
A buszmegállóban várakoz-
tam, amikor egy hátizsákos
férfire lettem figyelmes, aki a
járdán sétált, gondoltam,

munkából hazafelé. Egyszer csak megállt, elõvette a kameráját, és
úgy tûnt, hogy egy plakáton a csinos hölgyeket fényképezi.
„Micsoda perverz alak!” – gondoltam magamban. A férfi aztán
átment az út másik oldalára, s lám, onnan meg azt a villanyoszlo-
pot fényképezte, aminél az elõbb megállt. Aztán meg odébb az út
fölött futó vezetékeket.
Megszégyenültem. „Látod, milyen vagy? Ne ítélj elsõ látásra!” –
mondta bennem egy hang. – „Bizonyára az elektromos mûveknek
dolgozik.” S eszembe jutott egy régi eset, ami velem történt meg,
amikor rólam gondolt és mondott valaki hamisat, s az igaztalan
vád máig fáj. Nap mint nap mennyiszer esünk ebbe a bûnbe … is?
„Ne ítéljetek, hogy titeket se ítéljenek!
Azzal az ítélettel fognak titeket megítélni, amellyel ti ítéltek, azzal a
mértékkel fognak mérni nektek, mellyel ti mértek.” (Máté 7:1-2)
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Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület

május 11-ei nyílt ülésérõl –
Indulhat

a hulladékválogató

16 milliárdnyi európai uniós forrás igény-
bevételével elindulhat a Közép-Duna Vi-
déke Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás projektje, aminek keretében hul-
ladékválogató mû jöhet létre a sárbogárd–
kislóki hulladéktelep mellett.
2013. január 1-jétõl nem az önkormányzat
határozza meg a szemétszállítási díjat, mi-
nek következtében elõreláthatólag a jelen-
legi nettó 237 Ft ürítési díj kb. 430 Ft-ba
fog kerülni. Az önkormányzat vizsgálni
fogja – mondta dr. Sükösd Tamás polgár-
mester –, hogy a lakosság terheit hogyan
lehetne könnyíteni.
Nagy Tibor: Engedjék meg, hogy kivétele-
sen más ügyben szóljak, s együttérzésemet
fejezzem ki azoknak a családoknak, akik a
méhrajtámadás elszenvedõi voltak. A gye-
rekeknek minél elõbbi felépülést, gyógyu-
lást kívánok.

Kiemelkedõ
bogárdi rendõrség

A képviselõk megismerhették a Sárbogár-
di Rendõrkapitányság vezetõjének beszá-
molóját a 2011. évi bûnügyi és közbizton-
sági helyzetrõl.
Juhász János: Az egyik testületi ülésen
sok érdekességet elmondtak a képviselõk,
és a kapitány úr alapos, korrekt választ
adott. A számok azt támasztják alá, amit a
kapitány úr a múltkor elmondott nekünk.
A bûncselekmények száma a megyében az
utóbbi 5 év tekintetében a legmagasabb,
26.081. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság-
nál 22,1 %-kal, 1.433-ról 1.177-re csökkent
a regisztrált bûncselekmények száma. A
nyomozás eredményességi mutatója ma-
gas: 53,8 %-ról 70,9 %-ra nõtt. A rendõr-
ség munkáját a magam részérõl köszö-
nöm.
Nagy: A legtöbb baleset Sárbogárd von-
záskörzetében történik. A személyi sérü-
léssel járó balesetek száma 17-rõl 25-re
emelkedett. Ha mérnek, keressék meg a
megfelelõ helyeket, hogy ez a szám csök-
kenjen. A két lakótelepen legyen rend, le-
hetõség szerint kábítószert ne áruljanak.
Látom az igyekezetet, hogy este 10-kor jár-
õröznek. Kérem, ezt a jó szokásukat tart-
sák meg.
Dr. Ozsváth Zsolt: Az idén (összevetve az
elõzõ év hasonló idõszakával) lényegesen

javult a közlekedési balesetek helyzete.
Kevesebb súlyos és könnyû sérült van, ittas
okozónk eddig még nem volt. Közös ér-
dek, hogy a lakosság is érezze: ki tud menni
úgy az utcára, hogy nem veszélyeztetik, mi-
közben közlekedik. A múltkor elhangzott,
hogy a központban nehéz átmenni a gya-
logátkelõhelyen. Rendszeresen szoktunk
kihelyezni rendõri egységet, hogy a gyalog-
átkelést segítsük. Ha jelzés érkezik hoz-
zánk a lakóteleprõl, garantálom, hogy
menni fog rendõri egység. Ha Önöknek
jeleznek, szóljanak nekünk, hogy idõben
tudjunk reagálni.
A megyei fõkapitány-helyettes méltatta a
sárbogárdi rendõrség munkáját, eredmé-
nyeit, melyek több területen is kiemelke-
dõk. Nem csak a rendõrség munkáját kell
méltatni – tette hozzá. – Ehhez kell egy tár-
sadalmi támogatottság, amit szeretnének
megköszönni.

Célkeresztben a Közév

A kegyeleti közszolgáltatási megállapo-
dásról szóló határozati javaslatot a pénz-
ügyi bizottság azzal a kiegészítéssel java-
solta elfogadni, hogy a képviselõ-testület
vizsgálja felül a temetõ üzemeltetését vég-
zõ Közév Kft.-vel kötött 2012. évi szerzõ-
dést.
Nagy: Tavaly leégett a sárszentmiklósi te-
metõ oldala. Az egyik sírkeretben a beépí-
tett fa is megrongálódott, több méter ma-
gas növények pusztultak el, a hozzátarto-
zók szomorúságára. Nem tudom, hogy ezt
kivizsgálták-e, felelõsségre vontak-e vala-
kit. Kérem, ha a temetõket gondozzák, kü-
lön figyelmet fordítsanak azokra a tevé-
kenységekre, amikbõl probléma fakadhat,
különösen a tûzgyújtásra.
Etelvári: Hogy a zöldterületek ápolása,
karbantartása, gondozása megtörtént, az-
zal nem tudok egyetérteni. Nem volt meg-
felelõ sem a hóeltakarítás, sem a szemét el-
szállítása. Polgármester úr, emlékezzél,
amikor a te telefonálásodra vitték el a Hu-
szár-temetõbõl a hatalmas konténert, ami-
bõl már vitte a szél a koszorúkat. Ezért
hozta a bizottság azt a határozatot, hogy a
szerzõdést és a teljesítéseket vizsgáljuk fe-
lül.
Dr. Sükösd: Valóban van olyan, amikor
különbözõ telefonos beavatkozásokra van
szükség. Lócskai István ügyvezetõ úr min-
den alkalommal állt a rendelkezésünkre a
temetõs egyeztetésekre, és a beavatkozás
minden alkalommal megtörtént. Például a
ravatalozók vonatkozásában azon va-

gyunk, hogy közmunkásokkal oldjuk meg
a javítási munkákat, mert a Közév drága
partner lenne. Egy másik temetõvel kap-
csolatban is volt drasztikus baleset, amikor
a kerítést és több sírt elvittek az elszaba-
dult lovak és kocsi. Ott egy viszonylag
gyors, költséghatékony beavatkozást sike-
rült megtenni, amit szeretnék megköszön-
ni.
Lócskai István: A kaszálások számát a
Közév és az önkormányzat közötti szerzõ-
dés egyértelmûen rögzíti, ami 6 kaszálásról
szól. Amikor az idõjárás olyan, hogy két
hét alatt megnõ a fû, ahogy végigérünk a
terepen, újból kezdjük. Ebbõl adódóan ta-
valy plusz kaszálásokat végeztünk. Az Ifjú-
sági parkban folyamatosan volt rendez-
vény tavaly, azt folyamatosan kaszáltuk,
hogy mindenki számára megfelelõ legyen.
A Közév szerzõdésen felül végezte el a
sárhatvani temetõben két síremlék és a
Huszár-temetõben a Mészöly Gedeon-féle
síremlék rendbetételét. Folyamatosan
építtetjük az urnafalakat, már a harmadik-
nál tartunk. Egy urnafal költsége 250.000
Ft. Nincs tisztázva, hogy ez a Közév Kft.
költsége-e, vagy a városé.
Juhász: A falépítés költségét a 2013-as
költségvetési koncepció készítésekor a
mûszaki osztály vezetõje legyen szíves fel-
mérni. Szûcs Attila két héttel ezelõtt konk-
rét ígéretet tett a töbörzsöki és a Varga-te-
metõben egy 16-os az urnafal megvalósítá-
sára. Ez komoly igény, jó volna, ha ezek
megvalósulnának.
Dr. Sükösd: Négy temetkezési szolgáltató
fedi le a város területén a temetések döntõ
többségét. Hogy minden zökkenõmentes,
a tulajdoni és a kegytárgyak használati vi-
szonya tisztább legyen, egyeztetést kezde-
ményeztünk velük.

Szabadidõpark, de hol?
Szabadidõparkot alakítanának ki a vasút-
állomás melletti benzinkút mögötti terüle-
ten, ha a magyar állammal folytatott folya-
matos egyeztetések eredményre jutnak, és
a vasútállomás környékének vízelvezeté-
sét meg tudják oldani. A Közév felajánlot-
ta a segítségét.
Nagy: Lesz ott egy szép pavilon, egy ping-
pongasztal, padok. A pingpongasztal mi-
lyen anyagból lesz?
Lócskai: Idõjárásálló kültéri pingpongasz-
tal lesz, rögzítve a talajhoz.

Pingpong szélcsendben
Nagy: 205.440 Ft van egy asztalra számol-
va. Én 120.000 Ft körül láttam, plusz-mí-
nusz 20.000 Ft. Az asztalnál ülõk közül ki
pingpongozott szabadban?
Sokan: Sokan, szélcsendben.
Nagy: Töbörzsök felé még a szél is jobban
fúj, nem fogják le a házak és a növényzet.
Érdemes-e pingpongasztalt oda helyezni?
A gyerekszámot felmérte-e valaki?
Lócskai: Az árat egy sárbogárdi sportszer-
gyártó vállalkozás honlapjáról töltöttük le.
Bármire nyitottak vagyunk, ha Önök azt
mondják, hogy ne pingpongasztal legyen.

Folytatás a következõ oldalon.



Bogárd és Vidéke 2012. május 17. KÖZÜGYEK 3

Nagy: A hidat viszont olcsónak találom.
Nem lenne jó, ha két hét múlva tûzifa len-
ne belõle.
Novák Kovács Zsolt: A kezdeményezés
nagyon szimpatikus. Bár nem biztos, hogy
ez a legmegfelelõbb hely e beruházás meg-
valósítására. A gyereklétszám nem biztos,
hogy indokolja ezt, másrészt kicsit zárt ez a
hely. Ne olyan irányba fejlesszünk, hogy
esetleg olyan tevékenység folyjon majd ott,
amit nem szeretnénk. Konkrétan kábító-
szerezésre gondolok. Javaslom, mérjük
fel, hogy a városban hol van még olyan
hely, ahol ilyen beruházást meg lehetne va-
lósítani, és ahol igény van erre (akár a lakó-
telepek környékén, akár a Papföldön,
Miklóson, akár a külsõ településrésze-
ken), és készítsünk a megvalósításra egy
ütemtervet.
Lócskai: A lakótelepeken vannak rossz ta-
pasztalataink. Felújítottuk a kosárlabda-
palánkokat hálóval, fémkerettel stb., és
már semmi nincs belõlük.

Mûvészképzõ
N. Kovács: Ez a veszély itt is fennáll. Ha
nem is tûzifának használják, esetleg kép-
zõmûvészeti tábort nyitnak rajta, és min-
denféle feliratokkal összerondítják.
Tóth Béla: Hol nem csinálják meg?
Etelvári: Én úgy vagyok vele, hogy ha ad-
nak, fogadd el. Ezt nagyon jó kezdeménye-
zésnek tartom attól függetlenül, hogy kriti-
záltam a Közévet. Bízzuk szakemberekre,
hogy milyen fából csinálják a hidat.
Lócskai: A mûszaki osztállyal szorosan
együttmûködve kívánjuk ezt a beruházást
megvalósítani. Minden olyan szempontot
figyelembe fogunk venni, ami a biztonság-
gal kapcsolatos.

Lesz skate-pálya
Dr. Sükösd: Arról az örömteli hírrõl még
nem számoltam be, hogy megjött a Lea-
dertõl az értesítés, hogy a skate-pályás
(ügyességi pályás) pályázatunk nyert. En-
nek van egy kijelölt helyszíne, illetve az ah-
hoz szükséges eszközökre is próbáltunk
ajánlatokat beszerezni. Ha a döntésnél
gyorsabban folyósítják a támogatást, ak-
kor ez az idei évben megvalósul.

Bejelentések

Juhász: Az ügyrendi és jogi bizottság 3 fõ-
vel volt határozatképes. Dr. Berzeviczy úr
olyan sûrûséggel látogatja a bizottsági ülé-
seket, mint régen a testületit?
Dr. Sükösd: A mostani bizottsági ülés
elõtt, mivel az elnök urat nem érte el, Ber-
zeviczy úr a bíróságról jelezte, hogy nem
engedik el.
Juhász: Bárcsak egyszer látnánk, hogy
tényleg nem engedik el.
Dr. Sükösd: Ferencz Kornél pedig fölhí-
vott, hogy Németországban tartózkodik.

Boss, Orex, kisbalta
Nedoba Károly Erõs Ferenchez: Múlt év-
ben kértem a mûszaki osztályt, hogy a régi
tanácsháza sarkán világítson a lámpa, de
azt nem kértem, hogy nappal is világítson.

A FÜBE az elmúlt években a természetjá-
rókkal kb. 150-160 fát ültetett Sárbogárd
területén. Az idén vérszilvafákat ültettünk
a Kite elé. Úgy gondoltuk, hogy abban a si-
vatagos környezetben szépen mutatnak
majd. A Kitével nem egyeztettünk, az tény.
Másfél hónap múlva a Kite jelezte a pol-
gármester úrnak, hogy legyen kiszedve az
élõ fa. Egyik napról a másikra ki lett szed-
ve, mert fennállt az a veszély, hogy a nagy
autóból kiszáll az illetõ Boss öltönyben,
Orex órával, a kezében kisbaltával, és ha
mi ezt nem tesszük meg, akkor azonnal ki-
vagdalja a fát tõben. Annak örülök, hogy
egy másik területre lettek ültetve a fák.
Vannak parkjaink, vigyázzunk rájuk, hát-
ha a dzsondérok elindulnak, aztán leteszik
az ekéket, és kiszántják Sárbogárdot. A
Boross Mihály-emlékparkban a padokat le
kellene festeni. Ugyanitt volt egy fõzõver-
senyen május 1-jén. Sokan engem kritizál-
tak, miért nem vágattuk le a füvet. Ahogy
az kinézett, az gyalázat. Vagy legyen betar-
tatva a szerzõdés fûkérdésben, vagy be-
széljétek meg a Jóistennel, hogy ne essen
annyit az esõ, meg ne süssön a nap.
Nagy: Én februárban kértem májusra a fû-
nyírást, és nem teljesült. Ennél többet ak-
kor tudnék tenni, ha magam levágnám.
Dr. Sükösd: A Kite viszonylag jó iparûzési
adót fizetõ együttmûködõ partnerünk.
Összeveszni nem kívánok velük. Vannak
dolgok, amiket kénytelenek vagyunk tisz-
teletben tartani akkor is, ha annak indo-
kolhatósága elsõre nem látszik.
Tóth: A közterület karbantartása bizottsá-
gi üléseken is elhangzott, azért hoztuk azt
a döntést, hogy felül kell vizsgálni a Közév-
vel való szerzõdést. Remélem, rövid idõn
belül meglesz, hogy kinek és mikor kell
füvet vágni.
Nedoba: A jegyzõ asszony jelöljön ki vala-
kit a mûszaki osztályon, aki a nagy ünnepe-
ink elõtt átnézi a város közterületeit.
Juhász: Ha valaki otthon gondozza a pá-
zsitot, az április elején biztos, hogy elkezd-
te nyírni és szeptemberig nyírja. Az azt je-
lenti, hogy ha hatszori kaszálás van, akkor
minden hónapra egy jut. Otthon levágod
18-szor.
Dr. Sükösd: Meg fogjuk keresni a megol-
dást.

Zaklatunk és rablunk
Etelvári: Az igazgató úr a bizottsági ülésen
azt mondta, 5-én, vagy 6-án volt a fûnyírás
ideje. Ez olyan dolog, mintha a menny-
asszonyi ruhát a lakodalom után hoznák,
amikor már sír a gyerek a bölcsõben. Nem
akarok megsérteni senkit, de annyi eszé-
nek kell lenni, hogy ekkora ünnep elõtt
biztos le kell vágni a füvet. Ne adjuk ezek-
nek a város karbantartását, mert meglátá-
som szerint nem megfelelõen végzik. A fû-
nyírással kapcsolatos, hogy sokan rendben
tartják a portájukat, de vannak olyanok is,
akik nem. Szerencséje a megyei kapitány
úrnak, hogy nem volt itt, mert megkapta
volna a magáét. Mindenhol felháborodás
van a mostani bírságolás meg rendõri eljá-
rások ellen. Azt mondják az emberek,
hogy nem azt kell fölírni az autó oldalára,

hogy „szolgálunk és védünk”, hanem „zak-
latunk és rablunk”.

Dr. Sükösd: Az új szabálysértési törvény
nem biztosít mozgásteret egyik szervezet-
nek sem. Erõteljes társadalmi nyomás ne-
hezedik az országgyûlésre, a Fidesz-frakci-
ón belül is erõs fölszólalások voltak. Ezért
várjuk, hogy a szabálysértési törvény élhe-
tõbb rendszere köszönt majd ránk.

Érsek Enikõ: Pusztaegresen szeretném
kérni a Kossuth utcán a 15 tonnás táblák
helyreállítását, a Hatvani, Fehérvári, Ady
Endre utcákra pedig kátyúzást.

Összevesztek

Nagy: Elmentünk a sárbogárdi sporttelep-
re, hogy készüljön róla egy jelentés, és utá-
na gondoljuk át a sportegyesület helyzetét.
Erõs Ferenc bizottsági elnök úr kijelentet-
te: „Vegyük úgy, hogy ez az egyesület meg-
szûnt.” Összevesztünk. Nem ragaszkodok
a hatalomhoz; az oktatási, civil és sportbi-
zottság elnökhelyettesi és tagi funkcióm-
ról lemondok. Ugyan alkalmazkodtam a
szavazások során sokszor, belül ezekkel a
döntésekkel nem értettem egyet. A pénz-
osztással kapcsolatban jeleztem, hogy kvó-
tarendszert szeretnék indítani. Ezzel
szemben sokszor asztalra ütéssel történik
ez. A bizottság munkájának szakmai részé-
vel nem értek egyet. A bizottság két tagja
azt szajkózza, hogy nem látszik meg a
sporttelepen az önkormányzattól kapott
pénz. Holott tájékoztattam õket arról,
hogy a pénzösszeget milyen célra adtuk,
ami másra nem fordítható. Az önkor-
mányzat tulajdonában van az épület, az ott
lévõk saját erõbõl kétszer kifestették, azt
inkább megköszönni kellene.

N. Kovács: Az idei Bogárdi Napok szerve-
zése kicsit nehézkesen halad. Ennek fõ in-
doka, hogy a költségvetésben szereplõ
összeg ugyanannyi volt, mint tavaly, emellé
egy Leader-pályázatot is benyújtottunk.
Nem volt döntés megfelelõ idõben, emiatt
egy kicsit a határidõk csúsznak. E nehézsé-
gek ellenére is, azt hiszem, a programok
változatosak lesznek.

Dr. Sükösd: Az LSC Sárbogárdnak most is
van élõ támogatási szerzõdése, túlzás,
hogy senki nem támogatja õket. Az újság-
ban láttam az Árpád utcával kapcsolatos
cikket. Az illetékes hatóság vizsgálja, hogy
elállják-e az utat indokolatlanul különbö-
zõ jármûvekkel. Ha bárkinek baja van, a
szerdai fogadónapon nyugodtan be lehet
jönni, az e-mail, a telefon és minden egyéb
is nyilvános. A Malom- és a Nádor-csator-
na rekonstrukciója, úgy tûnik, meg fog tör-
ténni. Üdvös dolog lesz, ha a befogadót is
rendbe teszi végre valaki, mert akkor van
esélyünk, hogy a víz kifolyjon a városból. A
Bogárdi Napok több idõpontra szétszórt
rendezvénysorozata kezdetét veszi. Én
mindenkit buzdítok arra, hogy tekintse át a
programot, és vegyen részt minél többön.

Szerkesztette: Hargitai–Kiss Virág
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Kézmûves
Remek bicskák

Rangos elismerésben részesült Tóth Ár-
pád népi iparmûvész, a sárbogárdi Révész
késes. Magas színvonalú és mûvészi kivite-
lezést ötvözõ kézmûipari munkájával, a
Náder-bicskáival Magyar Kézmûves Re-
mek címet nyert el a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara által 10. alkalommal meg-
hirdetett pályázaton.

121 különbözõ pályamû érkezett a bíráló-
bizottsághoz, melybõl 46-ot minõsítettek
Magyar Kézmûves Remeknek. Fejér me-
gyébõl 3 pályamû érkezett, s az országból
összesen 7 késes nevezett, közülük 2-en
kapták meg e címet.
A szakmai ítészek döntésének meghozata-
lában kiemelt követelmény volt a termé-
kek eredetisége, nemzeti kultúrát õrzõ,
egyedi értéket képviselõ hagyományhûsé-
ge, a kivitelezés kiváló minõsége és turisz-
tikai hasznosíthatósága.
A díjátadóra április 26-án került sor Buda-
pesten, a Vajdahunyadvárban. Az elisme-
rõ okleveleket az iparkamara elnöke, dr.
Parragh László adta át.
E cím arra is jogosítja a kitüntetetteket,
hogy termékeiken feltüntessék a Magyar
Kézmûves Remek logót.
A pályázók termékeibõl kiállítás tekinthe-
tõ meg május 20-áig a Magyar Mezõgazda-
sági Múzeumban.
Gratulálunk Tóth Árpádnak!

Hargitai–Kiss Virág

Újraéled az Ifjúság utca
Május 12-én újra volt Ifjúság utcai rendezvény, melynek fõ szervezõje
Németh István volt.
Hála a jó idõnek, a szabadban Szabó Dénes fõszakács isteni szarvasmar-
hapörköltet készített, ami az utolsó falatig elfogyott. A süteményhegye-
ket az utca asszonyai készítették – a fajtákat nem lehet felsorolni, mert
nem lehet kihagyni belõle egyet sem, olyan jól sikerültek.
Az étel elfogyasztása után többféle ital állt rendelkezésre, kinek-kinek íz-
lése szerint (aszalt szilvás pálinka, gyümölcspálinkák, sör, bor és üdítõk).
Ebéd után közös fotó készült a felújított emléktábla elõtt. A felújítást Sa-
lamon József végezte.
A filmezésben és képek készítésében Ács Andrea remekelt.
Az Ifjúsági parkban rendezett sportdélutánon volt foci, gyógytorna és
röplabda is.
A rendezvény után fáradtan, de jókedvûen tértünk haza.
Jövõre, reméljük, ismét megtartjuk az Ifjúság utcaiak találkozóját!

SJ

Tengerek és templomok
Akár ez is lehetett volna a címe Varga
László kiállításának, mely a Sárbogárdi
Napok rendezvényének nyitánya volt pén-
teken este a sárbogárdi József Attila Mû-
velõdési Központban. A kiállítás hivatalo-
san a Tájak és évszakok címet viselte, ám
azért bátorkodtam a cikk címének mégis
mást választani, mert a tenger (nemcsak a
görög és az olasz, hanem a magyar is) szá-
mos kép domináns szereplõje, ha másként
nem, hát a kék, türkiz és zöld színek legvál-
tozatosabb megjelenésében, ami égi kék-
kel és napfénnyel kiegészülve örömet csal
az ember szívébe. A megbékélést jelképe-

zõ templomok ugyancsak jelentõs arány-
ban szerepelnek az alkotásokon. De látha-
tunk meghitt falu- és városrészleteket, is-
merõs és távoli tájakat, sõt, havas hegyeket
is, mely teljesen új vidék Varga László
ecsetjébõl.
A közönségnek lehetõsége nyílt fellapozni
Varga László verseit is.
A képekhez és írásokhoz a Huszics Vendel
Kórus és dr. Sükösd Tamás polgármester
csinált kedvet. A képek között sokáig folyt
baráti beszélgetések, falatozás.

Hargitai–Kiss Virág

Én világom, a Mi világunk
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2012. május 21-jén 18 órai kezdettel
a Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

festészet tagozatos diákjainak és a Sárszentmiklósi Klubházban
alkotó amatõr mûvészcsoportnak a közös kiállítására.

A kiállítást megnyitja: dr. Sükösd Tamás polgármester.
A kiállításon közremûködnek: a Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjai, a Violin
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zenetagozatos növendékei, valamint Völler
Adél tanítványai.

Rendezvényünk a Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat részeként kerül megrendezésre.
A kiállítás megtekinthetõ egész nyáron a Klubház nyitvatartási idejében.

F
ot

ó:
H

B
E



Bogárd és Vidéke 2012. május 17. NYÍLT TÉR / KÖZÖSSÉG 5

Az Árpád utca érdekében
Az alábbi levelet sajnos az önkormányzat-
nak nem lehet elküldeni, mivel titkosak az
e-mail fiókok. Ezért kérem a lap szerkesz-
tõit, hogy továbbítsák az illetékeseknek.
Kérem a tisztelt Polgármestert, Képvise-
lõinket, hogy tegyenek valamit az Árpád
utcában tapasztalható problémák ügyé-
ben!
1. Az úttestet félig elfoglaló, folyamatosan
ott parkoló busz, teherautó, pótkocsi za-
varja az ott lakók életét. Van olyan pótko-
csi, amelyik nyugdíjasok háza elõtt parkol
éjjel–nappal hónapok óta.
2. A mezõgazdasági gépek, mivel széles
vontatmányt húznak, akadályozzák a for-
galmat, mert keskeny az utcánk. Ezért kér-
jük az utca kiszélesítését.

3. A gyalogosan közlekedõk, gyerekek, fia-
talok, öregek csak az utcán tudnak közle-
kedni, mivel nincs járda! Kérjük a járdán-
kat megcsinálni végre!

4. A padkák magasabban vannak, mint az
úttest, emiatt az esõvíz nem tud az árkokba
folyni. (Közmunka?)

5. Sebességkorlátozó, megállni tilos táblát
és folyamatos traffipaxot kérünk, mely sok
városban mûködik hatékonyan, mert a ha-
tósugarában nagy kijelzõn mutatja a jármû
sebességét.

Kérem, tegyenek valamit!!!

Köszönettel:
Árpád utcai lakók

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel vár

minden kedves érdeklõdõt

2012. május 25-én (pénteken)
12.30 órától

író–olvasó találkozójára.

Vendégünk:
az IBBY-díjas Helka címû

könyv szerzõje,
Nyulász Péter.

Helyszín:
Petõfi Sándor Gimnázium.

A találkozó a XXI. Sárbogárdi Napok
rendezvénysorozat

keretén belül valósul meg.

Szeretettel meghívjuk Önt és családját

2012. május 21-én 17 órára
a Madarász József

Városi Könyvtárba.

Vendégünk lesz
Gerlóczy Márton.

Az íróval Gyöngyössy Csaba beszélget.
A belépés ingyenes.

A találkozó a XXI. Sárbogárdi Napok
rendezvénysorozat keretén belül való-
sul meg.

Bemutatjuk Gerlóczy Mártont

Az író 1981 augusztusában született
Budapesten. Dédapja Áprily Lajos,
nagybátyja Jékely Zoltán, unokatestvé-
re Péterffy Bori színész–énekesnõ és
Péterffy Gergely József Attila-díjas író.
De akad a családban néhány képzõmû-
vész is: egy nagyapa, Mészáros Dezsõ
szobrászmûvész, egy nagymama, Ger-
lóczy Sári festõmûvész és egy nagynéni,
Gerlóczy Bea festõmûvész.

Megjelent mûvei: Igazolt hiányzás 2003.,
Igazolt hiányzás 2004., Váróterem 2005.,
A Szabadok Testvérisége 2008., A cseme-
gepultos naplója 2009., Rabigában 2.

SZÍNJÁTSZÓK
KERESTETNEK

Ha kedved van önfeledt, közös játékra –
akár van tapasztalatod, akár nincs –,
csatlakozz most alakuló amatõr színját-
szó körünkhöz, korhatártól függetle-
nül!

Telefon: Tóth András, a miklósi klub
vezetõje, 06 (70) 704 0977.

K É R D É S , Í G Y T A V A S S Z A L
Itt a jó idõ, lehet kirándulni. Már nyílnak a
mezei virágok. Illatuk betölti a levegõt.
Egyik kedves, közeli célpontunk a sár-
szentmiklósi erdõ, ahová családommal
olykor szívesen kikerékpározom. A vasút
mellett kerékpárral is könnyen elérhetõ
úti cél ez. Utunk hatalmas kukoricatáblák,
repcetáblák mellett vezet. Odébb a friss ta-
vaszi szélben hullámzó gabonatáblák ten-
gere gyönyörködteti a szemet. Néhol már

bontakoznak a kalászok a közeledõ nyár
ígéretével. Az idilli hangulatot az itt-ott
felbukkanó civilizációs nyomok zavarják
csak meg. Rozsdás háztartási gépek, törött
képernyõjû televíziók bukkannak elõ a
magas fûbõl. Az egyik helyen a határba ki-
hordott törmelékhalom éktelenkedik. Ve-
zetékek kusza tömege, festékesdobozok
váltakoznak a tégla-és betondarabokkal.
Az erdõ közvetlen szomszédságában szé-
pen megmûvelt terület, amit nagy fák vá-
lasztanak el az úttól. Valamikori erdõsáv
maradványaként emlékeztetnek arra az
idõre, amikor a viharos szelek csitítására
tudatosan telepítettek mezõvédõ erdõsá-
vokat a határba, hogy megakadályozzák a
szél okozta talajeróziót. A dûlõút mellett
itt-ott látható ághalmok mutatják, hogy er-
refelé fatolvajok jártak. Vagy az is lehet,
hogy maga a földtulajdonos vette át a
fatolvaj szerepét, megelõzve, hogy más vi-
gye el azt, ami egyébként õt illeti, ha enge-
délyt kap a fakivágásra. Köztudott ugyanis,

hogy a fák kivágása engedélyköteles a ha-
tárban is. Engedélyt kiszáradt fára köny-
nyebb kapni. Az itt megmaradt fák azon-
ban életerõsek, hatalmas koronájuk ele-
ven, haragoszölden lombos. De ezeket a
fákat is halálra ítélték, mert derékmagas-
ságban körbefûrészelték mindegyiket és
gyûrûben lehántották róluk a kérget. Ez a
borzalmas tett a fa kínszenvedéssel járó,
lassú halálát okozza majd. Õsszel aztán le-
het engedélyt kapni hivatalosan is az akkor
már száraz fák kivágására.
Lehet, hogy ha ezek a fák nem vetnek ár-
nyékot a kukoricára, búzára, néhány má-
zsával több terem majd itt, de ez a haszon
csak rövid távú, hiszen ha nem lesznek fák,
ahol fészkelhetnek az énekesmadarak, ki
fogja akkor elpusztítani a kártevõket? Így
még több mérgezõ vegyszerre lesz szükség,
hogy egyáltalán legyen termés. És ha nem
lesznek fák, ki fog a tavaszi böjti szelek út-
jába állni? Ki óvja meg a termõtalajt?
Hazafelé tartva legalább húsz traktorral
találkoztunk, amelyek éppen kifelé tartot-
tak a határba. Mindegyikhez oda volt kap-
csolva a permetezõ masina, s rajta a mé-
reganyaggal teli tartály.
Vajon unokáink, dédunokáink hallanak-e
még madárdalt? Látnak-e még élõ katica-
bogarat?
Ki felel ezekre a kérdésekre?

Hargitai Lajos
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Miklósi hírcsokor
ÖKO-PARTY

Április 18-án délután ÖKO-PARTY-ra hívtuk a környezõ iskolák
tanulóit az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolába. A cím mö-
gött egy környezetvédelmi akadályverseny rejtõzött. A gyerekek
izgalmas feladatokban próbálták ki magukat.
Én is részt vettem ezen a versenyen csapattársaimmal együtt.
Minden csapat 2 harmadik osztályos és 2 negyedik osztályos tanu-
lóból állt. Hét iskola hét csapata mérte össze tudását, ügyességét.
Ezen a versenyen a rendezõk nemcsak azt szerették volna kiderí-
teni, hogy ki tud a legtöbbet a környezetvédelemrõl, hanem hogy
hogyan tudunk csapatban együtt dolgozni.
A legelsõ állomásunk egy környezetvédelmi totó volt, amit digitá-
lis táblára vetítettek ki, és mi a helyes választ egy apró telefonhoz
hasonló készüléken jelöltük meg. Megtudtuk, hogy ezt szavazó-
rendszernek nevezik. A következõ hét állomás feladatait akadály-
versenyen oldottuk meg. Érdekes feladatok vártak ránk minden
teremben: képrejtvények madárnevekkel, apróhirdetések, ter-
mészetbúvár-totó, ügyességi versenyek, puzzle, szókirakó, Kom-
poszt Karcsi komposztálója stb.
A verseny végén, teázás közben már nagyon izgultunk az ered-
ményhirdetés elõtt, óráknak tûnt a rövid várakozás is. Végre be-
vonultunk az iskola könyvtárába, nagy izgalommal. Elõször az
emléklapokat osztották ki. Meglepetésünkre mi nem kaptunk
emléklapot, és így már gondoltuk, hogy helyezést értünk el. Ak-
kor lettünk a legboldogabbak, amikor megtudtuk, hogy a mi csa-
patunk lett az elsõ. Jutalomként oklevelet, ajándékot vehettek át
a helyezettek. A versenyen részt vett gyerekek egy társasjátékla-
pot kaptak, amelyet kivághatnak, kiszínezhetnek majd kedvükre.
A vetélkedõn a tudásunk is gyarapodott, és nagyon jól éreztük
magunkat.

Lajtos Laura 4. b oszt. tanuló

Kézmûvesdélután
Április 26-án, csütörtökön vendégeket vártunk egy közös kéz-
mûvesdélutánra Sárbogárd közoktatási intézményeibõl, óvodái-
ból, iskoláiból. A Tücsökmadár éneklõ csoport (Huszár Anna,
Kovács Dominika, Ellenbruck Krisztina) dalcsokorral köszöntöt-
te az érkezõ gyerekeket, akik elõször találós kérdésekbõl találhat-
ták ki, majd képeken szemlélhették meg a termékeket, melyek ké-
szítésének a játékos csoportalakítás után nekiállhattak. A szorgos
kis kezek munkája nyomán hamarosan elkészültek a remekek,
melyeket aztán felvehettek, vagy elégedetten vihettek haza ma-
gukkal alkotóik.

Majális óvodásokkal az iskolában
Verõfényes napsütésben a hosszú hétvége elõtti pénteken fákon
lengedezõ szalagoktól volt színes és csilingelõ énekszótól hangos
az iskolai füves udvar. Aki benézett, vidáman futkározó, játszó,
kört formáló, önfeledten díszítõ gyereksereget látott az óvodá-
sok, iskolások közös majálisán. Ezek a hagyományos találkozások
megkönnyítik az átmenetet az óvodából az iskolába.

Egy hét az egészség jegyében
Hagyomány iskolánkban tavasszal az egészséghetünk, mely má-
jus 2-án vette kezdetét az idén.
Ezen a héten minden az egészségünk megõrzésérõl, megóvásáról
szólt.
Elsõ nap gyógy- és élvezeti növényekrõl kellett tablót készíteni,
mely bemutatta azok a leírását, hasznát, kárát, feldolgozását.
A következõ nap feladata zöldség–gyümölcs tál készítése volt. A
gyerekek számára ez bizonyult a legérdekesebb és legnagysze-
rûbb teendõnek. Az Arcadia-Reklám Kft. felajánlásával Gra-
ham-lisztbõl és vaníliapudingból minden osztálynak egy süte-
ményt kellett otthon elkészítenie, melyet zsûrizés után jóízûen el-
fogyaszthattak a tanulók.
A harmadik napon a felsõ tagozat osztályaiból négyfõs csapat
környezetvédelmi vetélkedõn mérhette össze tudását, melyen

szelektív hulladékgyûjtés, keresztrejtvény, totó, szituációs játék,
anyagfelismerés és egyéb érdekes feladatok várták a diákokat.
A jeles hét május 4-én egy Egészségnappal zárult, ahol a lakosság
fontos információkhoz juthatott az egészségével kapcsolatban. A
nagyteremben a védõnõk vércukor- és koleszterinszintet mértek,
míg a terem másik felében véradás zajlott. Akik eljöttek, számító-
gépes szemvizsgálaton is részt vehettek. Nagy sikere volt a gyü-
mölcskávénak, amely teljesen koffeinmentes, ellenben rendkívül
egészséges ital. A mentõsök bemutatóját nagy érdeklõdés övezte,
csakúgy, mint a gyerekek részvételével zajlott látványos karate-
bemutatót. Sokféle, egészséges életmóddal kapcsolatos termék-
kel ismerkedhettek meg az ide látogatók.
Köszönjük, hogy az Egészségnap sikeréhez hozzájárultak: Rézkí-
gyó Gyógyszertár, Macsim és Társa Bt., Gombos Tímea, Dörner
Zita, Erõs Györgyné, Farkas Tiborné, Lakatos Mihály, Kovács
Zoltán, Farkas István, Seszták Optika, BB Szépségház, Magyar
Vöröskereszt, Sárbogárdi Mentõszolgálat, Tóth pékség, Arca-
dia-Reklám Kft.

Zámbó Zsuzsanna, Tóth András szervezõk

A zene titkai
Horváth László klarinétmûvész járt nálunk Thiago Bertoldi brazil
zongoramûvész kíséretében május 8-án. A zeneszeretõk õt, mint
szólistát és kamaramuzsikust ismerhetik, hiszen pályafutásának
nagy részét a Magyar Állami Hangversenyzenekar szólóklariné-
tosaként töltötte el és alapító tagja a Filharmónia Fúvósötösnek.
Szólistaként bejárta Európát, szerepelt Ausztráliában és Japán-
ban. Különösen érdeklik a hangszerritkaságok, hangszerének
története, melybõl ezen a kis koncerten is ízelítõt kaphattunk.

Horváth Ferencné

Székesfehérvárra kirándult a 4. évfolyam
Egész évben vártuk ezt a napot, mikor végre az osztályunkkal
együtt mehetünk Székesfehérvárra. Ezen a kiránduláson turista-
szemmel nézhettünk körül a városban. Megérkezés után kiszáll-
tunk a buszból és gyalog közelítettük meg a Fõ utcát, amely a vá-
ros sétálóutcája. Séta közben megnéztük a Romkertet, a Virág-
órát, az Országalmát és a Szent Anna-kápolnát. Fagyizás után
meghallgattuk a híres órajátékot. Az órajáték figurái a magyar
történelem királyait ábrázolják. A Zichy-ligetben megnéztük a
Millenniumi emlékmûvet. Délután ellátogatunk a Bory-várhoz,
ahol sok idõt töltöttünk sétálással. Hazaérve nagy örömmel me-
séltem otthon a jól sikerült kirándulásról!

Zelman Fanni 4. b osztályos tanuló

Országos versenyen
Május 12-én Szegeden voltam az Országos Bendegúz Nyelvész-
versenyen. Minden megyébõl egy tanuló érkezett, még Nagyvá-
radról is érkezett versenyzõ. A Piarista Gimnáziumban zenés mû-
sorral fogadtak bennünket. Tizenegy órakor elkezdõdött a ver-
seny. Én nem izgultam, úgy éreztem, a nyelvészfeladatokat meg
tudom oldani. Az eredményhirdetésre délután került sor. Ekkor
már a szívem a torkomban dobogott. A harminckét harmadik év-
folyamos közül nyolcadikként szólítottak a színpadra. Két szép
könyvet, társasjátékot, karkötõt, kártyát és csokit kaptam jutal-
mul. Elhatároztam, hogy jövõre is jelentkezem erre a versenyre, s
újra megmérettetem a tudásomat.

Tatai Boglárka 3. b osztályos tanuló

A színjátszók
csoportja

Folytatás a következõ oldalon.
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Bienvenue á nos amis français!
2012. május 3-án a francia–magyar
cserekapcsolat magyar résztvevõi iz-
gatottan ültek az iskolapadban, míg
másoknak egy átlagos csütörtöki nap
volt. Számunkra ez mégiscsak más
volt, hiszen aznap este érkeztek meg
egy éve nem látott francia barátaink.
8 órakor végre begurult a Cresson
Voyages busza a gimnázium utcájá-
ba. A rég nem látott barátok hosszú
ölelésekkel, mosollyal tarkítva üdvö-
zölték egymást, míg az új résztvevõk
bemutatkoztak és megszeppent mo-
solyok közepette bekísérték vendége-
iket iskolánkba. Itt hivatalosan is
megszülettek az „egyhetes” párok,
üdvözöltük egymást, vendégeink
megkapták a programfüzeteiket és a
végzõs évfolyam szerenádját is meg-
hallgathatták. Az este zárásaként, egy
új hét kezdeteként pedig mindenki
hazament a vendéglátó családjával
együtt, hogy elfogyaszthassa élete el-
sõ, igazi magyar vacsoráját. Sokunk-
nál ez az este kicsomagolással, beszél-
getéssel és kisebb összejövetellel zá-
rult.
Péntek reggel cserediákjaink meglepõdve szemlélték, hogy mi is az a bolondballagás. Sokan
végigkísértük végzõseinket a fõutcán, majd az iskola erkélye alatt meghallgattuk a szerenádot.
Ezt egy igazi petõfis, tanulós nap követte. Vendégeink elsõsorban nyelvórákra látogattak el. A
délután vidáman, jókedvûen telt: játékos vetélkedõt szerveztek tanáraink a francia–magyar ve-
gyes csapatok számára. Nagyon jól szórakoztunk!
A szombat bizonyult a legösszetettebb, legnehezebb és leghosszabb napnak. Hajnalban kel-
tünk, díszítettük iskolánkat, majd elballagtattuk a végzõseinket. Idõközben vendégeink meg-
csodálták a felújított, feldíszített épületet, majd Székesfehérvárra utaztak. Õk itt töltötték a
délelõtt és a délután egy részét. Mi idõközben készültünk az esti Soirée-ra: berendeztük az
emeletet, próbáltunk egy utolsót és várakoztunk francia barátaink megérkezésére. Este fél hét
körül kezdetét vette az ünnepi est. Ekkor köszöntötte a vendégeket iskolánk igazgatója, Boda
János is. Mindkét fél néhol komoly, néhol mókásabb, vagy éppen zenés produkcióval készült.
Elõadás után pedig feltálaltuk a vacsorát. A Soirée jó hangulatban, vidáman telt. A vacsorát
követõen mi még nem zártuk le a napot, a közeli szórakozóhelyen múlattuk hajnalig az idõt.
A vasárnap sokaknál az alvásról és a pihenésrõl szólt. Családi nap keretében voltak, akik ott-
hon töltötték a napot, míg mások kirándulni vitték a vendégdiákot. A programok között szere-
pelt Csókakõ, lovas kocsis túra, íjászkodás, dégi kirándulás, bográcsgulyásfõzés vagy fagyizás.
A lényeg a pihenésen és a nyugodt napon volt, hiszen a következõ 3 nap hosszúnak ígérkezett.
A hétfõi nap a Balaton körüli túrával kecsegtetett. Illetve kecsegtetett volna, ha az esõ nem
semmisítette volna meg programjaink nagy részét. Megnéztük a keszthelyi Festetics-kastélyt
és a tihanyi apátságot. Itt jöttünk rá, hogy a rossz idõ mennyire tönkre tudja tenni a jól megter-
vezett programot. A kedvünket viszont nem! Barátaink megmutatták, milyenek is az igazi,
életvidám francia fiatalok és végigdaloltuk a buszon töltött órákat.
Kedden fõvárosunk megtekintése volt a célul kitûzött program. Elsõként a Parlamentben néz-
hettünk körül, majd a délelõtt további részét a Várnegyedben tölthettük. Ajándékokat, képes-
lapokat és igazi hungarikumokat itt volt lehetõségük vásárolni vendégeinknek. Aztán követke-
zett a Vásárcsarnok és végül a Citadella. Vendégeink gyönyörûnek és lenyûgözõnek találták
fõvárosunkat.
Szerdán Pécsett, a TV-toronyban, gyönyörû panoráma mellett ebédeltünk. Megtekintettük a
Vasarely-kiállítást és a Dzsámit. Majd szabadprogram keretében a város többi részét is.
Rengeteg élménnyel és örök emlékekkel gazdagodtunk, új és még újabb barátságok kötõdtek a
hét folyamán, melyek reméljük, több évig meg is maradnak. Bízunk benne, hogy jövõre ugyan-
itt írhatunk a Franciaországban eltöltött egy hét eseményeirõl és a szebbnél szebb emlékek-
rõl…
Ezúton is szeretnénk megköszönni a vendéglátó családoknak az egyhetes odaadó gondosko-
dást, szponzoraink – Domján János, Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet, TESCO áru-
ház, Fõtéri Cukrászda, Sáfrány Pékség, NKJ Transport Kft., a Volt Sárbogárdi Diákok az Alma
Materért Alapítvány és további magánszemélyek – támogatását, valamint szervezõtanáraink,
Némethné dr. Müller Viktória tanárnõ és Müller Csaba tanár úr fáradhatatlan szervezõmun-
káját. Köszönjük!

Hajba Norina 11. c

Akadályverseny madarak
és fák napja alkalmából

2012. május 10-én tartották meg a
Sárszentmiklósi Általános Iskola al-
só tagozatos osztályai számára a ma-
darak és fák napját, amelyet egy aka-
dályversennyel tettek emlékezete-
sebbé. Elõzetes feladatként minden
osztály kapott egy madár-, és egy
fanevet, amirõl tablót kellett készí-
tenünk. A verseny napjára elkészül-
tek a szép, színes plakátok, amelye-
ket kiállítottak az iskola folyosóján.
Külön versenyeztek az 1-2. osztályo-
sok és a 3-4. osztályosok. A csapatok
elméleti és játékos, mozgásos fel-
adatokat kaptak. Nyolc állomáson
mutathattuk meg, hogy mit tudunk a
madarakról és a fákról. A feladatok
között képrejtvények, találós kérdé-
sek, szólások, közmondások, láb-
nyomok, növények, állatok felisme-
rése, természeti totó, tájékozódási
feladatok szerepeltek. A játékos fel-
adatok során „madártojásokat” kel-
lett kimenteni, mókusokat kellett
etetni. Amikor mindenki végzett a 8
állomással, a tanító nénik összeszá-
molták a pontokat, s következett az
eredményhirdetés. Nagyon örül-
tünk, mert a mi osztályunk, a 4. b
osztály lett az elsõ. Nagyon jól érez-
tük magunkat ezen a szép napsüté-
ses délutánon.

Lajtos Laura 4. b osztályos tanuló

Színjátszók találkozója
Székesfehérváron

2012. május 10-én (csütörtökön)
rendezték meg a székesfehérvári
Mûvészetek Házában a Weöres
Sándor Országos Gyermekszínját-
szó Találkozó Fejér megyei forduló-
ját. A környezõ települések iskolái-
ból 19 amatõr csoport elõadását lát-
hattuk. Reggel 8 órakor nagy izga-
lommal szálltunk fel a buszra, hiszen
a hónapokig tartó próbák után most
mutathattuk meg, mennyire ügye-
sek vagyunk, és hogy mit tudunk. Is-
kolánkat két csoport, a „Rosszcsont-
ok” és a „Miklossuli” képviselte. A
mi csoportunk, a Rosszcsontok eb-
ben a tanévben kezdett a drámacso-
portban. A felsõsök harmadikként,
mi ötödikként léptünk színpadra.
Elõadásunk címe: Vásári kavalkád,
felkészítõ tanárunk: Tóthné Huszár
Magdolna. Nagyon izgultunk a fellé-
pés elõtt, de az elõadáson szerintem
mindenki nagyon jól teljesített. A
zsûri tagjai, Hajós Zsuzsa és Nyári
Arnold színész-drámatanárok bronz
minõsítést adtak nekünk. Reméljük,
hogy Magdi néni jövõre is elvisz min-
ket, hogy megmutassuk, mire va-
gyunk képesek.

Domján Korina Krisztina 4. b
osztályos tanuló
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A Séd-Sárvízi-malomcsatorna
hosszú távú fejlesztési programja

– vízrendezés a Sárközért –
Történeti áttekintés

A Séd-Sárvízi-malomcsatorna jelenleg Ki-
rályszentistvánnál ágazik ki a Veszprémi-
Sédbõl, és Sárbogárdnál torkollik vissza a
Nádor-csatornába. A csatorna állapota az
utolsó rendezése óta jelentõs mértékben
leromlott, és a többletterhelésekkel, több-
letigényekkel így nem képes megbirkózni.
Kis esése miatt erõsen feliszapolódott álla-
potban van, rézsûje sok helyen megcsú-
szott, ami megfogta az érkezõ uszadékot,
és több helyen emiatt jelentõs mennyiségû
lágyszárú növényzet található a mederben.
Emiatt a csatorna vízelvezetõ képessége
leromlott, és vízszolgáltatási idõszakban
sem tudja a megfelelõ vízmennyiségeket
eljuttatni a vízhasználókhoz. További
problémát jelentenek a csatorna mûtár-
gyai, amelyek állapota több helyen nagyon
rossz, beton- és acélszerkezetük is felújí-
tásra szorul.

A csatorna jelenlegi állapotában a kiépí-
tett kapacitásának csak a töredékét képes
elvezetni, szállítani. Emiatt csapadékos
idõben egyre gyakoribbak lehetnek az el-
öntések, illetve a globális éghajlatváltozás
miatt gyakoribbá váló aszályos idõszakok-
ban a vízhasználók vízigényét mind kisebb
biztonsággal lehet majd kielégíteni, és ez
nem csak gazdasági, de természetvédelmi
szempontból is kedvezõtlenebb helyeztet
jelent.

A fenti problémák orvoslása érdekében a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a
Közép-dunántúli Regionális Operatív
Program keretében nyert támogatást. A
projekt keretében a következõ mûszaki
beavatkozások valósulnak meg.

Mederrendezés

Az építési munkák során mederrendezés
keretében elvégzésre kerül a csatorna 70
km hosszában a meder kotrása. A meder-
rézsûk állékonyságának javítása érdeké-
ben lankásabb partok kerülnek kialakítás-
ra a parti sáv és a fenntartó út terhére.

A kotrás során kitermelt anyag lehetõség
szerint a depónián és a fenntartó utak te-
rületén kerül elhelyezésre. A lakott terüle-
tek és közlekedési utak közelében észlelt,
a szennyezettségi határértéket ásványolaj-
tartalom szempontjából kissé meghaladó
mederüledék eltávolításra, elszállításra
kerül.

A meder védelme kõ keresztbordákkal és
mûanyag védõelemek beépítésével lesz
biztosítva. A parti sávban cserjésítés, fásí-
tás van tervbe véve.

Mûtárgyak felújítása
A nagyon rossz állapotban lévõ mûtárgyak
felújítási munkáinak keretében megtörté-
nik: a királyszentistváni osztómûtárgy re-
konstrukciója; a sárszentmihályi, szabad-
battyáni, táci, soponyai, nagyhörcsöki,
örspusztai duzzasztó felújítása; az õsi, a
sárkeszi, a sárszentmihályi, a szabadbaty-
tyáni, a kálozi és az örspusztai árapasztó
rekonstrukciója; a Veszprémi-Séd felett
átvezetõ Aquaduct megújítása.
Õsi területén kiépítésre kerül a Nádor-csa-
torna és a Séd-Sárvízi-malomcsatorna kö-
zött a vízpótlás lehetõségét biztosító csa-
tornaszakasz. Itt, a Víz Keretirányelv mo-
nitoring pontként kijelölt helyen távjelzés-
sel kialakított vízszintészlelõk kerülnek te-
lepítésre.
A kismûtárgyak építési munkálatainak kö-
rében megszüntetésre kerül egy bújtató,
négy bújtató felújítása pedig megtörténik.
Sor kerül három keresztezõ dûlõúti híd
küszöbsüllyesztésére és a kapcsolódó me-
derszakaszok felújítására, valamint tizen-
hat árok torkolatánál áteresz épül a fenn-
tartóutak biztosításához.
A projekt céljai: a csatorna mûszakilag egy-
séges színvonalú, megfelelõ vízszállító ké-
pességû medrének kialakítása a meder
hidraulikai paramétereinek javításával; a
keresztezõ és az árvízi biztonságot szolgáló
árapasztó mûtárgyak szükséges mértékû
rekonstrukciója, illetve átépítése; további
vízkészletek rendszerbe való bevezetésé-
nek megoldása.
Javulni fog a meder vízszállító képessége,
állékonyabbak lesznek a meder rézsûi, ez-
által biztosabbá válik az árhullámok elve-
zetése, és a vízigények kielégítése. A terve-
zett munkák megvalósítását a lehetõsé-
gekhez mérten a természet legkisebb káro-
sítása, zavarása mellett tervezzük elvégez-
tetni.
A projekt – amennyiben a fenti célok meg-
valósulnak – hozzájárul a térségben a
fenntartható gazdasági növekedéshez és a
társadalmi jólét megõrzéséhez, növelésé-
hez.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
KDOP-4..1.1/D-09-2009-0001

www.kdtvizig.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata tájé-
koztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Kö-
zép-Dunántúli Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
közmeghallgatást rendelt el a sárbogár-
di Varga-temetõtõl észak-keletre talál-
ható vízbázis védõövezetének tárgyá-
ban.

A közmeghallgatás idõpontja:
2012. május 31-én 10.30 óra.

A közmeghallgatás helye: Székesfehér-
vár, Hosszúsétatér 1.
A közmeghallgatás elrendelésérõl szó-
ló végzés teljes terjedelmében a sárbo-
gárdi polgármesteri hivatal hirdetõtáb-
láján megtekinthetõ.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
A részarány földkiadás során keletke-
zett osztatlan közös tulajdon megszün-
tetésével kapcsolatos eljárásról
Felhívom az érintett ingatlantulajdono-
sok figyelmét, hogy a földrendezõ és a
földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 12/F. § (1) bek. alapján – a
részarány földkiadási eljárás eredmé-
nyeként létrejött és az ingatlan-nyilván-
tartásban osztatlan közös tulajdonként
bejegyzett ingatlanra vonatkozóan kö-
zös tulajdon megszüntetésével – önálló
ingatlan kialakítása és bejegyzése iránti
kérelmet legkésõbb 2012. június 1-jéig
lehet benyújtani – az ingatlan fekvése
szerinti – ingatlanügyi hatósághoz
(Körzeti Földhivatalhoz).
A törvény 2012. január 1-jétõl hatályos
12/F. §-a értelmében, ha a részarány
földkiadási eljárás eredményeként lét-
rejött osztatlan közös tulajdon tulajdo-
nostársait megilletõ tulajdoni hányado-
kat az ingatlan-nyilvántartásba jogerõ-
sen bejegyezték, bármely tulajdonos-
társ kezdeményezheti az ingatlan meg-
osztását annak érdekében, hogy saját
tulajdoni hányadát önálló ingatlanként
kaphassa meg. Ebben az esetben a ki-
mérés költségeit az Magyar Állam vise-
li.
A határidõ elmulasztása esetén a közös
tulajdon megszüntetésére a Ptk. rendel-
kezéseit kell alkalmazni.
Kérelem nyomtatvány a Sárbogárdi
Körzeti Földhivatalban (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 17.) ügyfélfogadási
idõben átvehetõ és letölthetõ az ingat-
lanügyi hatóság www.foldhivatal.hu
honlapjáról az Ügyintézés - Nyomtatvá-
nyok - Földmérés - Kérelem részarány
földkiadás során keletkezett osztatlan
közös tulajdon önálló ingatlanná alakí-
tása iránt elérési úton.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Vízelvezetés finisben Abán
Aba Nagyközség számára a 90-es évek vé-
gének, a 2000-es évek elejének csapadékos
idõjárása súlyos problémákat okozott.
Drámai napokat, heteket éltek át az ott la-
kók több alkalommal is, a vízelvezetõ ár-
kok hiánya miatt lakóházak százai rongá-
lódtak meg, illetve kerültek veszélybe.
Emellett a szennyvízelvezetés megoldat-
lansága is hozzájárult ahhoz, hogy szinte
valamennyi pince megtelt a magas talajvíz-
állás miatt.
Az elmúlt tíz évben jelentõsen megválto-
zott a helyzet.
Az önkormányzat a 2000-es évek elején
címzett támogatásból és a lakók által fize-
tett hozzájárulásokból a település nagy ré-
szén kiépíttette a belvízelvezetõ hálózatot,
és 2010-tõl a sok megpróbáltatással járó
szennyvízberuházás eredményeként végre
a szennyvízcsatornára is ráköthet az ingat-
lantulajdonosok nagy része.
Ezzel párhuzamosan a Közép-Dunántúli
Regionális Operatív Program keretében a
nagyközség 2010-ben 69.000.000 Ft támo-
gatást nyert el a vízlevezetõ rendszerbe
még be nem között utcák bel- és csapadék-
víz-elvezetése céljából.
A csapadékvíz-elvezetõ hálózat megvaló-
sítása érdekében Aba Nagyközség Önkor-
mányzata (8127 Aba, Rákóczi u. 12.) 2010.
július 28-án írta alá a támogatási szerzõ-
dést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
képviseletében eljáró KDRFÜ Közép-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (8000 Szé-
kesfehérvár, Rákóczi u. 1.).
A projekt összköltsége: 76.724.044 Ft. A
támogatás mértéke a projekt elszámolható
költségeinek 90 %-a volt.
A kivitelezõt közbeszerzési eljárás kereté-
ben választottuk ki. Kivitelezõ: Juhász-
Épszer Kft.
A felszíni vízrendezés érintette Abán a Pe-
tõfi, Táncsics, Bem, Kálvin, Széchenyi, Vö-

rösmarty, Kölcsey, Bocskai, Arany utcákat
és a Szent István király teret, továbbá
Bodakajtoron az Akácfa és Major utcákat.
Így a teljes abai területen tovább javult a
felszíni vízelvezetés.
A projekttel mentesített terület 57,8 hek-
tár nagyságú.
Mûszaki tartalom: nyílt vízelvezetõk 4361
m, ebbõl burkolt 1719 m; zárt vízelvezetõ
428 m.
Mûtárgyak: önkormányzati út alatti át-
eresz 13 db; kapubejáró-átereszek (új és
átépülõ) 116 db; egyéb mûtárgyak (aknák)
7 db.
Befogadók: a Dinnyés-Kajtori-csatornán
keresztül a Sárvíz-Nádor-csatorna, de az
adott projektnél a korábban kiépült belte-
rületi belvízlevezetõ árkok, amelyek az ön-
kormányzat kezelésében vannak. A nyílt
és zárt vízelvezetõ elemek belterületen mi-
nimum Q10 %-os, míg a közúti átereszek
Q3 %-os vízhozamra kerülnek méretezés-
re.
A kivitelezés során olyan talajmechanikai
problémák jelentkeztek, amelyek követ-
keztében a tervezetnél 327 m-rel hosszabb
szakasz lett burkolva, és 206 m-rel több lett
a zárt szakasz hossza, ami jelentõsen javí-
totta az elkészült projekt minõségét.
A kivitelezés már befejezõdött, a projekt
zárása hamarosan megtörténik.
A következõ idõszakra három fontos fel-
adat maradt: a Cüge-rét és az Etele tér
komplex vízrendezése és terület rehabili-
tációja, a szennyvízberuházás mûszaki és
pénzügyi lezárása, az utak helyreállítása,
portalanítása.
Az önkormányzat folyamatosan keresi
azokat a lehetõségeket, amelyek a problé-
mák minél elõbbi megoldását teszik lehe-
tõvé annak érdekében, hogy Aba összkom-
fortos, vonzó településsé váljon.

Kossa Lajos polgármester
HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2012. május 11-ei ülé-
sén elfogadta:
– a 21/2012. (V. 15.) önkormányzati
rendeletet a lakások és helyiségek bér-
letére és elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 21/2006. (III.
23.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról;
– a 22/2012. (V. 15.) önkormányzati
rendeletet önkormányzati rendeletek
egyes rendelkezéseinek módosításáról
és hatályon kívül helyezésérõl.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

PÖRKÖLT-
FÕZÕVERSENY

Sárbogárd,
2012. május 26. 8.00 óra

Felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzata a
Sárbogárdi Napok keretében a Pörkölt-
fesztiválon PÖRKÖLTFÕZÕVER-
SENYT HIRDET fõzõcsapatok, baráti
társaságok számára.
NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
1. Az ételt szabad tûzön, helyben kell el-
készíteni.
2. A fõzéshez szükséges 2-3 kg sertés-
húsról a szervezõ gondoskodik, ezt a
versenyzõk bármivel kiegészíthetik, tár-
síthatják.
3. Nevezési díj: 1.000 Ft.
4. A hozzávalókat, fõzéshez szükséges
eszközöket a résztvevõk biztosítják ma-
guknak.
5. Az elkészült ételeket szakértõ zsûri
kóstolja és értékeli.
LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:
Fõdíj: „Sárbogárdi arany fakanál”-díj
Nevezési határidõ: 2012. május 21.
Jelentkezési lap kérhetõ az alábbi sze-
mélyektõl, illetve letölthetõ:
* Pirosné Kocsis Anna, polgármesteri
hivatal, tel. 520-260
* Horváth István, József Attila Mûvelõ-
dési Központ, tel. 460-031
* www.sarbogard.hu
A jelentkezési lap leadható személye-
sen a nevezési díj befizetésével együtt a
következõ helyen: Horváth István, Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Központ, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.
E-mail: muvhaz@bogard.hu
A VERSENY HELYSZÍNE: Sárbogárd,
Ifjúsági park

Adó 1 %
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák tevékenységét.
Az 1 %-os felajánlásukat, felajánlott
adományukat a gyülekezeti házra és az
idõsek otthonának mûködtetésére for-
dítjuk.

Adószámunk: 18483118-1-07.

Megnevezés: Árva Bethlen Kata
Alapítvány Sárbogárd

További munkájukra Isten áldását kér-
ve felajánlásukat köszönjük!

PÜNKÖSDI MÁJFA-
BÚCSÚZTATÓ BÁL

SÁREGRESEN
2012. május 27-én (vasárnap)

20 órától

a sáregresi Csók István
Mûvelõdési Házba szeretettel várunk

minden szórakozni vágyót!

Büfé, tombola, tánc!

Belépõdíj: 500 Ft.

Aki a talpalávalót húzza:
Fischl László.
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SÍC – hírek, eredmények
Május 12-én a MALÉV SC által rendezett íjászkupa-versenyen
vettek részt egyesületünk versenyzõi.
Ifjúsági korcsoportban Horváth Tamás 1., Katona Alex 2. helye-
zést ért el.
Kadet korcsoportban a lányok között Katona Dorottya, míg a fiúk
között a serdülõ Stadler Balázs végzett az elsõ helyen.
Veterán korcsoportban Gilicze László a 2. helyet szerezte meg.
Katona Dóri II. osztályú, míg Horváth Tomi és Gilicze László III.
osztályú minõsítésû szintet értek el.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt ér-
deklõdõ gyermekeket, fiatalokat és középkorú felnõtteket, vala-
mint az idõsebb korosztályhoz tartozókat. Felszerelést biztosí-
tunk!
Tájékozódjon egyesületünkrõl a sic.hupont.hu oldalon.

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

Megyei kézilabda-bajnokság

Bicskei TC–VAX Sárbogárd KE
28:29 (17:12)

Szár: 27 nézõ. Vezette: Kiss Sándor, Nagy Attila.
Bicske TC: Schmell–Molnár 6, Németh 7, Weigl 3/1, Nánássy 3,
Nyúl 4, Schulman 1.
Csere: Molnár L., Kende, Ádám 2, Lizanecz 1, Pötördi, Horváth.
Mb. edzõ: Molnár János.
VAX Sárbogárd KE: Németh I.–Nacsa 6, Balogh 9/1, Szabó,
Pluhár, Rehák 4/2, Bodoki II. 5. Csere: Borostyán, Vorsléger 1,
Kaló 1. Edzõ: Bodoki I. György.
Az eredmény alakulása: 5. perc: 3:4, 14. perc: 8:9, 22. perc: 12:9,
27. perc: 14:11, 30. perc: 17:12, 36. perc: 19:16, 41. perc: 22:19, 45.
perc: 24:23, 55. perc: 26:26, 59. perc: 28:29.
7 méteres: 4/1 illetve 5/3. Kiállítás: 16 perc + 1 harmadik 2 p után
ill. 12 perc.
Nehéz mérkõzésen van túl a csapatunk, hisz Száron gyõzni nem
kis teljesítmény. Mint az eredménybõl is kitûnik, az elsõ félidõ 22.
percéig partiban voltunk, ekkor ment el a hazai gárda 3 góllal, me-
lyet behozni már nem tudtunk, sõt mi több, 5 gólra nõtt az elõnye
a bicskei csapatnak.
A második félidõre feljavult a csapatunk, ekkor Balogh a tízbõl
6-ot, Bodoki 3-at, Nacsa pedig 4-et dobott.
Még két nehéz mérkõzés vár a fiúkra 19-én, a Cunder Kézisulit
látják vendégül, majd 26-án Dunaújvárosban a Rácalmás csapa-
tához utaznak. Ezzel a mérkõzéssel befejezõdik a 2011/2012. évi
megyei kézilabda-bajnokság, mely csapatunk részére nem a leg-
emlékezetesebbre sikerült. Sajnos nem a pályán dõlt el a bajnok-
ság!
Ha kikapunk a Cundertól, akkor Õk a bajnokok, ha gyõzünk, ak-
kor a Rácalmás. Így a mi kezünkben van a két csapat sorsa.
Jók: Molnár J., Németh, Weigl ill. Balogh a legeredményesebb,
Rehák, Nacsa, Bodoki II.

Gróf Ferenc

Szeretettel várjuk hangversenyünkre

2012. május 25-én, pénteken, 17 órai kezdettel

a sárszentmiklósi evangélikus templomba.
Szerepelnek: a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara,

a Zeneiskola hangszeres szólistái,
vezényel: Horváth Ferencné,

közremûködik:
Jákob Zoltán, dr. Huszár Klára (fuvola), Bõjtös Attila.

Senkit nem terhel felelõsség a
nagylóki méhtámadás kapcsán

Mint arról korábban hírt adtunk, Nagylók külterületén, az Iringó
tanösvényen április 28-án délelõtt méhtámadás ért egy kiránduló
csoportot. Az turistaút mellett elhelyezett kaptárakból felszálló
méhek támadása során összesen 28-an sérültek meg. Közülük a
kiérkezõ mentõk 18-at kórházba szállítottak, míg tíz személyt a
helyszínen láttak el.

Az eset kapcsán a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon feljelen-
tés-kiegészítés elrendelésére került sor foglalkozás körében elkö-
vetett veszélyeztetés vétség gyanúja miatt. Ennek során a rendõr-
ség felvette a kapcsolatot az Országos Magyar Méhészeti Egyesü-
let Fejér Megyei Egyesületével, akik megállapították, hogy a kap-
tárakban lévõ 700 méhcsalád telepítésével kapcsolatban szabály-
talanság nem történt.

Tekintve, hogy a méhtámadás napján az évszakhoz képest mele-
gebb volt, és ezen idõjárási viszonyok miatt a méhek a megszo-
kottnál alacsonyabban repültek, és mivel így a kirándulók keresz-
tezték az útvonalukat, valamint a rajtuk lévõ erõs illatú napvédõ
és rovarriasztó krémek irritálták a rovarokat, ez vezethetett a
méhtámadáshoz. Az elsõ csípéseket követõen fellépõ pánik pedig
még agresszívebbé tette a méheket.

Az eljárás során megállapítást nyert az is, hogy a kirándulást szer-
vezõk a túrát megelõzõ napon bejárták az útvonalat, de akkor
semmilyen olyan körülményt nem tapasztaltak, ami a kirándulás
megtartásának akadálya lett volna.

Tekintve, hogy a szervezõk a tõlük elvárható alapossággal mérték
fel a túra útvonalát, valamint a méhcsaládok tulajdonosai is a tele-
pítéssel kapcsolatban betartottak minden elõírást, így büntetõjo-
gi felelõsség senkit nem terhel a méhtámadás kapcsán.

A fentiek alapján a Sárbogárdi Rendõrkapitányság a feljelentést
elutasította.

Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

Ismerõs tettes
Betörtek egy idõs nénihez fényes nappal Sárbogárd központjá-
ban, míg a fodrásznál volt.
Ezt akár szokványos hírnek is mondhatnánk, ám a betörõ szemte-
lensége vérlázító: a neki kenyeret adó kézbe harapott bele (már
úgy jelképesen), kihasználva és eljátszva a néni bizalmát. Habár
manapság már sajnos semmi sem meglepõ.
A tettes – akinek egyébként nem valami bizalomgerjesztõ a külse-
je – régóta besegített a néninek a ház körüli munkákban. A betö-
rést megelõzõ napokban egyszer csak megjelent a néni házánál
kérés nélkül is, kesztyûben. Meglepõdve szinte számon kérte az
asszonyt, hogy miért van otthon. A néni visszakérdezett, hogy ho-
gyan jött be az udvarba, mire az illetõ azt válaszolta, hogy a kapun
át (mármint mászva).
– És miért van rajtad kesztyû ebben a hõségben? Talán fázol?
A férfi erre nem válaszolt érdemben. Hamarosan aztán kiderült,
hogy mi lehetett már akkor a szándéka.
Hátul törte be az egyik ablakot, ahol nem volt annyira szem elõtt.
Pénzt, régi érméket, cipõt, magnót vitt el, de napról napra egyre
több dologról derül ki, hogy hiányzik. Elképzelhetõ, hogy már ko-
rábban is oda-odaragadt egynémely dolog a kezéhez a kerti
munkák közben.
A rendõrség nyomozása még nem vezetett eredményre, még ha a
néni ismeri is a tettest.
A pofátlan tolvaj ne ringassa magát abba a hiszembe, hogy tette
büntetlenül marad. Ha a földi igazságszolgáltatás nem talál rajta
fogást, az égi hatalom megteszi. Isten szeme mindent lát! Nem-
csak a néni nem fogja többé beengedni a kapuján…

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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A Road Masters csoport
eredményei

Baracs–Kápolnásnyék 1-4
Iváncsa–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 8-2
Szabadegyháza–Bakonycsernye 2-0
Velence–Sárosd 2-2
Iszkaszentgy. Villamedica–
Pákozd Eudeal 7-1
Kisláng–Dunafém-Maroshegy 1-0
Sárszentmiklós–Polgárdi 2-1
Martonvásár–Etyek 3-1

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 25 21 2 2 77 16 61 65
2. Sárosd 25 18 5 2 72 22 50 59
3. Iszkaszentgy.

Villamedica 25 17 4 4 70 23 47 55
4. Martonvásár 25 16 6 3 60 34 26 54
5. Velence 25 14 7 4 52 27 25 49
6. Kisláng 25 15 2 8 65 44 21 47
7. Sárszentmiklós 25 13 210 60 50 10 41
8. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ 25 10 312 54 59 -5 33
9. Szabadegyháza 25 10 213 58 51 7 32
10. Kápolnásnyék 25 10 213 44 58 -14 32
11. Dunafém–

Maroshegy 25 8 314 40 49 -9 27
12. Polgárdi 25 6 316 42 57 -15 21
13. Baracs 25 5 515 28 54 -26 20
14. Bakonycsernye 25 4 417 23 65 -42 16
15. Etyek 25 4 318 32 84 -52 15
16. Pákozd Eudeal 25 2 122 29 113 -84 7

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Kulcs–Enying 3-0
Ercsi–Káloz 7-0
Mezõszilas–Seregélyes 2-1
Vajta–Mezõfalva 0-2
Adony–Pusztaszabolcs 1-2
Lajoskomárom–Rácalmás 5-0
Nagylók–Dég 5-3
Aba-Sárvíz–Sárbogárd 9-0

Az Agárdi Termál csoport állása

1. Mezõfalva 25 20 3 2 76 14 62 63
2. Ercsi 25 20 2 3 108 31 77 62
3. Aba–Sárvíz 25 17 3 5 73 28 45 54
4. Nagylók 25 16 4 5 74 41 33 52
5. Pusztaszabolcs 25 15 4 6 66 40 26 49
6. Adony 25 15 3 7 53 27 26 48
7. Lajoskomárom 25 13 111 65 54 11 40
8. Kulcs 25 11 410 45 46 -1 37
9. Seregélyes 25 10 6 9 59 44 15 36
10. Káloz 25 8 413 44 51 -7 28
11. Dég 25 8 413 51 67 -16 24
12. Vajta 25 7 216 40 83 -43 23
13. Mezõszilas 25 6 712 35 59 -24 23
14. Sárbogárd 25 3 616 28 66 -38 15
15. Enying 25 2 122 28 96 -68 7
16. Rácalmás 25 2 023 23 121 -98 6
A Dég csapattól -4 pont, a Mezõszilas csapattól -2 pont
levonva.

A Zöldharmónia csoport
eredményei

Kisapostag–Pálhalma II. 0-6
Cece–Mezõkomárom 4-0
Sárszentágota–Szabadegyháza II. 1-3
Elõszállás–Lmsk 0-2
Zichyújfalu–Perkáta 2-2
Dunamenti Abroncsgyártók–
Nagyvenyim 3-1
Nagykarácsony–Soponya 4-0

A Zöldharmónia csoport állása

1. Alap 23 17 4 2 74 33 41 55
2. LMSK 24 18 0 6 74 23 51 54
3. Pálhalma II. 24 18 1 5 114 24 90 53
4. Szabadegyháza II. 24 16 4 4 85 32 53 52
5. Perkáta 23 14 5 4 67 37 30 47
6. Soponya 23 12 2 9 79 54 25 35
7. Nagykarácsony 24 9 510 31 54 -23 32
8. Elõszállás 23 9 311 42 49 -7 30
9. Zichyújfalu 23 9 212 47 57 -10 29
10. Dunamenti

Abroncsgyártók 23 9 113 39 57 -18 28
11. Kisapostag 23 5 513 28 66 -38 20
12. Sárszentágota 23 5 216 43 82 -39 17
13. Cece 24 4 218 30 73 -43 14
14. Mezõkomárom 23 4 019 29 106 -77 12
15. Nagyvenyim 23 6 116 33 68 -35 10
A Pálhalma II. csapattól -2 pont, a Soponya csapattól -3
pont, a Nagyvenyim csapattól -9 pont levonva.

Bozsik Egyesületi Program
A Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik Egyesület Labdarúgó Programjának 3. tava-
szi fordulóját rendeztük 2012. május 12-én Sárszentmiklóson. Az Alap KSE, Cece
PSE, Sárszentmiklósi SE fiatal labdarúgói három korosztályban (U7, U9, U11) mér-
kõztek.

A program lényege a játék, ezért végeredményt nem hirdettünk, minden játékost
csokival jutalmaztunk. A kiemelkedõ egyéni teljesítményeket oklevéllel is értékel-
tük. A hangulatos torna méltó zárása volt a szezonnak. Gratulálok a játékosoknak, a
felkészítõ edzõknek! Köszönöm a szülõk, szurkolók sportszerû, fegyelmezett bizta-
tását! Nyári pihenõ után õsszel újra találkozunk. Legjobbak:

Díjazás: U7 U9 U11
Legjobb kapus – Brúzsa Balázs Vargyas Milán

Sárszentmiklós Alap
Legjobb góllövõ Csilléri Dániel Demeter Dániel Gábris Róbert, Killer Gábor

Cece Sárszentmiklós Sárszentmiklós
Legjobb mezõnyjátékos Kocsis Márkó Tóth Patrik Vargyas János

Sárszentmiklós Alap Cece
Legsportszerûbb Takács Bence Farkas Gábor Bali Miklós

Cece Cece Cece
Legjobb védõ Nagy Ádám Õri Dániel Gábris Zoltán

Sárszentmiklós Alap Sárszentmiklós
Legjobb büntetõrúgó Mezõ Brendon – –

Alap
Pajor László körzetvezetõ

Megyei labdarúgó-
bajnokság U16

Május 12-én, szombaton, délelõtt hazai pályán játszot-
tunk Sárosd korosztályos csapatával. Elsõ helyrõl vár-
tuk a találkozót és esélyeshez méltó játékkal magabiz-
tos gyõzelmet arattunk. Elsõ félidõben a gólok mellé
szép játék is társult. Fordulás után helyzetkihasználá-
sunk romlott, többször erõltettük az egyéni játékot.
Örömteli, hogy a fiatal játékosok nagyszerû teljesít-
ményt nyújtottak. Gratulálok a csapatnak!

Sárszentmiklósi SE–Sárosd 19-0
Sárszentmiklósi SE: Varga Roland, Molnár Tamás, Pa-
lásti Ármin, Németh Kristóf, Pajor Tamás, Gráczer Bá-
lint, Takács Szabolcs, Demeter Dávid, Lakatos György,
Németh Attila, Nagy Krisztián, Simon Csaba, Csendes
Ádám, Szúnyogh Richárd, Márkovics Dániel, Molnár
Márk.

***

Május 15-én délután a sárszentmiklósi pályán a Sza-
badegyháza ellen elmaradt mérkõzését játszotta le kor-
osztályos csapatunk. A várakozásoknak megfelelõen
nagy fölényben játszottunk. Nagyszerû csapatmunkát,
látványos gólokat láthattak a szurkolók. Sportszerûen,
fegyelmezetten fociztunk 90 percen keresztül. Megér-
demelten arattunk nagyarányú gyõzelmet. Gratulálok,
srácok!

Sárszentmiklósi SE–Szabadegyháza 23-0

Sárszentmiklósi SE: Varga Roland, Molnár Tamás, Pa-
lásti Ármin, Németh Kristóf, Pajor Tamás, Gráczer Bá-
lint, Takács Szabolcs, Husvéth Zsolt, Demeter Dávid,
Németh Attila, Nagy Krisztián, Simon Csaba, Horváth
István, Molnár Márk, Márkovics Dániel, Kiss Roland,
Csendes Ádám.

Következõ mérkõzésünk 2012. május 19-én, 10.00-kor
Sárszentmiklóson Sárbogárd ellen lesz.

Pajor László, Sárszentmiklósi SE



Kápolna Imre atya tiszteletére
A néhai Sebestyén Imre atya tiszteletére
emeltek kápolnát az alapi temetõben,
melynek megszentelésére május 12-én ke-
rült sor.
Jól tükrözi az atya iránt érzett tiszteletet,
hogy az emlékhely kialakításában ki szo-
borral, ki kegytárggyal, falfestménnyel, két
keze munkájával vette ki a részét. Ettõl a
közös összefogástól még ragyogóbb ez a
kis kápolna, hiszen az alapiak szíve-lelke a
kötõanyag a téglák között.
Kanyóné Somogyi Tünde ekképpen mél-
tatta Alap egykori plébánosát:
„Imre atya 1930. május 10-én született
Szilsárkányban. 1956. jún. 24-én szentel-
ték pappá Székesfehérváron. Káplán volt
Bodajkon, Bicskén, Móron és Pusztasza-
bolcson. 1967-tõl Alapon, majd 1986-tól
Csepelen plébános. Visszatért a lazarista
szerzetesrendbe, majd 2006. november 25-
én elhunyt.
Alapon és Csepelen is utódja Kispál
György atya, aki nagy szeretettel és tiszte-
lettel emlékezett meg róla. Elmondta,
hogy Imre atya egyházi tevékenysége telje-
sen a páli intelem jegyében telt, melyet jel-
szavául választott: ’Mindenkinek mindene
lettem, hogy mindenkit megmentsek.’
Nem sajnálta sem az idejét, energiáját, ha
segíteni kellett hívein. Egyszerû ember
volt, egyszerûen öltözködött, s ezzel is je-
lezte a kisemberekhez való tartozást.
19 évesen lépett a lazarista rendbe, ahol
csak 1 évet töltött (mivel a rendet feloszlat-
ták), de ez meghatározta egész életét.
Szent Vince utódjai, a lazaristák a bajba ju-
tottak, a rabok, a szegények, a kenyerüket
verítékkel keresõ emberek, parasztok,
munkások segítésére esküdtek fel. Sebes-
tyén Imre tudta, hogy a szeretet tett nélkül
mit sem ér. Nemcsak beszélt a segítésrõl,

hanem támogatta is rászoruló embertársa-
it. Nem vetette meg a kétkezi munkát, épí-
tõ ember volt, erre tanította híveit is. Ala-
pon történt, hogy 40-szer hagyta abba a
munkát egy napon, mert hívei annyiszor
keresték.
Az országban elsõként Alapon õ tette ki
templomában a falu II. világháborús áldo-
zatainak névsorát.
Csepelen az õ nevéhez fûzõdik a Béke téri
egyházi otthon és hittanterem felépítése, a
plébánia renoválása, a templom restaurá-
lása. 1992-ben, amikor elhagyta Csepelt,
már nagybeteg volt. A sors sok betegséggel
sújtotta. Cukor- és szívbetegségben hosz-
szan szenvedett, mindkét lábát amputál-
ták. Mély hitét soha nem vesztve, nehéz

sorsát példaadó, keresztény türelemmel
viselte. Gazdag életútja 2006. november
25-én szakadt meg. A csepeli templom al-
templomába helyezték örök nyugalomra.
Alapi plébánossága idején nemcsak lelki-
ekben, hanem fejlesztésekkel is gazdago-
dott egyházközségünk. 1971-ben elkészült
a templomfûtés, 1975. augusztus 17-én a
plébánia alapkõletételére került sor, 1983
õszén megkezdõdött a templomtetõ cseré-
je, mely a következõ évben befejezõdött,
1985-ben megkezdték a hittanterem építé-
sét, ami addigra fejezõdött be, mire áthe-
lyezték.
A Historia Domus bejegyzéseit elköszöné-
sével zárja, mely így szól: „A Jóságos Isten
áldja az alapi híveket, akiket szerettem, s
úgy érzem, õk is szerettek. Nagyon jól le-
hetett velük együtt dolgozni, tevékenyked-
ni, nemcsak mindennapi dolgokban, ha-
nem lelkiekben is. Szívem fáj értük és utá-
nuk.”
Az ünnepségen Mészáros János atya meg-
szentelte, Szabó Julianna református lel-
kész pedig megáldotta a kápolnát. Beszé-
det mondott Kovács Ernõ volt iskolaigaz-
gató, valamint Méhes Lajosné polgármes-
ter. Sebestyén atya testvére, Béla bácsi kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik tevé-
kenyen részt vettek a kápolna létrehozásá-
ban, s õ gyújtott elsõként gyertyát testvére
emléktáblájánál.

Hargitai–Kiss Virág
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Ha ma velünk lennének…
A második világháború idején halálgyárakba, munkaszolgálatra
hurcolt sárbogárdi és környékbeli zsidó honfitársainkra emlékez-
tünk vasárnap délben a sárbogárdi zsidó temetõben.
Lakk Norbert köszöntötte az egybegyûlteket a szervezõk nevé-
ben, majd Agyagási Istvánné református lelkész osztotta meg
gondolatait a szép számban eljött jelenlévõkkel. Mint mondta:
iszonytató belegondolni zsidó honfitársaink sorsába, de az embe-
riség e kitörölhetetlen bûnével szembe kell néznünk, mert bûne-
inkre van bocsánat Istennél.
Baki Mónika egy Radnóti-verssel idézte fel a halál kapujához me-
netelõ áldozatok emlékét, majd az izraelita hitközösség kántora,
Venczel György osztott meg velünk értékes gondolatokat, me-
lyekben benne volt a súlyos veszteség fájdalma, de egyben a re-
ménység is. Megrázó volt hallgatni szavait, szívbe markoló imáját.
Közben arra gondoltam, mi lett volna, ha nincs elmebeteg emberi
brutalitás, ha nincs holokauszt. Akkor itt élnének közöttünk ma is
a zsidó emlékmûvön sorakozó nevek viselõi, utódjai, köztisztelet-
nek örvendõ családok. Akkor talán virágzó, pezsgõ város lenne
Sárbogárd, s a zsidó templom nem befalazott szemû halottként
feküdne a város szívében, hanem tárt ajtókkal és ablakokkal hir-
detné az Isten adta életet.

Jó volt elkapni egy-egy mondatot azoktól az idõs néniktõl, akik a
régmúlt idõket idézték fel beszélgetéseikben.
Miután elhelyeztük az emlékezés köveit az emlékmû talapzatán,
átmentünk a zsidó templomhoz is egy imára:

„Szól a kakas már, majd megvirrad már,
Zöld erdõben, sík mezõben sétál egy madár.
Micsoda madár, hej de micsoda madár?
Zöld a lába, kék a szárnya, engem odavár.
Várj madár, várj, te csak mindig várj,
Ha az Isten néked rendelt, tied leszek már.”

Hargitai–Kiss Virág
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Zarándokok Mészöly Gedeon sírjánál
Két idõs úr, Bihari József nyugalmazott me-
gyei múzeumigazgató Leányfaluból és Beke
József nyugalmazott tanár Budapestrõl,
Mészöly Gedeon nyelvész, irodalomtörté-
nész, mûfordító, egyetemi tanár utolsó ta-
nítványai látogattak el a sárbogárdi gyö-
kerû professzor Huszár-temetõben talál-
ható sírjához múlt héten csütörtökön dél-
tájban. Kellemes meglepetés volt számuk-
ra, hogy a temetõt üzemeltetõ Közév Kft. il-
letve Heiland János gondnok szépen rendbe
tette a sírhelyet az érkezésükre.

A temetõgondnok már várta a két zarándo-
kot, akik tõle értesültek arról is, hogy a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Mé-
szöly Gedeon sírját.
A Nemzeti Sírkertbe azon jeles magyarok
temetési helyei tartoznak, akik tevékenysé-
gükkel a nemzet érdekeit szolgálták, az or-
szág fejlõdését elõmozdították, hírnevét
öregbítették.
Miután a két volt tanítvány fejet hajtott a
professzor emléke elõtt, és gyertyát gyújtot-
tak, virágot helyeztek el a sírnál, egy kis be-
szélgetésben, majd késõbb levélben is fel-
idézték Mészöly Gedeon – vagy ahogy õk
hívták: Gida bácsi – alakját.
Bihari József egy nemrégiben írt visszaem-
lékezésébõl osztott meg szerkesztõségünk-
kel egy részletet, amit a Szegedi Egyetem cí-
mû újságnak írt Baróti Dezsõ egyetemi ta-
nár, dékán, rektor, szintén Mészöly-tanít-
vány centenáriumára:
„Most, hogy az emlékezés apró vésõütéseivel
megidézem kedves alakját, szeretetet, megér-
tést sugárzó egyéniségét, tudományos tevé
kenységét, nagy diplomáciai érzékkel végzett
közéleti szereplését, a szegedi egyetem rang-
jának megõrzéséért folytatott fáradozásait,
akkor elsõsorban azt kell kiemelnem, hogy
ezekben a vészterhes idõkben sikerült egy
olyan tanári kart egyben tartania, amelynek
kiemelkedõ alakja volt: Mészöly Gedeon, Kol-
tay-Kastner Jenõ, Halász Elõd, Klemm Antal,
Nyíri Antal, Pósa Péter, Nacsády József, Pász-
tor Emil.

Ellenpontozásul csak annyit, hogy a történe-
lem tanszéket dr. Fazekas Erzsébet Gerõ
Ernõné vezette 1950-tõl 1953-ig a bölcsészka-
ron. Innen az a híres anekdóta, hogy l952- ben
az egyetemet érintõ rendkívül fontos anyagi
természetû ügyben Baróti, Tettamanti, Nyíri
Gerõnét keresték fel segítséget kérve.
Egy nagy virágcsokorral a kezében a nagyte-
kintélyû Mészöly Gida bácsi csengetett a tan-
szék bejáratánál. Az ajtó kinyílt, és
’Méltóságos asszonyom!’ megszólítással és a
virágcsokor átnyújtásával elõadták a nagy ké-
rést. Az ügy az egyetem javára megoldódott.”
Levelében Bihari József így vall befejezés-
ként: „Az egyetemen eltöltött négy esztendõ, a
Mészöly-órák oldott fegyelme, figyelme, frap-
páns példák, tréfás kiszólások, a horgeri idõk
legendás alakja elevenedett fel bennem, ami-
kor a mécsest ott, a sárbogárdi temetõben –
születésnapja elõtt pont egy hónappal – meg-
gyújtottuk.”
Beke József a Magyar Nyelv 2007/1. számá-
ban megjelent írásából küldött nekünk rész-
leteket, ebbõl idézünk:
„A magyar nyelvészeti tanszék viszonylag ke-
vés elõadóból állt. Mészöly Gedeon vitte a tör-
téneti vonalat.

Mészöllyel tulajdonképpen keveset találkoz-
tunk, de sokunknak a legnagyobb élményt az õ
sajátos lénye jelentette. Úgy mindenestül: 73.
éve ellenére szálegyenesen, de kissé öregesen,
apró léptekkel haladt a folyosókon. (Késõbb
tudtam meg, hogy ekkor már bent lakott az
egyetemen, saját szobájában.) Öltözéke fino-
man szólva könnyed és az idõjáráshoz igazo-
dó volt: ha meleg volt, kitett ingderékkal, fel-
tûrt ingujjban jelent meg. Viszonylag magas
testén kis fej ült, orrán kis kerek szemüveg,
azon át nézett cipõgomb kicsinységû szemével.
Járkálva beszélt, alig ült le, gyakran fölírt a
táblára egy-egy kifejezést. Szuggesztíven, élve-
zetesen, hétköznapi nyelven beszélt, sokunkat
… az elsõ órától kezdve teljesen lenyûgözött
tudásával és nyugodt, logikus érvelésével.
Azonnal meggyõzõdtünk igazáról, azonnal át-
láttuk, hogy egyáltalán senki más nyelvésznek
semmi igazsága nem lehet azokban a kérdé-
sekben, amelyekben ellentmond Mészölynek.
Mészöly mindig ütköztette a véleményeket …
utána hozta a saját érveit ellenük, adatokkal
bizonyítva … Bámulatosan széleskörû isme-
retanyagot használt föl igaza bizonyítására:
idegen nyelveket … nyelvjárási adatokat, pél-
dákat a földrajz, történelem, néprajz területé-
rõl.
Nagyon tisztelte az adatokat, csak a konkrétu-
mokat fogadta el: idézett kódexet, nyelvemlé-
ket, verset, prózát, személyes emléket, mikor
mi kellett.
Harmadéven találkoztunk újra vele, de ekkor-
ra egészen megváltozott. Késõbb hallottuk,
hogy személyes családi tragédia érte a nyáron:
az akkori nevezetes balatoni hajószerencsét-
lenségben vesztette el egyik közeli családtagját,
a lányának, M. Laura festõmûvésznek a férjét.
Mondhatjuk: ekkor öregedett meg.
Mészöly Gedeonról joggal mondhatjuk, hogy
legendás alak volt … hatása rendkívüli volt,
mert az volt az egyénisége is. Ezért anekdoták
járták róla annak idején Szegeden.”
Íme az egyik:
„Amikor Mészöly valaha elõször ment oda
borotválkozni, a mester megtudakolta, mi a
foglalkozása, majd megkérdezte, hogy nagy-
ságos úrnak, avagy méltóságos úrnak szólít-
hatja-e a jövõben. Mészöly felelete ez volt:
„Tanár úrnak, mert nagyságos, vagy méltó-
ságos akárki lehet, de tanár nem.”
S egy másik történet:
Egy „házi” ünnepség keretében Baróti De-
zsõ nagyszerû beszédben méltatta Mészölyt
úgy is, mint dékán, úgy is, mint egykori tanít-
ványa. Végül Baróti megkérdezte, hogy
akar-e szólni. Akart. Körülbelül ezeket
mondta: ’Kedves Dezsõ! Hallgatóm voltál,
most elöljáróm vagy. Amíg téged hallgatta-
lak, azon gondolkodtam, kettõnk közül
most hát akkor ki a nagyobb. (Hatásszünet.)
Aztán rájöttem, hogy én.’ (Még nagyobb
szünet. Mindenki megdermedt ekkora ud-
variatlanság láttán.) Aztán hozzátette:
’Ugyanis a régi görög bölcsek azt tanították,
hogy az a legnagyobb ember, akit túlszár-
nyalnak a tanítványai!’ Lett erre olyan kitö-
rõ, felszabadult taps, hogy a terem keveset
hallott olyat.

Hargitai Kiss Virág

Mészöly Gedeon 1880. június 10-én született Tabajdon. Szülei: Mészöly Pál refor-
mátus lelkipásztor és Farkasdy Laura. 3 fiútestvére: Endre, Pál és Dezsõ. Apja az 5.
gimnáziumig maga tanította fiait. A középiskola további osztályait Gedeon a nagy-
kõrösi gimnáziumban végezte. Egyetemi tanulmányait magyar–latin szakon Ko-
lozsvárott és Budapesten folytatta. Kolozsvárott szerezte meg 1906-ban a böl-
csészdoktori, 1908-ban a középiskolai tanári oklevelet. 1903-tól 1915-ig a
kunszentmiklósi református gimnáziumban tanított, közben 1911-ben és 1912-ben

külföldi tanulmányúton járt. Bécsben, Münchenben és másutt elsõ bibliafordításunk, a Bécsi és Mün-
cheni Kódex kéziratait, valamint ezek latin forrásait kutatta, vizsgálta. 1914-tõl az MTA kézirattárának
õre, 1921-ben az MTA levelezõ, majd 1949-ben rendes tagjává választják. 1922. augusztus 30-ától
egyetemi tanár, a szegedi egyetem urál–altáji nyelvtudományi tanszékének vezetõje. Itt tanított és ku-
tatott (néhány éves megszakítással) nyugdíjba vonulásáig, 1958-ig, majd a kolozsvári egyetem finn-
ugor és magyar nyelvtudományi tanszékén tette ugyanezt. Az 1928/1929-es tanévtõl a bölcsészkar
dékánja. 1941-tõl 1944-ig a Nép és Nyelv folyóirat, 1934-tõl 1936-ig a Szegedi Füzetek szerkesztõje.
Több tudományos társaság tagja. Életmûvéért Munka Érdemrenddel és Munka Vörös Zászló érdem-
renddel tüntették ki.
Kutatási területe a régi magyar nyelv és irodalom, a magyar kódexek és nyelvemlékek stíluskritikai
vizsgálata, emellett mûfordítói és közreadói tevékenységet is végzett.
1960. május 29-én hunyt el Budapesten. Szabó Imre református lelkész temette június 2-án a sárbo-
gárdi Mészöly-temetõben (a volt szovjet laktanyánál). 1984. április 26-án exhumálták, ekkor kerültek
földi maradványai a Huszár-temetõbe. Sírja az urnák közelében található.
(Forrás: www.bibl.u-szeged.hu, www.c3.hu)
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Guggolós csirke cserépedényben

Hozzávalók (4 fõre): 1 db csirke (kb. 1,5 kg-os), szárnyashoz való
fûszerkeverék, 4-5 db burgonya, 1-2 db vöröshagyma, 2 db para-
dicsom, só, kevés napraforgóolaj.
A megtisztított csirkét befûszerezzük, és kevés ideig állni hagyjuk.
A burgonyát nagyobb hasábokra, a hagymát vastagabb karikákra
vágjuk. A befûszerezett csirkét ráültetjük a cseréptálra, és kevés
olajjal bekenjük. A csirke köré rakjuk a burgonyát és a hagymát.
A csirkesütõt befedjük alufóliával, és légkeveréses sütõben kb.
120-140 fokon elkezdjük sütni kb. 1 óráig. Levesszük a fóliát,
majd a burgonya köré teszünk 2 paradicsomot (aki nem szereti, el
is hagyhatja). Visszatesszük a sütõbe, és 180 fokon készre sütjük,
ha a sütõ rendelkezik grillezõvel, azzal sütjük tovább.

Sonkás-gombás lepény

Hozzávalók (3 fõre): 25 dkg leveles tészta, 25 dkg füstölt sonka, 20
dkg kemény sajt (ementáli, vagy trappista), 10 dkg csiperkegom-
ba, 4 db tojás, 1 dl tejszín, 2 ek zsemlemorzsa, 2 ek olaj, 1 fej
vöröshagyma, õrölt bors, só.
A hagymát, a sonkát, a gombát apróra összevágjuk, majd felforró-
sított olajon megpirítjuk, szükség esetén sózzuk. A tésztát 4-5 mm
vastagra kinyújtjuk, és a sodrófa segítségével a piteformába fek-
tetjük, majd megszórjuk a zsemlemorzsával. A hagymás, sonkás,
gombás tölteléket elosztjuk a tésztán, és a reszelt sajtot rászórjuk.
A tojásokat összekeverjük a tejszínnel, sózzuk, borsozzuk, ráönt-
jük a pitére. Elõmelegített sütõben, 200 fokon készre sütjük.

Vaníliás fánk sütõben sütve

Hozzávalók (6 fõre) a tésztához: 50 dkg finomliszt, 10 dkg vaj, 5
dkg élesztõ, 4 dkg kristálycukor, 3 dl tej, 1 csapott tk só; a töl-
telékhez: 1 cs vaníliás Aranka krémpor, 2 dl tej; a mázhoz: 1 tojás;
a bevonathoz: kevés vaj, kristálycukor.
Az élesztõt tálba morzsoljuk. A vajat megolvasztjuk és a tejet hoz-
záadva megmelegítjük. Ráöntjük az élesztõre és addig keverget-
jük, amíg fel nem oldódik. A sót és cukrot 30 dkg liszttel összeke-
verjük, majd fakanállal 6 percig verjük, amíg a tészta sima és ru-
galmas lesz. Konyharuhával letakarva meleg helyen 30 percig ke-
lesztjük. A tésztát átdagasztjuk a maradék liszttel. Két egyforma
részre osztjuk, majd hosszúkásra nyújtjuk, és 12-12 szeletre vág-
juk. Ezeket gömbölyûre formázzuk és sütõpapírral bélelt tepsire
rakjuk. Még 15 percig kelesztjük. A vaníliás krémport kikeverjük
a tejjel, félretesszük 5 percre. Közben a fánkok közepére mélye-
dést nyomunk, majd a krémet kiskanállal beleadagoljuk. Még 10
percig kelesztjük. A sütõt elõmelegítjük. A fánkokat simára ke-
vert tojással megkenjük, és a sütõ középsõ rácsán 220 fokon meg-
sütjük. Rácsra téve hûlni hagyjuk, olvasztott vajjal megkenjük, és
kristálycukorral megszórjuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI A BOMBÁKRÓL ÉS
BICSKÁKRÓL

Több száz méter körzetben ki kellett telepíteni egy faluban a la-
kosságot, mert valami ásás során egy második világháborús, száz
kilós bombát találtak a földben. A rádió és a tévé is az ország tudo-
mására hozta ezt a hírszolgálatában. Volt ám megrökönyödés!
Fõleg a kitelepítettek körében. A háziasszony keverte a rántást, a
házigazda itatta a lovat, aztán egyszer csak futás! Egy több mint
hatvan éves világméretû õrület betette a lábát az életükbe. Egy kí-
sértet felkelt a sírjából, mint egy horrorfilmben, rémarcával meg-
jelent a konyhában, és kiragadta a fõzõkanalat az anyuka kezébõl.
Dehogy a sírból kelt fel! Hiszen meg sem halt! Nemcsak a földben
rozsdásodnak ma bombák, hanem óriási raktárakban is ott ra-
gyognak még friss, festékillatú emblémákkal, állig felfegyverzett
õröktõl közrevéve. Állítólag az emberiség többszörös kiirtásához
elegendõ bombát tárolunk mi, és nincs emberfia, aki erre valóban
logikus magyarázatot volna képes adni. Vannak magyarázatok,
amelyek azonban egy kristálytiszta logika fényében ócskák. Van
például egy latin mondás: „Si vis pacem, para bellum!”, azaz „Ha
békét akarsz, készülj háborúra!” Tömör! Kifejezi azt a véleke-
dést, hogy a békét csak fegyverrel lehet fenntartani. Ideológiát te-
remtett a fegyverkezésre. A Római Birodalom, ahol ezt a mon-
dást kitalálták, tulajdonképpen katonaállam volt, és légiói a szinte
az egész akkor ismert világ felét meghódították. Elhullt katonáik
csontjai ott porladtak a Rajnánál ugyanúgy, mint az Eufrátesznél.
Nem akartak õk békét!
Fiatalkoromban talán épp Moszkvában láttam egy hatásos bronz-
szobrot. A szocreál stílusú, izmos ércember egy vaskos kardból
ekét hajlít. Ez, ugye, azt a szimpatikus szándékot fejezi ki, hogy az
ölés szerszámából inkább az alkotás eszközét hozza létre az em-
beriség: kardból ekét. Jellemzõ, hogy ez a szobor a világ legfegy-
verkezõbb birodalma fõvárosában állt. Nagyhatalom, nagy ha-
zugság. Az ember nem békés fajzat, de érdekes módon szereti an-
nak hazudni magát, mert van tudása azokról a törvényekrõl, ame-
lyeken tipor. Azonban gyorsan helyesbítsünk! Az a szántóvetõ, az
a juhász, az a kõmûves bizony békés lény. Nem is õk raktározzák a
bombát. Õk képesek arra, hogy elégedettek legyenek, nem akar-
nak mindig többet, nem furkál, nem ágaskodik, nem ármányko-
dik bennük a kisördög. Nem kénytelenek egyre-másra ellenséget
látni az embertársukban. Lehetõségük van arra, hogy ne feltéte-
lezzenek dugdosott tõröket, revolvereket a másiknál. És õk sem
dugdosnak pisztolyt a farzsebben. Saját jóakaratukat feltételezik
a partnerben. Ez világos, tiszta logika. Az életet szolgálná. Nagy
kár, hogy a nagypolitika inkább a bombák logikájával mûködik.
Különben még a kitelepítés estéjén a nép visszamehetett a lakásá-
ba, a százkilós játékszerbõl kiszerelték a gyújtótöltetet, és az ártal-
matlanná tett rémet elszállították. Visszaköltözött oda az arany-
szárnyú béke. Persze maradtak azért bennünk aggályok. A bics-
kák, tõrök, atomtöltetek maradtak.

(L. A.)

Péntekig marad a hûvös idõ,
majd a délies áramlással fo-
kozatosan egyre melegebb levegõ érkezik térségünkbe. Szom-
baton és vasárnap napos, száraz idõ lesz jellemzõ, majd hétfõn
már egyre nedvesebb és labilis levegõ áramlik térségünkbe,
ezért záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

www.metnet.hu
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Hírek az alsószentiváni általános iskolából
Anyák napja

2012. május 6-án, vasárnap, délután ismét megtelt iskolánk torna-
terme, hiszen immár tizennégy éves hagyomány, hogy május elsõ
vasárnapján az iskolások ünnepi mûsorral lepik meg az édesanyá-
kat, nagymamákat. A rendezvény megnyitójaként Kiss Attila ta-
nár úr köszöntötte a megjelenteket és emelte ki beszédében az
anyák napja, az anyai szeretet fontosságát, egy tanmesével tá-
masztva alá, hogy ezt a napot miért érezzük annyira magunkénak.
Ugyanezt az anyák felé áradó szeretetet tette szinte kézzel tapint-
hatóvá a gyerekek mûsora is, akik versekkel, dalokkal és színda-
rabokkal fejezték ki hálájukat a nap ünnepeltjeinek.

Tanulóink lelkesen készültek erre a napra, izgatottan mondogat-
ták a verseket, gyakorolták az énekeket, de besegítettek a tanító
néniknek a díszletek készítésében is. Az igazán megható rendez-
vény végén a gyerekek egy-egy saját készítésû kis ajándékkal is
kedveskedtek az édesanyáknak, nagymamáknak.

Felnevelõ tájunk honismereti verseny

A Fejér Megyei Honismereti Egyesület rendezésében lebonyolí-
tott Felnevelõ tájunk címû versenyen mindkét csapatunk bejutott
a szóbeli döntõbe, amit a megye legjobb versenyzõi számára szer-
veztek meg 2012. május 11-én a Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár olvasótermében.
Az elsõ felvonás e nap délelõttjén az alsósoké volt: a Békési
Arianne, Biber Ildikó, Körmendi Ádám összetételû Lovagok csa-
pat 69 versenyzõ közül jutott a 13 legjobb brigád döntõjébe, ahol

az elõkelõ 5. helyet szerezték meg. Felkészítõ tanító nénijükkel,
Pribék Erikával rengeteget dolgoztak ezért a szép sikerért, töb-
bek közt még a koronázási jelvények makettjét is elkészítették,
majd a döntõben el is játszották a koronázási szertartást. 5 rajzuk
közül 4 pedig bekerült abba a kiállítás-válogatásba, amelybe a leg-
jobb alkotásokat gyûjtötték össze.

A verseny második része a
felsõ tagozatosoké volt,
ahol iskolánkat a Husvéth
Réka, Varga Debóra, Pap
Krisztián hármas képvisel-
te, s felkészítõ tanárként
Kiss Attila tanár úr próbál-
ta meg kihozni belõlük a
maximumot. Õk 139 csa-
pat közül jutottak be a
21-es döntõbe és hasonló-
an szép eredményt értek el, mint az alsósok: a dobogóról pár
ponttal csúsztak le holtversenyben. A szoros befutót azonban a
zsûri is értékelte: némi tanácskozás után az eredetileg az elsõ há-
rom csapatnak járó jutalomkirándulásra a közvetlenül mögöttük
végzõ csapatok (köztük mi) is megkapták a meghívást. Természe-
tesen élni fogunk a lehetõséggel, így jövõ szombaton ott leszünk a
pákozdi nemzeti emlékhelyhez szervezett túrán.

Mindkét csapatunk megérdemli a gratulációt, sokat készültek a
versenyre és megdolgoztak ezért a szép eredményért!

Kiss Attila

Meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

2012. május 19-én, szombaton

9–13-ig a Zengõ Óvoda
udvarán tartandó

ZENGÕ CSALÁDI NAPRA
Programok:
* 9 órakor Zengõ ovisok mazsorett tánca; tréfás népi verse-
nyek, ügyességi játékok, népi hétpróba: zsákban futás, kötél-
húzás, talicskázás, patkódobás, gólyalábazás, seprõlovaglás,
fakanálgolf, hordólovaglás stb.
* 9.30-tól „Ördöngös Jankó” – zenés bábelõadás

(Komor László bábmûvész)
* pónilovaglás, trambulin, zsákbamacska, büfé.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!
Leendõ óvodásainkat is szeretettel várjuk!

Központi Óvodát Segítõ Alapítvány, Szülõi Szervezet
Részvételével, adományával a Zengõ óvodásokat támogatja!

Meghívó

Bogárdi Kórustalálkozó
Szeretettel meghívjuk Önt,
kedves rokonait és barátait,

minden kórusmuzsikát
kedvelõ zenebarátunkat

2012. május 26-ai koncertünkre.

Fellépnek:
1. Bástya Kórus Székesfehérvár, vezényel: Ughy Tünde
2. Zirci Városi Vegyes Kórus, vezényel: Géring Klára,

zongorán kísér: Kapitány Dénes
3. Huszics Vendel Kórus, Sárbogárd, vezényel: Huszics

Vendelné, zongorán kísér: Huszics Ibolya
A kórustalálkozó szólóénekes vendége: Bárdos Ildikó

népdalénekes, hegedûn közremûködik: Molnár Miklós

A koncert helye: József Attila
Mûvelõdési Központ, Sárbogárd

Ideje: 2012. május 26. 19.00 óra
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Május 19., 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 10.30 Aranymetszés
11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Euro
2012 13.40 Tetõtõl talpig 14.10 A világ madárszemmel: Afrika 15.05 Mackó-
mentõ akció 16.35 A szövetség 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszom-
bat 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Egy éjszaka a királlyal 22.10 Pénzt
vagy életet! 0.05 Sheryl Crow – A „Miles From Memphis” címû album lemez-
bemutató koncertje 1.05 Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Beyblade 10.30 Asztroshow
11.30 Házon kívül 12.00 Autómánia 12.40 Nõi kézilabda – Döntõ mérkõzés
14.25 Castle 16.30 Seriff az égbõl 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csil-
lag születik 21.50 Oltári frigy 23.50 Házasság a négyzeten 1.40 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Egyik kutya, másik nem!
10.30 Babavilág 11.00 9 hónap 11.30 Tûsarok 12.00 Bajnokok Ligája magazin
12.30 Én is szép vagyok 13.00 TopSpeed 13.30 Autóguru 14.00 Sheena, a
dzsungel királynõje 15.00 Bûbájos boszorkák 16.00 Rejtélyek kalandorai 17.00
Sas Kabaré 18.00 Nagy takarítás 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Irigy
Hónaljmirigy 20.30 Bajnokok Ligája 23.30 Földrengés 1.40 Ezo.tv 2.40
Kalandjárat 3.05 Teleshop 3.35 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel
9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 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 Jelen-
lét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Men-
tés másként 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.53 Mese 20.05 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Május 20., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kortárs 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 A sokszínû vallás 9.50 Unitárius magazin 10.15 Református ifjúsági mû-
sor 10.25 Az utódok reménysége 10.50 Kecskeméti református gyûjtemény
11.05 Útmutató 12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból 12.35 Anno 13.10 Vég-
vári Tamásra emlékezünk – Megöltek egy leányt 14.40 Út Londonba 15.10 TS
– Sport7 15.50 Budapest Honvéd–DVSC bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.00
Rex Rómában 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Magyaror-
szág, szeretlek! 21.25 Munkaügyek – Irreality Show 22.25 A 13-as rendõrörs
0.15 Koncertek az A38 hajón 1.05 Az élet egy napja
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.10 Míg a halál el nem választ 12.40 Tuti gimi 13.35 Gossip
Girl – A pletykafészek 14.30 Hetedik érzék 15.30 True Calling – Az õrangyal
16.35 A seriff és az idegenek 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 A tiltott király-
ság 22.00 Heti hetes 23.20 Rocky Horror Picture 1.20 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.15
Nagy vagy! 10.10 Beyblade 10.40 Egészségmánia 11.10 Talpig nõ 11.40 Ka-
landjárat 12.10 Borkultusz 12.40 Stahl konyhája 13.10 Több mint testõr 13.40
A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.40 Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Bûbá-
jos boszorkák 16.40 Focianyu 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Indiana Jones
és a végzet temploma 22.15 Frizbi Hajdú Péterrel 23.15 Elit egység 0.15 Egy
csodálatos elme 2.25 Ezo.tv 3.00 Napló 3.50 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 A Magyar Pünkösdi
Egyház istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek
15.05 Hangalbum 16.00 Vasárnap délután 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 Rádió-
színház 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

Május 21., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bûn-
ügyek 10.05 Rex Rómában 10.55 Most a Buday! 11.25 Napirend elõtt 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Marsla-
kók 14.00 A szövetség 14.55 Angyali érintés 15.45 MM 16.45 Úszó Eb 2012
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 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 1.10 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 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Hír-
adó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva 15.15 Dög-
lött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.05 A gyanú árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Dr. Csont
22.25 Showder Klub 23.35 Pokerstars.net Big Game 0.30 Reflektor 0.45 Mind-
halálig buli – Vérszomjas szörnyeteg

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl kony-
hája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 Ezo.tv 12.15 Az élet iskolája 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 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 NCIS 2.40 Aktív extra 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 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 18.00 Sportvilág
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 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 tör-
ténetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

Május 22., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.05 Orvosi bûn-
ügyek 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 MM 16.45 Úszó Eb 2012 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Elõvízió 21.00 Eurovízi-
ós Dalfesztivál 2012 23.05 Az este 23.40 Tudorok 0.35 Barangolások öt
kontinensen 1.05 Angi jelenti 1.30 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 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Hír-
adó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva 15.15 Dög-
lött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.05 A gyanú árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 A mentalis-
ta 22.25 A Grace Klinika 23.30 Reflektor 23.50 Emberrablás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhá-
ja 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.40 A tûzsárkány birodalma
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 Most már elég! 23.35 TotalCar 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv
1.15 Szerelem utolsó vérig 2.50 TotalCar 3.15 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 római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabaré-
matiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Sportvilág 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

Május 23., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.05 Orvosi bûn-
ügyek 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló 11.25 Átjáró 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30
Marslakók 14.00 Gasztroangyal 14.55 Angyali érintés 15.45 MM 16.45 Úszó
Eb 2012 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker
21.30 Bábel 22.25 Az este 23.00 Kortárs 23.35 Árnyékban harcolók 0.30
Szellem a palackból 1.00 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 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Hír-
adó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva 15.15 Dög-
lött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.05 A gyanú árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Legyen Ön
is milliomos! 22.30 Házon kívül 23.05 XX. század – A legendák velünk élnek
23.40 Reflektor 23.55 Gazdagék
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Winnetou és barátja
Old Firehand 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 18.00 Sportvilág
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 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 tör-
ténetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Május 18., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívum: Pünkösdre készülve
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Majális Sárbogárdon (60p), Borverseny
– Etelvári Z. felvétele (30p), Nyugdíjas találka Pusztaegresen (35p), Szín
és forma (20p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 19., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 Majá-
lis Sárbogárdon (60p), Borverseny – Etelvári Z. felvétele (30p), Nyugdíjas
találka Pusztaegresen (35p), Szín és forma (20p) 18.00 Lapszemle 19.00
Ballagás a gimiben (60p), Interjúk fogathajtókkal (20p), Az új tûzoltópa-
rancsnok: Kõvágó Dezsõ (40p), Templomavató Alapon (90p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

Május 20., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Majális Sárbogárdon (60p), Borver-
seny – Etelvári Z. felvétele (30p), Nyugdíjas találka Pusztaegresen (35p),
Szín és forma (20p) 13.00 Heti híradó 14.00 Ballagás a gimiben (60p), In-
terjúk fogathajtókkal (20p), Az új tûzoltóparancsnok: Kõvágó Dezsõ (40p),
Templomavató Alapon (90p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitéleti archívum
23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 21. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívum 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Halászléfõzõverseny (35p), Interjú dr. Ozsváth Zsolt r.kapi-
tánnyal (20p), RPG-koncert (53p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 22., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Zsidó megemlékezés (35p), Kápolnaszentelõ Alapon (30p), Borverseny
Kálozon, Egy koncert werkfilmje 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 23., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Halászléfõzõverseny (35p), Interjú
dr. Ozsváth Zsolt r.kapitánnyal (20p), RPG-koncert (53p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 24., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 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 Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorválto-
zásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál sze-
replõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

Május 24., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.15 Orvosi bûn-
ügyek 10.10 Retrokabaré 11.10 Kasszasiker 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.30 Marslakók 14.00 Négy szellem
14.55 Angyali érintés 15.45 MM 16.45 Úszó Eb 2012 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Elõvízió 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2012
23.05 Az este 23.40 Elveszett remény 1.15 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 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Hír-
adó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva 15.15 Dög-
lött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.05 A gyanú árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Vas 23.15
Tudorok 0.20 Reflektor 0.35 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 10.30 Ezo.tv 12.05 Kísértés két szó-
lamban 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 Csupasz pisztoly 33 1/3 – Az utolsó merénylet 23.00
Aktív 23.30 Tények 0.05 Ezo.tv 0.40 Csupasz pisztoly 33 1/3 – Az utolsó me-
rénylet 2.00 Segíts magadon! 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 római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádióka-
baré 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 Sportvi-
lág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Május 25., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Orvosi bûn-
ügyek 10.00 Dajka Margit emlékére 10.55 Tetõtõl talpig 11.25 Szeretettel Ho-
llywoodból 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély
13.25 Marslakók 13.55 Székely gyors 14.20 Az erdélyi ember és lélek króniká-
sa: Nyírõ József 15.00 Angyali érintés 15.45 MM 16.45 Úszó Eb 2012 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 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 1.15 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 9.20 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Hír-
adó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva 15.15 Dög-
lött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.05 A gyanú árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 CSI: Miami
helyszínelõk 22.25 Gyilkos elmék 0.30 Reflektor 0.45 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 láthatat-
lan 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 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Kö-
zelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Sportvilág 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 Kultúr-
kör 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

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

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,   e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül!

Telefon: 06 70 310 8086

NYÁRI ANGOL NYELVTANFOLYAM!
700 Ft/ tanóra.
Részletfizetés!

Horváth Veronika 06 70 376 5261

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (30) 9909 199
Svéd frissítõ masszázs, 2500 Ft/óra 06 (20) 437
4869 (4508136)

Sárbogárd központjában 3 szobás, karbantar-
tott, összkomfortos családi ház eladó, 200 négy-
szögöl gondozott telekkel, melléképülettel, ga-
rázzsal. Ára: 12,5 M Ft. 06 (20) 562 9403
Paprika –paradicsompalánta eladó. Tinódi 21.

(4508793)

Sárbogárdon a Salamon utcában családi ház,
sürgõsen eladó. 06 (20) 576 1342 (4508791)

Tûzifa eladó! Cser hasított: 1950 Ft, akác hasí-
tott: 2380 Ft, akác kugli: 2280 Ft, vegyes tûzifa
kugli: 2000 Ft, hasított 2150 Ft. 06 (20) 406
9267 (4508929)

Letojt tyúkok eladók Mezõfalván. Ménes-ma-
jor, mindennap 7-14-ig. 06 (30) 204 4675
Palánta, zöldség növények és egynyári virágok
eladók. Hétfõtõl péntekig 14 órától, hétvégén
egésznap. Tósoki, Nagyhörcsök 06 (30) 464
0345 (4508926)

2006-os amerikai stílusú családi ház a központ-
ban, sürgõsen eladó. 06 (20) 982 4819 (4508880)

50 m2-es üzlethelyiség Sárbogárdon, frekventált
helyen, kedvezõ áron eladó. 06 (30) 363 7533
(4508736)

Szakácsot keresünk, sárbogárdi munkahelyre
gyakorlattal. Szakácstanulóknak gyakorlati he-
lyet biztosítunk. 06 (70) 542 6731 (4508900)

Új projektbõvítéshez munkatársakat keresünk.
Érdeklõdni: 06 (30) 9392 157
Állami támogatás lehívására munkatársakat ke-
resünk. Érdeklõdni: 06 (30) 9392 157
Gyermekfelügyeletet, idõsgondozást, takarí-
tást vállalok. Telefonszám: 06 (30) 316 5110
Családi ház bútorozottan kevés rezsivel kiadó.
06 (30) 532 6170
Palánta – tápkockás, szálas paprika, paradi-
csom és fûszerpaprika kapható. Sohár, Cece,
Deák u. 81, 06 (30) 418 7854
Zanussi mélyhûtõ 400 literes eladó 25.000
Ft-ért. 06 (30) 861 2738 (4508896)

130 kg-os hízó eladó. 06 (30) 365 8371 (4508895)

Peugeot 307 HDI 2002-es, kevés kilométerrel
eladó. 06 (30) 369 7069 (4508939)

Árpád ltp.-en albérlet kiadó. 06 (30) 499 3968
(4508939)

Fiorács Kft. sárbogárdi sertéstelepére hegesz-
tõi végzettséggel dolgozót keres. Jelentkezni:
sandor.danicsek@fioracs.bonafarm.hu Tele-
fon: 06 (30) 232 8011
Sárbogárdon „Ritmus” tálalószekrény sürgõ-
sen eladó. Fehér, felül vitrines, 2,2 m széles. 06
(70) 703 1875

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívunk mindenkit a Sárbogárdi

Napok alkalmából Nagyhörcsökön megrendezésre kerülõ

HORGÁSZVERSENYRE.
A verseny idõpontja:
2012. május 20-a (vasárnap).

Helye: Nagyhörcsök
Horgász-sziget Horgásztó.
Nevezés 6.00–06.30-ig a helyszínen;
6.30–7.00-ig sorsolás, helyek elfoglalása;
7.00–8.00-ig felkészülés;
a verseny idõtartama: 8.00–12.00-ig;
12.00-tõl mérlegelés, eredményhirdetés.
Versenyszabály gyermekeknek: 1 bot, 1 horog, úszós módszer;
felnõtteknek: 1 bot, 1 horog, bármely módszer (úszós, feneke-
zõ).
Nevezési díj gyermekeknek: INGYENES; felnõtteknek: 2.000
Ft, mely magában foglal egy tányér pörköltet, és egész napi
horgászatra jogosít.
A verseny díjazása gyermekeknek: az elsõ három helyezettnek
kupa + ajándék; felnõtteknek: I. díj – vándorkupa, II-III. díj –
kupa.
Minden kedves hozzátartozónak és vendégnek 500 Ft-ért szin-
tén biztosítani tudunk egy tányér pörköltet.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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XXI. SÁRBOGÁRDI NAPOK
(Hetek) programterve 2012.

Május 19., szombat

* Plank Antal Emléktúra Örspusztára
kerékpárral és gyalogosan

Szervezõ: Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Városi
Bizottsága

Május 20., vasárnap

* 16.00 óra: Pitti Katalin Liszt-díjas érdemes mûvész és
Virágh András Liszt-díjas orgonamûvész koncertje

Helyszín: római katolikus templom, Sárbogárd
Szervezõ: Sárbogárd Város Önkormányzata és a Római Ka-
tolikus Egyházközség
* Horgászverseny és családi nap
Szervezõ: Nagy József
Helyszín: Nagyhörcsöki-tó

Május 21., hétfõ

* 17.00 óra: beszélgetés Gerlóczy Márton íróval,
beszélgetõtárs: Gyöngyössy Csaba

Helyszín és szervezõ: Madarász József Városi Könyvtár
* 18.00 óra: Az én világom a mi világunk címû kiállítás

megnyitója
Helyszín: ÁMK Klub Sárszentmiklós
Szervezõ: Tóth András klubvezetõ

Május 22., kedd

* 18.00 óra: Sárbogárd környékének természeti értékei –
Lendvai Gábor elõadása

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ
Szervezõ: Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Május 23., szerda

* 18.00 óra: Nyugdíjasklubok mûsora
(Sárbogárd, Sárhatvan, Pusztaegres)

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ

Május 25., péntek

12.30 órától: író–olvasó találkozó
Vendég: az IBBY-díjas Helka címû könyv szerzõje,
Nyulász Péter
Helyszín: Petõfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola
Szervezõ: Madarász József Városi Könyvtár
17.00 óra: tavaszi hangverseny
Helyszín: sárszentmiklósi evangélikus templom
Szervezõ: ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola, Violin
Mûvészeti Iskola

Május 26., szombat

* 8.00–17.00 „Pörköltfesztivál” –
Dél-Fejér településeinek részvételével

Helyszín: Ifjúsági park

* bornap és borkóstoló
* népi együttesek bemutatója
* Történelmi Bajvívó Egyesület bemutatója
* kézmûvesek, sajtosok, mézesek stb.
* népmûvészeti, iparmûvészeti bemutató és vásár
* kis vidámpark
18.00 óra: hõsök napja – megemlékezés és koszorúzás
a Hõsök terei emlékmûnél
Szervezõ: Honvéd Bajtársi Egyesület
18.30 óra: kórusfesztivál
Résztvevõi: Zirci Városi Vegyes Kar, Bástya Kórus Székes-
fehérvár, Bárdosi Ildikó szólóénekes, Huszics Vendel Kórus
Szervezõ: „Bogárd-Dal” Kulturális Közhasznú Egyesület
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ

Május 27., vasárnap

* Gyermeknap a város különbözõ részein
* 21.00 óra: pünkösdi bál és pünkösdi királyválasztás
Helyszín: Pusztaegresi Klub
Szervezõ: Pusztaegresi Polgárõr Egyesület

Május 26-27-28.,
szombat, vasárnap, hétfõ

* Pünkösd kupa – labdarúgótorna
Szervezõ: Sárszentmiklós Sport Egyesület
Helyszín: Sárszentmiklós SE Sporttelep

Május 28., hétfõ

* 16.00 óra: Sz. Kiss Mária Reini címû könyvének
bemutatója

Helyszín: sárbogárdi református gyülekezeti terem

A fotó a tavalyi pörköltfesztiválon készült
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