munkát talált. Nem sok
idõ telt el, és már vezetõje lett Manhattanben egy kis szappangyárnak. Aztán önállósította magát, és létrehozta saját szappangyárát. Azonban minden dollárból, amit
keresett, folyamatosan félretett tíz centet
Isten országa számára. Az üzleti könyveiben kontót fektetett fel, aminek „Isten
kontója” volt a neve.
Colgate vállalkozása rendkívül gyorsan
nõtt, s egy napon utasította fõkönyvelõjét,
hogy ezentúl a nyereség két tizedét jegyezze be az Isten kontójára. Colgate vagyona
évrõl évre gyarapodott, és mind nagyobb
pénzösszeget tudott elkülöníteni a felebaráti szeretet számára. A baltimore-i üzletembernek végül a két évtized is kevésnek
tûnt, mint isteni részesedés, és úgy rendelkezett, hogy élete végéig a tiszta nyereség
felét csorbítatlanul Isten kasszájába helyezzék.
William Colgate, a szappangyáros már
sok-sok éve halott, Istennek és a felebaráti
szeretetnek szolgáló mûve azonban él és
hat továbbra is. Megfogadta egykor az
öreg kapitány tanácsát, Istent üzlettársnak
választotta, ezért tapasztalhatta meg túláradó módon az Úr ígéretének igazságát,
mely Malakiás 3,10-en található: „Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba,
hogy legyen ennivaló az én házamban, és
ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja
a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg
néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bõségesen.”
William Colgate évekig az Amerikai Bibliatársaság igazgatója volt, és sok alapítvány és intézmény viseli a nevét. A Colgate
egyetem ugyancsak annak az egykori fiatalembernek a nevét hordja, aki elindult
szerencsét próbálni, és Istent társtulajdonosnak választotta.
Forrás: Élet és Világosság (a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség lapja,
2004/4. szám)

Jótékonysági est
A Harmónia kórus szeretettel meghívja a falu lakosságát hagyományteremtõ szándékkal, immáron második alkalommal megrendezésre kerülõ vidám mûsoros estjére.
A kórus humoros mûsora után szeretetlakoma, tombola és hajnalig tartó vigadalom
várja a résztvevõket.
A bál bevételét a szervezõk a tavalyihoz hasonlóan
a rászorulók megsegítésére ajánlják fel.
Idõpont: 2012. április 21., 19 óra. Helyszín: Cece, kultúrház. Zene: Szabó László.
Belépõjegy: 500 Ft. A jegyek megvásárolhatók:
cecei tüzép, Csötönyiné Lovász Magdolna, Ruzsás Erzsébet boltja.
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Szám Kati: Családi karikatúra (részlet)
Nõi humor
nem csak nõknek
A piac hadmûvelet
Mi történik, ha három gyerekkel indulunk
„soppingolni”, vagy teljes családi létszámmal beülünk egy moziba? Sõt elmerészkedünk az operába! Mi mindenre képes egy
szülõ, hogy élelmet tömjön rosszétvágyú
csemetéjébe, és végre elaltassa örökmozgó
utódait? Milyen örömöket és meglepetéseket tartogat egy szülinapi zsúr, vagy egy
szülõi értekezlet? Mennyiben változik a
mézeshetek fogalom jelentéstartalma, ha
az ember nagycsaládos?
Szám Kati Családi karikatúra címû könyve
az anyaság örömeirõl szól, szentimentalizmus nélkül, rengeteg humorral. A háromgyerekes újságíró–szerkesztõ történeteiben az anyukák magukra ismernek, és a
könyvet olvasva nemcsak jót mulatnak, hanem muníciót is kapnak a hétköznapok és
ünnepek kisebb-nagyobb csatáihoz. A kötetet Szûcs Édua karikatúrái illusztrálják,
aki maga is három gyerek édesanyja.
Vannak napok, amikor úgy érezzük, semmi sem sikerül, és baljós gondolatok kerülgetnek minket, hogy gyermekeink túlélik-e „gondoskodásunkat”, házasságunk
pedig túléli-e a gyermekvállalás örömeit.
Ha úgy érezzük, egyedül maradunk a feszültséggel, „vegyünk be” egyet a Családi
karikatúra ötperces adagjaiból! Azonnal
oldódik.

Szám Katalin 1968-ban született Budapesten. Magyar–történelem szakos
tanárként végzett az ELTE-n és a JPTE
Bölcsészkarán, de rövid pedagógusi
munka után a „gyerekbarát” munkának ígérkezõ újságírást választotta,
hogy minél több idõt tölthessen három
gyermekével. Pár év szabadúszó újságírás után több lapnál dolgozott szerkesztõként, 2007 óta a Képmás családmagazin fõszerkesztõje.

„Szombaton nektek kell megoldani a bevásárlást” – közölte férjem a vacsoránál –
„tantestületi kirándulás lesz”. Bár tudtam,
hogy a többes szám elõnyeit nem lesz
könnyû kamatoztatni, mert a „nektek” rajtam kívül öt-, három- és egyéves csemetéinket jelentette, mégis éreztem némi sértettséget, amiért nem feltételezi rólam,
hogy meg tudok oldani egy hétvégi bevásárlást. Elvégre a piac egy negyedórás kellemes séta…
Reggel összekészítettem a menetfelszerelést: szatyrok, két kosárka a lányoknak
(hogy szabad kezükkel ne tudják a gyümölcsöket széttrancsírozni), bevásárlólista, innivaló háromszor (ez a legbiztosabb
módja, hogy ne jusson eszükbe
megszomjazni), tojástartó, pénz,
kulcs, zsebkendõ, telefon. Mindenki evett, ivott, pisilt, indulhatunk…
Vidáman gördült ekhós szekerünk
a piac bejáratáig, az Én elmentem a
vásárba dallamára. Nagylányom
megkérdezte, hogy hozhatja-e majd
a tyúkot (merthogy a szövegben ez
van), úgyhogy gyorsan a finomfõzelék hozzávalóit kezdtem a szövegbe
applikálni, mielõtt a teljes baromfiudvart óhajtaná hazavinni. Puskaként elõvettem gondosan lejegyzett
listámat: csak színes vonalakat láttam rajta, ugyanis a gyerekek által
„írt” listát gyûrtem a zsebembe induláskor. Azért a sajátomat is megtaláltam – a kicsi szájában.
Az eredeti terv szerint ismerõs nénikhez és bácsikhoz mentünk volna,
de látva, hogy a szûk sorok közé a
háromgyerek-széles formációnkban lehetetlen behajtani: újratervezés: beálltunk a legnagyobb standhoz. Kiosztottam a feladatokat: a Nagyobbik hozzon annyi sárgarépát, a középsõ annyi karalábét, ahány éves. Számítottam rá, hogy
nem a megfelelõ mennyiség érkezik majd,
de azt nem gondoltam, hogy hangsúlyozni
kell, ne a sorbanállók kosarából szerezzék
be a zöldségeket… Nem mindenki hitte el,
hogy nem erre vannak kiképezve.
„Anya, vegyünk füvet!”– kiáltott föl a
nagylányom. Látva, hogy az elõttünk álló
úr hátrapillant (talán gyermekvédelmis?),
siettem megmagyarázni, hogy az nálunk
nem a marihuána, hanem a snidling. Eközben a kicsi sem volt tétlen, vörösre szopogatott egy jókora céklát (vitathatatlanul
több vitamint tartalmaz a bevásárlólistánál, bár a nyomait nehezebb kimosni).
A Nagyobbik elunta a várakozást, és szemrevételezte a zöldséges kínálatát. Meg is
akadt a szeme a diónyi szõlõszemeken.
„Anya vegyünk szõlõt!” Közben sorra kerültünk. „Nem, édesem…két kiló krumpli…télen nem veszünk szõlõt…most
nem…két kiló alma…nem! „Most akkor
adjam vagy ne?”- kérdezi az eladó,…de

igen…nem veszünk…hagyma…igen, két
fokhagyma
is…narancs…maradhat…
nem!... nem önnek szóltam. Mégis túl sok
volt a narancs, mert amikor a babakocsira
akasztottam a szatyrot, hogy fizessek, felborult a tákolmány (szerencsére a gyerek
be volt kötve, és a bácsi, akinek a lábára
esett, nagyon megértõ volt). Amíg nagylányom kelletlenül szedegette a narancsot,
húga – a testvéri bajtársiasság tudatával
kettõ helyett állt helyt – bömbölni kezdett.
Lemondtam róla, hogy citromot válogassak. Szerettem volna minél elõbb elhagyni
a terepet, ahol a türelmetlen, ingeréhes vevõknek mi nyújtottuk az egyetlen látvá-

nyosságot és beszédtémát. Megoszlott a
véleményük, hogy azért vagyok rossz anya,
mert ennyit sem veszek meg ezeknek a
tündéri kicsiknek, vagy azért, mert ilyen
hisztisek a kölykeim.
Ahogy kifelé törtettünk, átfutott az agyamon, hogy mégis megállunk a tojásosnál,
amikor a sorban mögöttünk álló hölgy
utolért, és lesújtó pillantást vetve rám a
kisfiam kezébe nyomott egy nejlonzacskót
hatalmas fürt szõlõvel, ha már a smucig
anyja nem vesz neki. Õ eddig mit sem tudott a szõlõcsatáról, de az ijesztõen vigyorgó nénitõl úgy megijedt, hogy menten rázendített. Hazáig bírta, a bömbölést csak a
két nagyobbik szemrehányása szakította
félbe, hiszen „ottfelejtettük” a tyúkot.
Minden konyhamûvészeti tudományomat
össze kellett szednem (bevallom, telefonos segítségre is szükségem volt anyutól),
hogy a hiányos alapanyagokból végül ebédet és vacsorát készítsek, de büszke voltam
magamra.
A vacsoránál a férjem és a gyerekek is
egyetértettek abban, hogy a szõlõ pompás
volt.
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NAGYMAMA RECEPTJEI

KÁINRÓL ÉS A FAJTÁJÁRÓL

Gyümölcsös-darás rétes

Tehát az történt, hogy kinn a mezõn Káin fogott egy husángot és
agyonverte az öccsét. Az emberiség összlétszáma addig négy fõ
volt, most háromra csökkent. Káin nem tanult semmiféle küzdõsportot, nem is hallott arról, hogy az egyik ember megölheti a másikat. Feltalálta a gyilkolást. Nem lehet vitás, hogy õ volt az egyik
legnagyobb feltaláló, a hatékonyság csúcstartója. Itt nem lehet
hanyag munkát végezni, nincs selejt, visszáru, a találmánnyal e tekintetben semmiféle késõbbi szellemi ötlet nem veheti föl a versenyt. Akit megölnek, az nem él többé, egy folyamat végsõ megoldást nyert. Mondhatnánk, tiszta munka.
Azóta sem telt el hosszabb idõ anélkül, hogy valaki ne oltotta volna ki másvalakik életét. A híradások szerint minden nap ölnek.
Néha többet, néha kevesebbet. De olyan nap nincs, hogy ne ontanák ki valakinek a vérét, ne végezzenek valakivel méreg, bomba,
husáng, lõfegyver segítségével. Háborúk esetén nagyüzemi méretekben történik a gyilkolás. Egyetlen atombomba percek alatt
több mint kétszázezer ember életét vette el. Vagy említsük a gázkamrákat, a szovjet megsemmisítõ táborokat, ahol milliós nagyságrendben történt káini akció?
Például itt van ez a norvég fiú, a harminchárom éves Breivik, aki
fogta magát és hetvenhét embert megfosztott az életétõl. Tettét
nem bánta meg, hõsnek tekinti magát valami miatt, bár fegyvertelen emberek legéppisztolyozása nem igazán nevezhetõ hõsiességnek, a tettes számára nem volt semmiféle kockázata. Közölte õ,
hogy nem ismeri el a norvég bíróságok illetékességét. Arról nem ír
a sajtó, hogy egyáltalán elismeri-e Breivik valamely bíróság illetékességét maga fölött. Lehet, hogy csak saját ítéletét fogadja el, az
önbíráskodás híve. Ha azonban azt vallja, hogy mindenki a saját
bírája, el kellene fogadnia azt is, hogy ott a tárgyalóteremben teljes joggal akárki hátba szúrhatja õt egy késsel.
Akik túlélték Breivik géppisztolysorozatát, rendszeresen találkoznak a tett színhelyén, azon a bizonyos szigeten. Egy szimpatikus fiúval riportot csinált ott egy tévé. A fiatalember elmesélte,
hogy lövöldözés közben találkozott a tekintete a gyilkossal, aki elfordította róla a fegyver csövét. Aztán mégis célba vette õt, a fiú
érezte a csõbõl sugárzó hõhullámokat, de a tettes nem adott le halálos lövést, csak a vállán ejtett sebet. Az áldozat könyvet írt a
szörnyû eseményekrõl. Elmondta: szeretné megkérdezni Breiviktõl, hogy miért kegyelmezett meg neki, s egyáltalán miért ölt
meg hetvenhét ismeretlent, miért gondolja, hogy felhatalmazása
volt erre.
Káin idejében még létezett egy feltétel nélkül ítélkezõ bíró, maga
az Úr, akinek az illetékességét lehetetlen volt tagadni. Így szólt õ
Káinhoz: „Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált énhozzám
a földrõl. Mostan azért átkozott légy e földön.”
Sajnálatos, hogy napjainkban az Úr nem áll szóba velünk, így aztán az emberiség nem tudja, hogy mit tehet, és mit nem. Hajlunk
arra, hogy a Tízparancsolatban megfogalmazott tilalom: „Ne
ölj!” mindenképpen érvényes, de mindig vannak, akik nem tartják
be. Nyilván nincs itt rendben valami már Káin óta.

Hozzávalók (6 fõre): 1 cs 6 db-os réteslap, 3 pohár kefir, 3
kefirespohár búzadara, 2 kefirespohár kristálycukor, 1/2 cs sütõpor, 2 cs vaníliás cukor, 3 db tojás + 1 sárgája, 1 kefirespohár
olaj, 4 ek tejföl, gyümölcs ízlés szerint.
A hozzávalókat a tejföl és az 1 db sárgája kivételével összekeverjük. Ez lesz a töltelék. Egy nagyméretû tepsit vékonyan kikenünk
olajjal, majd belefektetünk 2 db réteslapot. Ráöntjük a töltelék felét, megszórjuk
gyümölccsel, majd ráhelyezünk két réteslapot. Erre jöhet a töltelék másik fele,
majd ismét a gyümölcs. Befedjük az utolsó két réteslappal. A négy evõkanál tejfölben elkeverjük a tojássárgáját, és megkenjük vele a rétes tetejét. Elõmelegített
sütõben készre sütjük 175 fokon.

Stájer almás rétes
Hozzávalók (4 fõre): 1 cs leveles tészta (amiben 2 rolni van), 6-8
alma, õrölt fahéj, ízlés szerinti mennyiségû cukor, 1 egész tojás.
Hámozzuk meg az almákat, vágjuk ki a közepüket és vagdossuk
õket apró darabokra. Az almát keverjük össze ízlés szerinti
mennyiségben cukorral és fahéjjal. Göngyöljük ki a tésztát, illetve
nyújtsuk ki fél centi vastagra. Terítsük be az almás töltelékkel úgy,
hogy legalább 1-1,5 centit elhagyunk a szélektõl. Ha túl lédús lenne az alma, akkor betöltés elõtt nyomkodjuk ki. Tekerjük össze a
rétest, a végeit kicsit kenjük meg vízzel, úgy tapasszuk össze. Tegyük a réteseket sütõpapírral leterített sütõlapra. Verjük fel a tojást, és kenjük meg vele a rétesünket, majd tegyük elõmelegített
sütõbe, 180 fokra, és süssük addig, amíg szép aranyszínû nem lesz.

Sós krumplis rétes
Hozzávalók (6 fõre): 20-30 dkg fõtt
krumpli, 10 dkg vaj + a lapok megkenéséhez, 4 tojás, fél pohár tejföl, réteslap.
A fõtt krumplit lereszeljük, félretesszük
hûlni. A vajat a tojássárgájával habosra
verjük, a reszelt krumplival és tejföllel elkeverjük. A keményre vert tojásfehérjét is
hozzáadjuk a végén, elõvesszük a réteslapokat. Egy csomagban körülbelül 10 lap van, ezt elfelezzük. Megkenjük az olvasztott vajjal a lapokat, majd az utolsóra ráhalmozzuk a krumplis keverékünk felét. Óvatosan feltekerjük (konyharuhával könnyebb), beletesszük a tepsibe. Sütõpapírt lehet tenni
a tepsibe, úgy könnyebb lesz majd kivenni. A másik csomag lapunkkal is így járunk el, ezt is beletesszük a másik réteshengerünk
mellé a tepsibe. A maradék vajat egy kis tejföllel összekeverjük,
végül megkenjük vele a rétesek tetejét. 180 fokon szép pirosra
sütjük.

(L. A.)

Sajtos-tarjás táska
Hozzávalók (4 fõre): 4 réteslap, 15 dkg
fõtt-füstölt tarja, 8 szelet edami sajt, 1 doboz (8 cikk) kenhetõ félzsíros ömlesztett
sajt, 1 csokor újhagyma, kevés olvasztott
vaj, vagy margarin a kenéshez.
A sütõt elõmelegítjük. Az újhagymát
megtisztítjuk, és vékony karikákra vágjuk. A tarját vékony csíkokra vágjuk. Minden tésztalapot elfelezünk, így 8 db hosszú, keskeny tésztalapunk lesz. Minden tésztalap egyik végébe teszünk
egy cikk sajtot, erre halmozzuk a tarját és az újhagymát, majd letakarjuk az egy-egy szelet edami sajttal. A tészta szélét felhajtjuk,
hogy a töltelék ne szóródjon ki, majd feltekerjük/felhajtjuk, hogy
kis lapos táskákat kapjunk. Ezek a táskák kb. 6x10 cm-esek legyenek. A táskákat megkenjük olvasztott vajjal, vagy margarinnal, és
elõmelegített sütõben, 200 fokon aranybarnára sütjük.

Idõjárás
A következõ napokban folytatódik a változékony idõjárás.
Pénteken egy érkezõ mediterrán ciklon elõtt enyhe, nedves levegõ áramlik fölénk, így délután már többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Szombaton átvonul felettünk a ciklon hidegfrontja, mely ismét több helyen okoz majd csapadékot, de ez többnyire konvektív jellegû lesz. A front mögött néhány fokkal
visszaesik a hõmérséklet, de vasárnap már nem valószínû számottevõ csapadék. A jövõ hét elején ismét felmelegedés kezdõdik, azonban a délutáni gomolyfelhõ-képzõdésbõl szórványos záporokra, zivatarokra is számíthatunk. (www.metnet.hu)
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ISKOLAI ÉLET

Óvodásokkal az iskolában
Óvodásainkkal már többször jártunk az iskola környékén. Ilyenkor természetesen mindig szóba került, hogy õsszel kik fognak ide
járni.
Csütörtökön délutánra meghívást kaptunk az ovi-suliba. Gyermekeink vegyes érzelmekkel, izgalommal öltözködtek, majd a
szüleikkel és az óvó nénikkel átsétáltunk az iskolába.
Az iskolában ismerõs arcok fogadtak minket, a tanító nénikkel
legtöbben nemegyszer találkoztak, többek között az óvodában is,
amikor eljöttek ismerkedni a leendõ elsõsökkel.

A kezdeti izgalom hamar oldódott, és érdeklõdve, kíváncsi tekintettel lesték a tanító néniket, akik az óvodásokat bevonták az
„órai” munkába. Két tanteremben, játékos, mozgásos óra keretében ismerkedtünk az iskolai élettel. A gyerekek számolgattak, feladatlapot oldottak meg, nyuszifüleket készítettek, melyek segítségével mesedramatizálásra és nyuszitáncra is sor került.
Gyermekeink nagyon jól érezték magukat, a játékos, mozgásos
feladatokat nagyon élvezték.
A szülõk is nagyon örültek, hogy részt vehettek ezen a délutánon.
Ez a kezdeményezés is hozzásegíti gyermekeinket a zökkenõmentes iskolakezdéshez.
Másnap vidáman mesélték iskolai élményeiket a gyerekek, volt
olyan kislány, aki nevetve mondta: „Óvó néni, én ma iskolába
akartam menni!” Erre azért õszig még várni kell. Kicsit szomorkodva, de bátran engedjük iskolába gyerekeinket.
Köszönjük (a gyerekek nevében is) ezt a jó kis délutánt a Mészöly Géza Általános Iskola igazgatójának, tanárainak és a diákoknak is.
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Az ovisoknak szólt a
csengõ a Mészölyben
Április 12-én 57 ovis érkezett iskolánkba. A szûk folyosó nem csak
miattuk lett népes, hiszen a szülõkön kívül nagyszülõk, sõt dédszülõ is kíváncsi volt az iskolai életre. A kísérõk között a nagycsoportos óvó nénik is megtisztelték rendezvényünket, akiknek arcán megjelent az izgalom.
3-4 éves óvodai munka eredménye mérhetõ fel ezen a délutánon.
Elég volt a 25 perces foglalkozás ahhoz, hogy meggyõzõdjük arról, hogy már kialakult a gyerekek önfegyelme, érdeklõdéssel figyelték a feladatokat, és könnyen motiválhatóvá váltak. Színezésnél, rajzolásnál kiderült, hogy a ceruzát is helyesen használják.
Beszédkultúrájuk fejlett, hanghallásuk tiszta, a számok világában
otthonosan mozognak. A dalokat hallva vidáman, felszabadultan
énekeltek, táncoltak.
Kedves óvónõ kollégák! Kell ennél nagyobb elismerés? Hiszen a
foglalkozások végére egyértelmûvé vált, hogy ezek a kisgyerekek
iskolaéretté váltak, felkészültek az iskolai életre. Itt a helyük!
A látottak alapján az elsõs tanító nénik nem félnek, nem riadnak
vissza a munkától. Az iskolai életre alaposan felkészített „kisiskolások” tanítása – a közel 30 fõs osztályokban – meghozhatja a sikert, a kiváló eredményt! A kialakult készségeket, képességeket a
magas tudású pedagógusmunka mellett modern tárgyi eszközeink (interaktív táblák, számítógépek, nyelvi labor) használatával
fejlesztik tovább.
Célunk, hogy színes, sokoldalú tevékenységgel érvényesüljön a
szakmaiság elve. Már a kezdeteknél törekszünk a humánumra, az
egyén és a közösség iránti tiszteletre. Munkánkkal a tanulókat bevonjuk a saját iskolai életük megszervezésébe. Igazságos, szeretetteljes iskolai légkört biztosítunk tanuló és tanuló, tanuló és nevelõ, szülõ és nevelõ, nevelõ és nevelõ között.

Koncz Jánosné intézményegység-vezetõ

Iringó-bejárás Nagylókon!
Szeretettel meghívjuk a nagylóki
IRINGÓ TANÖSVÉNY 6. bejárására! Idõpont: 2012. április 28. Indulás: 9 és 10 óra között a Petõfi
utcai TAVIPALOTA turistaháztól. Regisztráció 8.30-tól.
Részvételi díj: felnõtteknek 300
Ft, gyerekeknek: 200 Ft (ált. iskolás korig). A nagylóki gyerekek részvétele ingyenes!
A túra felénél zsíros kenyér+ásványvíz, a célban (turistaház)
meglepetés várja a túrázókat!
A táv kb. 14 km, 10 megállótáblával, ahol a természetkedvelõk
megismerhetik a Mezõföld jellemzõ élõvilágát. A túra kényelmes gyaloglással 4-5 óra alatt teljesíthetõ.
Minden túrakedvelõ, természetszeretõ gyermeket, felnõttet, baráti
társaságot szeretettel várunk!
Jelentkezés: Viniczai Ramóna (viniczair@invitel.hu, 06 (20) 515
2751), Dobai Teréz (dobaiterez@freemai.hu, 06 (30) 539 4986),
iskola: 06 (25) 507 340. Kérjük, hogy április 20-áig jelezzék a részvételt, létszámot.

El kell érnünk, hogy a tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen! Segítünk diákjainknak
észrevenni és értékelni a jót, megelõzni, felismerni a rosszat.
Iskolánk, a Mészöly Géza Általános Iskola a helyi adottságait kihasználva kiemelten kezeli az idegen nyelvet, a számítástechnikát
és a sportot.
Aki részt vett a kisiskolában, az „ovi-suli” foglalkozáson, majd kihasználja lehetõségeinket, nyolcadikos korára ECDL- és nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, sporteredményekkel fejezheti be általános iskolai tanulmányait.
Fülöpné Nemes Ildikó igazgatóhelyettes

Köszönet! A Mészöly Géza Általános Iskolában a sok
használattól megrongálódott a bejárati ajtó. A Lara-Therm Kft.
térítés nélkül, ingyen megjavította nekünk, így most újra a megszokott módon jutunk be az iskola épületébe. Köszönjük nekik!
MGÁI
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Április 21., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 6.00 Magyar gazda 6.25 Anno 6.55
Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Angi jelenti 10.25 Kortárs 11.00 Tetõtõl talpig 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Boxutca 12.40 Forma-1
14.20 Zöld Tea 14.50 A sebes futású folyó: A Dráva élete 15.40 Nagy-Britannia
madártávlatból 16.35 A szövetség 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Muriel esküvõje 21.55 Kalandorok 23.50 Nagyon zene: Koncertsorozat 1.10 Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25
Asztroshow 11.20 Házon kívül 11.50 Autómánia 12.00 Híradó 12.30 Amerika
legkeményebb melói 13.30 Lost – Eltûntek 15.30 Hetedik érzék 16.30 Nõi vonalak 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 22.10 Halálra jelölve 0.05 Fogva tartva 2.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 9.35 Egyik kutya, másik nem!
10.00 Babavilág 10.25 9 hónap 10.55 Tûsarok 11.25 Bajnokok Ligája magazin
11.55 Én is szép vagyok 12.25 Gyilkos számok 13.25 TopSpeed 13.55 Autóguru 14.25 Xena 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Hawaii Five-0 17.25 Sas Kabaré
18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Queen Sized – Tömör a gyönyör 21.25
Lánglovagok 23.55 Holdtölte 1.35 Ezo.tv 2.35 Kalandjárat 3.00 Teleshop 3.30
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 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 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.05 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese 20.05 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.46 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 22., VASÁRNAP
MTV: 5.54 Hajnali gondolatok 5.55 Magyar gazda 6.25 Esély 6.55 Ma reggel
9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Megkeresni az embert 10.05 100 éves a Hajdúdorogi Egyházmegye 10.30 A sokszínû vallás 10.45 Baptista magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor 11.15
Balatonfelvidéki református templomok 11.30 Écsy Gyöngyi portré 12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból 12.35 Út Londonba 13.05 TS – Sport7 13.30
Forma-1 16.25 Gyõri ETO FC–DVTK bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25
Munkaügyek – Irreality Show 22.25 Csalás és ámítás 0.05 Az út
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop
11.25 Törzsutas 11.55 Nõi kézilabda Magyar Kupa – döntõ mérkõzés 12.00
Híradó 13.50 Gossip Girl – A pletykafészek 15.45 True Calling – Az õrangyal
16.50 Mr. Óvóbácsi 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Holnapután 22.25 Heti
hetes 23.45 Portré 0.25 A múlt titka
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.40
Nagy vagy! 10.45 Stahl konyhája 11.15 Kalandjárat 11.45 Borkultusz 12.15
Talpig nõ 12.45 Több mint testõr 13.15 A kiválasztott – Az amerikai látnok
14.15 Monk – Flúgos nyomozó 15.15 Bûbájos boszorkák 16.15 Másodállás
16.45 Queen Sized – Tömör a gyönyör 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05
Távkapcs 22.10 Frizbi Hajdú Péterrel 23.10 Elit egység 0.10 Tükröm-tükröm
2.20 Ezo.tv 2.55 Napló 3.45 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.04 Népzene 14.05 Formabontó vasárnap délután 16.05 Szonda 16.35
Oxigén 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi újság
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese 20.05 Esti
séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.45 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Április 23., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Európa egészsége 11.00 Most a Buday! 11.30 Napirend
elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina
13.30 Marslakók 14.00 A szövetség 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.45 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kékfény 21.40 Hacktion 22.35 Az
este 23.10 Aranymetszés 0.10 Múlt-kor 0.40 Zöld Tea 1.05 Everwood 1.50
MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.30
Showder Klub 23.35 Pokerstars.net – Big Game 0.35 Reflektor 0.50 Szakíts, ha
bírsz!
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Herkules és a tûzkarika 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben 17.20
Update Konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Gyilkos számok 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv
1.30 NCIS 3.10 Aktív extra 3.35 Magyar versek
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 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 21.51 Vers napról napra 21.04
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

Április 24., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Mindenbõl egy van 11.00 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski Ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Marslakók 14.00
Hacktion 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.45 MM
17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Marslakók 20.40 Lottózsonglõrök 22.15 Az este 22.50 Tudorok 23.50 Barangolások öt kontinensen 0.20 Angi jelenti 0.50 Everwood 1.35 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.30
A Grace Klinika 23.30 Reflektor 23.45 Vészhelyzet
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Totalcar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Dávid és Góliát 14.20
Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.35 Jóban-Rosszban 20.30
Bajnokok Ligája 23.15 Tények 23.50 Ezo.tv 0.25 Szerelem utolsó vérig 2.00
Totalcar 2.25 Magyar versek
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 baptista egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 25., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30
Marslakók 14.00 Gasztroangyal 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok
szigete 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 Bábel 22.25 Az este
23.00 Kortárs 23.30 Árnyékban harcolók 0.30 Szellem a palackból 0.55
Everwood 1.40 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Legyen Ön is milliomos! 22.35 Házon kívül 23.05 XX. század – A legendák velünk élnek 23.40
Reflektor 0.55 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 Teleshop 10.20 Ezo.tv 11.50 Becézõ szavak 14.20
Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek
23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Doktor House 1.50 Született feleségek 2.40 Babavilág 3.05 Magyar versek
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 református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Április 26., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.15 A Silla királyság ékköve 10.15 Retró kabaré 11.15 Kasszasiker 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Marslakók 14.00
Négy szellem 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.40 MM
17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Marslakók 20.40 Elcserélt lányok 21.30 DTK 22.25 Az este 23.00 88 perc 0.50
Everwood 1.35 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Tûz a mélyben
23.35 Tudorok 0.45 Reflektor 1.00 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl
konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.35 Ezo.tv 12.10 Moliére 14.20
Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20
Kismocsok 23.10 Aktív 23.40 Tények 0.15 Ezo.tv 0.50 Kismocsok 2.15 Segíts
magadon! 2.40 Magyar versek
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 11.35 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 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.05 Irány London! 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers
napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Április 27., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 DTK 11.00 Tetõtõl talpig 11.30 Múzeumtúra 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Marslakók 14.00 Elcserélt lányok 14.45 Angyali érintés 15.35 Capri – Az álmok szigete 16.35 MM
17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Marslakók 20.40 Poén péntek 21.40 Mindenbõl egy van 22.35 Az este 23.10
Négy szellem 0.10 Melissa és Joey 0.35 Waczak szálló 1.05 Everwood 1.50
MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszínelõk 22.30 Gyilkos elmék 0.35 Reflektor 0.50 Törzsutas 1.15 Kemény zsaruk
2.10 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A láthatatlan ember 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben
17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 Megasztár 6. 0.05 Grimm 1.05 Tények 1.40 Ezo.tv 2.40
Alexandra pódium 3.05 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 A
hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap
20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PRTelecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Április 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívumunkból: Bibliatörténeti kiállítás (16p), Barkaszentelés (52p), Református
verses est (93p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Fahídi Éva a
holokauszt kapcsán (ism.), Zichy Aladár a világválságról (ism.)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 21., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Fahídi Éva a holokauszt kapcsán (ism.), Zichy Aladár a világválságról (ism.) 18.00 Lapszemle 19.00 Tavaszi hangverseny a Kippkoppban (25p), Interjú Varga Gáborral (90p), Juliska néni (archív) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 22., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Fahídi Éva a holokauszt kapcsán (ism.), Zichy Aladár a világválságról (ism.) 13.00 Heti híradó
14.00 Tavaszi hangverseny a Kippkoppban (25p), Interjú Varga
Gáborral (90p), Juliska néni (archív) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitéleti archívum 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 23. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívum 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 „Zengõ” ovi (30p), Jákob Zoltán helytörténeti elõadása (ism. 95p), Interjú Varga Zoltánnal (60p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Április 24., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Fahídi Éva a holokauszt kapcsán (ism.), Zichy Aladár a
világválságról (ism.) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 25., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 „Zengõ” ovi (30p), Jákob
Zoltán helytörténeti elõadása (ism. 95p), Interjú Varga Zoltánnal (60p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Foci
23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 26., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Foci 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitéleti archívum 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. – 1231.

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

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

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
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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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
falbontás nélkül!
Telefon: 06 70 310 8086
KUKORICA GYOMIRTÓ SZER:
JUMBO TURBO akciós áron kapható,
amíg a készlet tart! MARTONVÁSÁRI
KUKORICA VETÕMAG,
70.000 szemes és 5 kg-os kapható!
Gazdabolt és Faiskola,
Sárbogárd, Ady E. út 224.,
Tel.: 06 30 6362 053, 06 25 462 214
50 nm-es ÜZLETHELYISÉG
Sárbogárdon, frekventált helyen,
KEDVEZÕ ÁRON ELADÓ!
06 30 363 7533

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy a KÖZÉV Kft.
(7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.)

VÁLLAL ÉPÜLETBONTÁST,
TEREPRENDEZÉST, BOZÓTIRTÁST,
NÖVÉNYZETKASZÁLÁST.
Kérje egyedi árajánlatunkat
az alábbi telefonszámon:

2012. április 19. Bogárd és Vidéke

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 (30) 9909 199
Svéd frissítõ masszázs, 2500 Ft/óra 06 (20) 437
4869 (4508136)
Vörös tojótyúk vásár 480 Ft/db. Sárbogárd, Tinódi út 202. 06 (30) 442 4971
Kárpitos bútorok áthúzását, javítását vállalom.
06 (30) 662 5375 (4508674)
Sárbogárd központjában téglaépítésû, gázfûtéses közmûvesített, családi ház eladó. 06 (1) 332
4435
Nyulak eladók! Házi és oroszlánfejû törpe. 06
(30) 981 9923 (4508295)
Új kazánok a gyártótól, garanciával, papírokkal
olcsón eladók. 06 (30) 424 9840
Minõségi cser, akác tûzifa eladó. Cser méter:
1850 Ft, kugli: 1900 Ft, hasított: 1950 Ft. Vegyes tûzifa: 2000 Ft-tól. Akác: 2280 Ft-tól. Cser
3
tûzifa, erdei, m -ben: 22.000 Ft. 06 (20) 406
9267 (4508339)

Családi ház Kálozon eladó. Irányár: 1.200.000
Ft. 06 (70) 398 4626
Egyszobás földszinti lakás kiadó vagy eladó. 06
(30) 819 2563
Lakás igényesnek kiadó 06 (70) 332 1397
Eladó féláron 1 db elektromos kerékpár érdeklõdni: 06 (20) 929 8716
Árpád-lakótelepen 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 601 0554 (4508693)
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók.
Sárszentágota, Pákolicz Árpádné, 06 (25) 476
051
Hízó Cecén eladó. 06 (25) 234 264, 06 (30) 3749
134
3
Daewoo Tico 1998-as évjárat, 800 cm , folyamatosan szervizelt, garázsban tartott lejárt mûszakival olcsón eladó. 06 (30) 398 8570 (4508738)
Nyíl u. 10-ben kétszobás családi ház eladó 06
(30) 324 3427 (4808688)
Barátság u. 12-ben háromszobás lakás eladó
06 (30) 324 3427 (4508688)
Ady-lakótelepen egyszobás bútorozott, földszinti lakás kiadó! 06 (20) 487 9247 (4508735)

SÍRKÖVEK FELÚJÍTÁSA,
TISZTÍTÁSA

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Szétszedése, összerakása,
ugyanitt párkányok készítése
Strausz Péter
06 30 494 0305

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2012. április 21-én, szombaton.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

06 (30)688 1171
Köszönjük. KÖZÉV Kft.

Meghívó

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és településeken 9.00-14.00 óra között karbantartási munkákat végzünk:
Május 2.

Sárbogárd 200/2. glóbuszmosás

A Sárszentmiklósi Borbarát Kör
meghívja a borosgazdákat a
2012. április 21-én 9 órakor rendezendõ

Május 3.

Sárbogárd 200/3. glóbuszmosás

Május 4.

Sárbogárd 700-as glóbuszmosás

XIV. borversenyre,

Május 7.

Dég glóbuszmosás

mely Horváth István
(7003 Sárbogárd–Rétszilas, Fehérvári u.
21. szám alatti) nádfedeles borozójában
kerül megrendezésre.

Május 8.

Középbogárd–Dég-Újtelep glóbuszmosás

Május 9.

Lajoskomárom medencemosás

A borok leadása
a borverseny helyszínén 2012. április
20-án 17.00 és 20.00 óra között.
Nevezés: fajtánként 2x0,7 liter borral,
név, fajta, évjárat megjelölésével.
Nevezési díj: fajtánként 700 Ft.
A borbírálatot követõen ebéd (1.500
Ft/fõ – a bor leadásakor fizetendõ),
eredményhirdetés, oklevelek átadása.
További érdeklõdési lehetõség:
Szilveszter Jánosnál, a Borbarát Kör
elnökénél, 06 (30) 237 5658.

Május 10. Lajoskomárom glóbuszmosás
Május 11. Szabadhídvég glóbuszmosás
Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb
víznyomás, esetleg idõszakos vízhiány várható. A munkálatok
miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az
egészségre nem ártalmas. Az ezt okozó anyagok kiülepítése
után a víz fogyasztható.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét
és megértését.
FEJÉRVÍZ ZRT.

Bogárd és Vidéke 2012. április 19.
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„MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
LEHETÕSÉG AUTÓJA”
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Hintók Versenye Sárbogárdon

2011 õszétõl egy új rendszert dolgozott ki a Nemzeti Erõforrás Minisztérium a rokkantak és fogyatékkal élõk autóvásárlási támogatására. Új autó vásárlásánál 900.000 Ft a kedvezmény, használt
autóhoz pedig 600.000 forinttal olcsóbban juthat hozzá az erre jogosult.

XVII. alkalommal rendezi meg a
Sárbogárdi Lovas Egyesület a Hintók Versenyét az
Ifjúsági parkban 2012. április 29-én, vasárnap.
A ’C’ kategóriás kettesfogathajtó-verseny egyben a
2012. évi megyei bajnokság 1. fordulója.
Tervezett program:
9.30 hivatalos pályabemutató, nevezések lezárása
10.00 akadályhajtás I. forduló
12.00 ebédszünet, négyesfogat-bemutató, táncbemutatók
13.00 akadályhajtás II. forduló, összevetés
16.00 vadászhajtás
17.30 ünnepélyes díjátadó
18.10 tombolasorsolás
A belépés ingyenes!
A versennyel párhuzamosan futó programok: SÍC – íjásztoborzó, arcfestés, játszóház, népmûvészeti vásár, pónilovaglás,
a Black Horse Country Club és a Kiscsillag hiphop tánccsoport
bemutatói, malacfogó.

Új autónál elérhetõ a Suzuki Swift 1.3 GLX AC CD manuális,
illetve automataváltóval.
Használt autó esetén csak 4 évnél fiatalabb, Magyarországon
regisztrált gépjármû igényelhetõ.
Hogy a rászorult új, vagy használt gépjármûvet kaphat, azt az
illetékes hatóság dönti el.
Új autó vásárlásánál a Magyar Suzuki Zrt. is hozzájárult a támogatás mértékéhez újabb 900.000 Ft-tal, így a fent említett típust (Swift GLX AC CD) jóval olcsóbban, 1.650.000 Ft-ért
kaphatja meg az erre jogosult! Nem elhanyagolható szempont,
hogy ez az árkedvezmény egy jól felszerelt, 7 légzsákkal és 5
csillagos törésteszttel rendelkezõ gépjármûre vonatkozik!
Ugyanez a modell automataváltóval is elérhetõ, amelynek ára
300.000 Ft-tal kerül többe.
Az utalványok beváltásának módja is megváltozott, miszerint
nem lehet minden autókereskedõnél beváltani a kedvezményt.
A mozgáskorlátozottak részére biztosított kedvezményes autók átadási pontjait a dunántúli régiókban csupán 6 helyen,
köztük a Suzuki Barta telephelyein jelölték ki.
Elérhetõségeink: Szekszárd, Selyem utca 3., 06 (74) 415 611;
Paks, 6-os út, ipari park, 06 (75) 511 300; Sárbogárd, Köztársaság út 147/a, 06 (25) 508 080; Székesfehérvár, Alba Ipari Zóna, Kaptár u. 3., 06 (22) 508 050.
A rászorultakat arra biztatnánk, hogy használják ki e kedvezmény adta lehetõségeket, és mielõbb nyújtsák be kérelmüket a
lakóhelyük szerint illetékes szociális és gyámhivatalnál.
A jogosultságról és egyéb információkról a
www.lehetosegauto.hu weboldalon tájékozódhatnak.

A versenyre mintegy 7 megyébõl érkeznek fogatok. A szervezõk várják a 2010. évi gyõztest, Kalamár Lászlót (Beremendi
Építõk SE), a korábbi évek országos C kategóriás döntõinek
legjobb öt helyezettjei közül Magyar Zoltánt (Marcali
VSZSE), Baranyai Lászlót (Sárbogárdi LE), az ezüstérmes
Ihász Bélát (Seregélyesi LK), valamint a korábbi országos bajnok Forró Tibort (Tabi VSE), aki már háromszor volt képes
megnyerni a döntõt.
A Sárbogárdi Lovas Egyesületbe 3 új versenyzõ igazolt: Bodnár Csaba (Ráckeve), Baranyai László (Sárszentágota) és
Tóth Roxána (Sárbogárd), Tóth Imre lánya.
Az immár 15 fõsre bõvült sárbogárdi csapat remélhetõleg szép
számban képviselteti majd magát, és a tavalyi megyei bajnok,
Taligás Menyhért is harcba száll újra a vándorserlegért.
További információk: les.bogard.hu.

/X/

Gosztola Gábor, Sárbogárdi LE, koordinátor

II. FÜBE HALÁSZLÉFÕZÕ-VERSENY
Szeretettel meghívjuk 2012. május 1-jén, az Amadeus étterem elõtti térre.
A találkozás idõpontja: 8.30 óra. A fõzõverseny kezdete: 9 óra. Zsûriztetés: 13 órától.
Nevezési díj: 2.000 Ft, fizetni a helyszínen. A nevezési díj fejében 4 kg élõ halat (ponty) szolgáltatunk.
A többi feltételt a nevezõknek saját maguknak kell biztosítaniuk. Több hal felhasználása engedélyezett.
A nevezési szándékot 2012. április 27-én 18 óráig kérjük bejelenti Nedoba Károly részére a 06 (70) 334 9148-as
mobilon, vagy a nedobak@freemail.hu, illetve a moricz.laszlo11@gmail.com e-mail címeken.
Az elsõ három helyezett okleveles elismerésben és tárgyjutalomban részesül.
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