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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

L E B E G É S
Ülök a padban. Lebegek. Módosult tudat-
állapotban fogadom magamba az óriási
épületben pöttömnyi emberbõl áradó han-
gokat. Nem holmi drogok hatására kerül-
tem e meditatív állapotba, ó, nem. Egysze-
rûen csak átadtam magam mindenestül az
orgona, az operaénekes és a templomi
visszhang triójának, Pitti Katalin minden-
kit átölelõ kisugárzásának.
Állok a földön. Lebegek. Magával ragadt a
mese fonala. Most én is egy vagyok az óvo-
dások közül. A bábos mestere a játéknak,
szófricskái célba találnak a szülõ-gyere-
keknél is. Fülig ér a szám, könnyesre neve-
tem magam. Nem érdekel, ki mit gondol,
jól érzem magam.
Megyek az utcán. Lebegek. A gondolataim
repítenek ide-oda. Vannak kedvenc gon-
dolataim, amikben szívesen merülök el ki-
kapcsolódásként. Most éppen a megfelelõ
szavakat keresem arra, hogyan írható le a
lebegés e különös szférája…
… mintha egy láthatatlan, szeretõ kéz rin-
gatna.

Hargitai–Kiss Virág

DíjugratásDíjugratás
AlaponAlapon

Huncutkák gyermeknapjaHuncutkák gyermeknapja

Sikeres Mészöly-napokSikeres Mészöly-napok
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Díjugratás Alapon
Nagy érdeklõdés mellett rendezték meg Alapon az Arany János
MSZ lovaspályáján Tavasz-majorban hétvégén a díjugrató lovas-
versenyt. A rendkívüli érdeklõdést tanúsítja az a tény is, hogy 152
versenyzõ nevezett, s köztük országos és nemzetközi bajnokságok
gyõztesei, a nemzetközi válogatott keret tagjai.
A verseny házigazdája a termelõszövetkezet, akik saját lehetõsé-
geik mellett Alap község és több helyi, környékbeli és az ország
más részein mûködõ gazdasági társaság közös összefogásával te-
remtik meg a feltételeket.
A rendezvényre jellemzõ a családias hangulat. A sokféle érdeklõ-
dés kielégítésére a versennyel párhuzamosan a kastély másik ol-
dalán, szabadtéri színpadon több együttes is fellépett. Bemutat-
kozott az alapi Mezõföld Népi Együttes, az Arany László Általá-

nos Iskola Gyermektánccsoportja, az alapi Ten Dance Tánccso-
port, a sárbogárdi Black Horse Country Club, a vajtai néptánco-
sok, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Együttes.
A szövetkezet területén a Nagyigmándi Invest Kft. gépkiállítását
tekinthették meg az érdeklõdõk. A gyermekek számára adott
programot a pónilovaglás, ugrálóvár, csúszda és a gyermekjáték-
árusok.

A szövetkezet dolgozóiból és a falu lakosaiból verbuválódott ön-
kéntes segítõk biztosították a vendégek ellátását. Az ebédre nagy
bográcsokban fõtt a táj ízeivel a pörkölt Kiss Imre fõszakács fel-
ügyelete mellett.
A verseny szüneteiben a pályán is színes programokkal szórakoz-
tatták a közönséget. Már törzsvendég Sasvári Sándor, aki lóháton
vágtatva énekelt. Bemutatkozott a Mészáros család akrobatikus
lovasbemutatóval. Különleges látványosság volt a század eleji ru-
hákba öltözött kaposvári Dáma Lovas Klub akrobatikus bemuta-
tója.
Napközben alapi és sárbogárdi fogatosok kocsikáztatták a csalá-
dokat az alapi határban.
A versenybíráskodást Kunos Attila elnök és Jámbor Irén verseny-
bíró végezte.
A versenyt Varga Gábor országgyûlési képviselõ nyitotta meg.
Minden versenyszám után díjátadás következett. A kupák, érmek
mellett ajándékokat, pénzdíjakat adtak át a sikeres versenyzõk-
nek a támogatók.
A fõ szám az Alap Nagydíj, amit 15. alkalommal rendeztek meg;
tavaly és az idén a tragikusan, fiatalon elhunyt Bálint László emlé-
kére. E versenyszám után díjat adott át Bálint László özvegye a
legeredményesebb versenyzõnek.
A szervezõk ezúton is köszönik a támogatóknak, a verseny meg-
rendezését önkéntesen segítõknek a munkáját.

Hargitai Lajos

Alap Tavaszmajor MB I.
díjugratóverseny – eredmények

B0 Nyitott verseny
1. Takács Andrea, Sárbogárdi LE, DALTON DA SILVA
2. Tõke Imre, Pákozdi SE, RAMZES FURIOSO
3. Tóth Márk, Castilia SC, ARANYKAPU STARTER
4. Micskó Tibor, Simontornyai TC, ZAFÍR

B1 A Kezdõ lovasok stílusversenye
1. Balogh Gabriella, Korona Ménes LE, LEILA
2. Jeszenka Gergõ, Airvent Lovas Club, PM FOCUS
3. Sólyom Eszter, Kings Gold Lovas SE, ROBINSON

B1 C Nyitott stílusverseny
1. Szabó Bálint, Magyarok Nemzetek Lovardája Kft., BABA
2. Nagy Attila, Völgység Lovas Egyesület, CSALOGÁNY
3. Urbán Miklós, TB Alapítvány, CORVIN

B2 Ifjúsági verseny
1. Takács Andrea, Sárbogárdi LE, GÉSA
2. Stieber Sztella, Sugo-Equest LC, TOLEDA
3. Tiringer Virág, Alfonz Lovas Klub, LIGET

B2 Nyitott verseny
1. Rajnai Csilla, Pécsi Lovasklub Kft., RAFINÁLT
2. Fodor Gábor, Totál Szerviz Kft., MONT BLANC
3. Marosi András, Bólyi Csemete LSE, TIMPEX LIBBENÕ

B3 Nyitott ifjúsági verseny
1. Takács Andrea, Sárbogárdi LE, GÉSA
2. Papp Eszter, Völgység Lovas Egyesület, SZAMÓCA

B3 Nyitott verseny
1. Herczog Emil, ifj. Herczog és Fiai Kft., SHANDOR
2. Bene Balázs, Hungária LE, CASH
3. Fodor Gábor, Totál Szerviz Kft.

B4 Alap Nagydíj
1. Bozsóky Barnabás, Pellet Hungary Kft., GRAFFITI
2. Révész Ágnes, Lovasakadémia SC, NIKÉ
3. Papp Péter, Völgység LE, KATUSKA
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A hagyományt folytatni kell!
Az Arany János Mezõgazdasági Szövetkezet központjában a
szövetkezet elnökével, Méhes Lajossal beszélgettem a szombati
díjugrató lovasverseny után. A beszélgetésünknek hátteret adott
a most irodaépületként szolgáló hajdani Koller-kastély. Az itt
kiépített lovaspályán minden évben díjugratót rendeznek. Az
évtizedek során országos hírnévre tett szert ez a rendezvény. Az
ország minden szegletébõl érkeztek lovasok, s több mint 150 lóval
neveztek a hat kategóriában kiírt versenyre. Méhes Lajos és csa-
pata az idén a 15. versenyt szervezte meg, de tudjuk, hogy e sport
Alapon jóval régebbi idõre, mintegy 150 éves múltra tekint vissza.
Méhes Lajos: – Az elsõ verseny a feljegyzések szerint 1843-ban
volt. Annak idején lendült fel Magyarországon ismét a lovassport
gróf Széchenyi Istvánnak köszönhetõen, aki állítólag egy alapi
versenyen személyesen is részt vett az akkori lófuttató szövetség
elnökeként. Az itteni és a környékbeli kis-, közép- és nagybirto-
kosok rendezték a „lófuttatást” a kastélyudvar alatti réten, ahol
ún. galopp-pályát hoztak létre.
– Ez volt a nemzetté válás idõszaka.
– Az akkori ellenzéki képviselõknek ez egy nagyon jó alkalom volt
arra, hogy a 2-3 napos verseny ideje alatt megbeszéljék az ország
dolgait, s így felkészülve menjenek a Széchenyi-, Kossuth-pártiak
a pozsonyi diétára. Ez volt tehát az indulás, aztán a kiegyezés
után, amikor a birtokosoknak nagyon jó állományú lovaik voltak,
így pl. a Szulha családnak. Szulha Benedek országgyûlési képvise-
lõ is volt, s az akkori magyar királyi hadseregnek itt állították elõ a
hátas- és az igáslovakat. Ez egészen az elsõ világháborúig így volt.
De még a II. világháború idején is az õ állományukból biztosítot-
ták a hadsereg részére a lovakat.
– Gondolom, hogy a székesfehérvári huszárezred lóállománya is in-
nen kerülhetett ki.
– Valószínûsíthetõen innen került ki. Aztán a háború szétverte
ezt a lóállományt. Amit nem vittek el, részben sikerült a helyi pa-
rasztoknál úgymond megbújtatni, és a háború után a téeszesítés
idején a 60-as években az akkori parasztemberek, akik a téeszbe
beálltak, vagy bekényszerítették õket, hozták magukkal ezeket a
lovakat. Az akkori elnöknek, Bálint Jánosnak igen jó szeme volt a
lóhoz. Lószeretõ ember lévén kiválogatta azokat, amelyek ebbõl
a törzsállományból valók voltak, és erre a kancaállományra alapí-
tották meg az akkori alapi ménest, ami aztán késõbb, a 70-es évek-
ben 300 darabos létszámra duzzadt föl. Emellett elkezdõdött a
versenysport, a díjugratás. Az akkori dél-magyarországi bajnok-
ságban vett részt az alapi szövetkezet csapata. Ott éves szinten
20-24 versenyló szerepelt. Ezekrõl az idõkrõl egy fényképes tabló
is készült. A környékbõl több csapat is indult, így az Alapi Szövet-
kezet, Mezõszilas Gyõzelem Szövetkezet, Igar, Simontornya,
Enying, Kiscséri puszta. Nagyon színvonalas és jó versenyek
voltak itt egészen a 82-83-as évekig.
– Ez volt Bálint János téeszelnök idején.
– Bálint János késõbb Mezõszilasra került innen, de a következõ
elnök, Rózsás Károly is tovább vitte ezt a hagyományt egészen a
82-83-as évekig. Aztán jött a rendszerváltás, s vele a gazdasági vál-
ság. A lótartás nem olcsó dolog. A lósport pedig igencsak pénzigé-
nyes. Sajnálatos módon az akkori szép törzsállományt részben
külföldre értékesítették, Hollandiába, Finnországba, német,
osztrák lótartókhoz.
– Ezzel befellegzett az alapi ménesnek?
– Így van. Pedig nekünk voltak híres lovaink. A 70-80-as években
volt egy Egon nevû lovunk, aki az itteni lovassal, Németh János-
sal, valamint Dobrádi György az Elizabet nevû lóval a magyar
militari keret tagjai voltak, és az európai versenyen 3. helyezést
értek el. De ez az Elizabet nevû ló, ami talán a legjobb volt az
összes közül, ami itt megfordult a háború után, kint volt a moszk-
vai olimpián is, és ott olimpiai kerettag volt. Aztán utána követke-
zett egy nagy szakadás. A 70-es évek végétõl, a 80-as évek elejétõl
teljesen fölszámolódott a lóállomány. Csak egy 10-12 darabos
kancaállomány maradt meg, amit már csak igavonásra használ-
tunk. Ezután jött a mostani nosztalgiaidõszak, amikor mi, akik

annak idején ezt csináltuk és versenyeztettünk meg lovagoltunk,
összejöttünk egy baráti közösségben, elõször csak azzal a céllal,
hogy buliból csapjunk egy házi versenyt.
– Akkor már csak fogatban voltak alapi lovak.
– Így van. Ebbõl a törzsállományból maradt meg az a két ló, már
sajnos nyugdíjban, mert 28 esztendõsek, és itt szolgálták ki a ke-
nyerük javát. Idõközben a hajtójuk is nyugdíjba ment. De a sárbo-
gárdi fogathajtók kezdetén, 15 évvel ezelõtt még részt vettünk
ezekkel, mint szövetkezeti fogatokkal, és 2-3 éven keresztül ver-
senyeztünk is velük. S nem is voltak rossz eredményeink. Aztán
úgy gondoltuk, hogy a kettõ együtt nem mûködik, valószínû, hogy
egyikre kell koncentrálni, és mivel a díjugratásnak volt itt múltja
és hagyománya, ebbe tettük minden energiánkat. Másutt általá-
ban a népi fogathajtás valamint a fogatolás az elterjedt, a díjugra-
tás nem annyira jellemzõ. A díjugratás ugyanis szervezés szem-
pontjából nagyobb munkát igényel, koncentráltabb, intenzívebb
drágább.
– Olyan komoly háttérbázis kell hozzá, mint pl. a termelõszövetkezet,
amelyik még életképes maradt sok megszûnt szövetkezettel ellen-
tétben. És itt van ez a régi kastély, ami most a székhelye a szövetkezet-
nek. Egy mûködõ gazdaság, istállók, gazdasági épületek. És lószál-
lás. Hiszen azokat a lovakat, amik ide jönnek, szállatni kell, biztosí-
tani kell a vendéglátáshoz a feltételeket.
– Minden lovat nem tudunk elszállásolni, akkora kapacitásunk
nincsen, de a megmaradt épületekben 15-20 lovat el tudunk szál-
lásolni.
– Ahhoz képest, hogy most, ha jól tudom, 150 ló volt az idei verse-
nyen.
– 150 startot regisztráltunk. Mivel ennyit nem tudunk elhelyezni,
nem lehet gondolkodni több napos versenyben. Ahhoz már ko-
moly infrastruktúra kell. Ezt megteremteni nagyon sok pénzbe
kerülne, és annyit mi erre nem szeretnénk áldozni. Viszont az
egynapos versenyre van energiánk, lehetõségünk, tehetségünk
meg támogatónk. Önerõbõl nem menne.
– Az idei versenyt a tragikusan elhunyt Bálint László emlékére ren-
deztétek. Itt volt az özvegye is a gyerekekkel együtt, s egy kupát is át-
adtak a legsikeresebb versenyzõnek.
– Két éve történt egy szerencsétlen lovasbalesetben hunyt el Bá-
lint Laci.
– Õ versenyzett alapi színekben is.
– Annak idején az õ édesapja teremtette meg itt a lovassportot,
Akkor mindkét fia, Jancsi és Laci is itt lovagoltak. Mi együtt lova-
goltunk, együtt gyerekeskedtünk. A faluból még 3-4-en lovagol-
tak. Azt gondoltuk, hogy legalább egy alkalomra jöjjünk még
össze, aztán az 1-bõl 15 lett. Úgy gondoltuk, hogy ezt a versenyt
mindenképpen Bálint László emlékének szenteljük.
– Ide nagyon szeretnek jönni a versenyzõk, mert gyönyörû a környezet
és kitûnõ a pálya.

Folytatás a következõ oldalon.
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– Jó a pálya, ezért szeretik a versenyzõk, de
fõleg a lovak, ugyanis ennek a pályának az
az óriási elõnye, hogy egész éven át nin-
csen használva, csak karbantartva, kaszál-
va és hengerezve. A pályát hûs erdõ veszi
körül.
– Minden évben egyre többen jönnek, egy-
másnak adják tovább a hírt, hogy gyere
Alapra, mert jó a verseny, családias a hangu-
lat és a vendéglátás. Egy lovasnak lényeges,
hogy ha eljön 100-150 km-rõl, akkor reggeli-
vel, ebéddel várják a kísérõikkel, a támo-
gatókkal együtt, teljesen ingyenesen, és mel-
lette egy jó pályát kapnak a versenyzéshez.
Ha az idõ is jó hozzá, akkor ezt már nem
ronthatja el szinte semmi. Nem olcsó egy
ilyen rendezvény megrendezése.
– Nem olcsó, és évrõl évre nõ a költségve-
tésünk.
– Gondolom vannak támogatók, akik segí-
tenek.
– Igen, hála Istennek vannak. Egy fecske
nem csinál nyarat. Ezt magam nem tudtam
volna összehozni, ehhez kellett egy stáb,
ami a munkatársaim részérõl rendelkezé-
semre áll. Olyan dolgozóicsapattal rendel-
kezünk itt, akiknek szívügyük a ló, a ver-
seny, az egész szövetkezet, és ebbõl maxi-
málisan kiveszik a részüket. Már nem kell
senkinek semmit sem mondani, mindenki
tudja a helyét, tudja, hogy mit hogyan kell
csinálni.
– Mert 15 éve minden évben ezt csinálja.
– Szinte automatikusan le van osztva min-
denkinek a feladata, külön a fõzõcsapaté,
felszolgálóké, a pályaépítõké.
– Az önkormányzat is segít.
– Az önkormányzat mögénk állt teljes ter-
jedelemmel kezdettõl fogva. Az összegek
nagysága mindig emelkedett, ahogy a pénz
értéke romlott. De jelentõs támogatást ka-
punk a helyi gazdáktól, vállalkozásoktól,
boltosoktól; mindenki, aki akar valamit
tenni az ügyért, az tesz is érte. A külsõ tá-
mogatóink zömében olyanok, akik valami-
lyen szinten kapcsolatban vannak a szövet-
kezettel.
– Tehát gazdasági partnerek.
– Így van, vagy beszállítók, vagy tõlünk vá-
sárolnak, hosszú évek óta megbízható
partnerek. Mindig megkérem a támogató-
kat, hogy jöjjenek el a versenyre. Van, aki
minden évben itt van családostól. Eljutot-
tunk arra a szintre, hogy ha én nem szól-
nék, akkor õk szólnak, hogy mikor lesz a
verseny, mert akkor küldik a támogatást.
A visszajelzések pozitívak, jól érzik magu-
kat, szívesen jönnek, és mindig mondják,
hogy jövõre is (ha meglesz a cégük) min-
denképpen támogatni fogják a díjugratót,
még ha nehezebb anyagi helyzet van, ak-
kor is. Addig fog ez a verseny mûködni,
amíg ezek a támogatók mögöttünk van-
nak, amíg a falu, a vállalkozók, a helyi em-
berek meg a szövetkezeti dolgozók mögöt-
tünk vannak. Remélhetõleg még sokáig
így lesz.
– A jó hagyományt folytatni kell! Ehhez kívá-
nok erõt, kitartást!

Hargitai Lajos

Gerlóczy Márton a könyvtárban
E héten hétfõn
került megren-
dezésre egy be-
szélgetés Ger-
lóczy Márton
íróval a Mada-
rász József Vá-
rosi Könyvtár-
ban. Laza köny-
nyedséggel fog-
lalt helyet kö-

zönségével szemben, s ugyanilyen fesztele-
nül beszélt könyveirõl, munkásságáról, ko-
rai próbálkozásairól, csalódásairól.

Könnyen röppentek a percek e beszélgetés
során, mely magával ragadta a közönséget.
Gerlóczy neves, az irodalmi pályán jól is-
mert felmenõkkel büszkélkedhet, így nem

meglepõ, hogy ezt a pályát választotta. Ed-
dig három könyve jelent meg az Ulpius-
ház kiadásában. Nemrég átszerzõdött egy
másik kiadóhoz, s most alkotásban lévõ re-
gényeit már ott adják ki.
Eddigi könyvei fõként a valóságon alapul-
nak így például a „A csemegepultos napló-
ja”, melyhez igen komoly kutatómunkát
folytatott a piaci élet tanulmányozásával. S
ez lett talán legsikeresebb könyve is egy-
ben. De jelent meg kalandregénye: a „Sza-
badok Testvérisége”, melyet utazásai so-
rán képzelt el.
A több mint egyórás beszélgetés után az
érdeklõdõk pogácsa és üdítõ mellett tehet-
ték fel az írónak kérdéseiket.

Hargitai Gergely

Folytatás az elõzõ oldalról.

Ebben a tanévben május 17-18-án került
megrendezésre iskolánkban a névadónk
tiszteletére rendezett, már hagyománynak
tekinthetõ Mészöly-napok. A két napon
színes, szórakoztató, színvonalas progra-
mokat kínáltunk tanulóinknak.
Csütörtökön reggel ünnepélyes megnyitó-
val, majd névadónk szobrának megkoszo-
rúzásával kezdõdött a rendezvénysorozat.
Délután megkezdõdtek a versenyek: sakk,
rajz, természetismeret és szavalás. Ez
utóbbira más iskolák tanulóit is meghív-
tuk. Képviselte magát Cece, Nagylók,
Alap tehetséges tanulókkal. Élmény volt
hallgatni mind a kötelezõ, mind a szaba-
don választott verseket. Még ezen a dél-
utánon a sportcsarnokban szintén más is-
kolából is érkezett csapatokkal sportverse-
nyek zajlottak. A sportvetélkedõ iskolánk
elhunyt testnevelõ tanárának, Steitz
Ádámnak állított emléket. A nemes ver-
sengésben mindenki jól érezte magát.
Pénteken diákönkormányzati napot tar-
tottunk. A felsõsök rádiós vetélkedõn vet-
tek részt, majd papírsárkányt készített
minden osztály, amelyet az Ifjúsági park-
ban eregettek fel; mindenki bemutatta,
hogyan tudja magasba ereszteni egyzsinó-
ros díszes sárkányát.

ÖKOiskola lévén a kicsik ökovetélkedõt
tartottak. Az akadályverseny feladatait
színesítette a KÖZÉV által felajánlott
ökojátszóház. Itt a gyerekeket ügyességi
játékok várták, kipróbálhatták jártasságu-
kat a környezetvédelemben és a hulla-
dék-gazdálkodásban.
Mindenkinek tetszett ez a különleges fel-
adatokból összeállított délelõtt. A gyere-
kek együtt versenyeztek, vetélkedtek, szó-
rakoztak és játszottak iskolatársaikkal és
tanítóikkal, tanáraikkal. A gyõztes csapa-
tok megkapták a kiérdemelt okleveleiket,
jutalmaikat.
A nap zárásaként a Mészöly-gálára került
sor a József Attila Mûvelõdési Központ
színháztermében. A zsúfolt nézõtéren
ülõk változatos mûsort láttak, ahol bemu-
tatkoztak a legtehetségesebb szavalók,
hangszeresek, az osztályok jelenetekkel,
tánccal, népdalénekesek és az iskola ének-
kara. A remek mûsorokat nagy tapssal ju-
talmazta a közönség.
Mindannyiunknak tartalmas élményeket
nyújtott a két nap.

Toldi Lászlóné

Sikeres Mészöly-napokSikeres Mészöly-napok
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Nagylókon a Kóta –
Tovább menetelnek a bakák

A Fejér Megyei Mûvelõdési Központ által szervezett XVI. Országos és Térségi Népze-
nei Minõsítõ Versenynek adott otthont május 19-én a Nagylóki Közösségi Ház és Könyv-
tár. A megyébõl érkezett népdalkörök és énekesek térségi és országos minõsítésen
vettek részt.
Juhász Zsófia a Fejér Megyei Mûvelõdési Központ igazgatója és Tóth József, Nagylók
polgármestere köszöntötte jelenlévõket. A szakmai zsûri tagjai voltak: dr. Gerzanics
Magdolna népzenekutató, újságíró, Németh István, a Zenetudományi Intézet fõmunka-
társa és Husi Gyula népzenész, népzenetanár.
Az érdeklõdõk a délelõtt folyamán színvonalas produkciókat hallhattak, láthattak. A
rendezvény ideje alatt a konferenciateremben Kántor Józsefné horgolt munkáit és Ré-
pási Dorina gyöngybõl készült ékszereit tekinthették meg a látogatók.

A minõsítõ eredményei (minõsítési szint, elért eredmény):
Nagylóki Baka Férfikar, országos, Arany Páva; Komáromi Cecília, térségi, dicséretes;
Vértesacsai Honismereti Kör Énekkara, térségi, megfelelt; Szabados Mária kísér: a Szed-
tevette Zenekar, országos, ezüst; Pengetõs Citerazenekar, térségi, kiváló; Erdélyi János,
térségi, dicséretes; Ballagók Együttes, térségi, dicséretes; Horváthné Bíró Ágnes, országos,
arany; Sáregresi Népdalkör, országos, ezüst; Cirbolya Citerazenekar, térségi, kiváló;
Jóbarátok Nyugdíjas Egyesület Férfi Dalköre, országos, ezüst; Búzavirág Népdalkör,
országos, Arany Páva.
Köszönjük a segítõk lelkes munkáját, a Révész Virágboltnak (Hantos) és Bakonyi Jó-
zsefnek a színpad díszítését. Külön köszönet a helyi lakosoknak, akik ellátogattak a
rendezvényre.

Közösségi Ház Nagylók

Áldás
Két Liszt-díjas Érdemes mûvész, Pitti Ka-
talin operaénekes és Virág András orgo-
namûvész, valamint Pitti Katalin tanítvá-
nya, Gion Zsuzsanna vendégszerepeltek a
sárbogárdi Szent László-templomban va-
sárnap délután a helyi katolikus egyház és
önkormányzat szervezésében.

A rendkívüli alkalomra megteltek a pad-
sorok, s áhítattal vártuk a koncert kezde-
tét.
Pitti Katalin személye már a televízión ke-
resztül is szimpatikus volt számomra, s
nem csalódtam. Nemcsak a szeme moso-
lyog, hanem az egész lénye, s ez a belsõ ra-
gyogás kisugárzott minden jelenlévõre.
Kellemes meglepetés volt hallani Õt sza-
valni, és még tartalmasabbá tette a koncer-
tet, hogy egy-egy darab kapcsán érdekes-
ségeket osztott meg velünk a mûrõl vagy a
szerzõrõl, illetve életfilozófiájának esszen-
ciájából nyújtott át gondolatokat.
Liszt Ferenc és kortársai, Erkel Ferenc,
Gounod, Franck, Donizetti mûveibõl hall-
hattunk színes egyházi válogatást, melyek
között voltak gyakrabban és ritkábban hal-
lott darabok. Számomra különösen szép
volt Donizetti Eterno amore e fe címû alko-
tása és az az áldás, melyet padsoronként
végigjárva a templomot énekelt Pitti Kata-
lin. Volt, aki könnyekig meghatódott.
A mûvészeknek hozzájuk méltó, egyedi
ajándékokat adott át a városvezetés (helyi
kézmûvesbicskát és -ékszert), az egyház
nevében Novák Edith (saját képeit), vala-
mint Pordán György vállalkozó (saját pá-
linkáját). A közönség szûnni nem akaró
tapssal köszönte meg az elõadást, mely kö-
zös énekkel (Erdõ mellett estvéledtem) zá-
rult.

Hargitai–Kiss Virág

Ördöngös
családi nap

Ezerféle jóval várták a Zengõ Óvodába
szombaton a picinyeket, szüleiket, nagy-
szüleiket, testvéreiket a hagyományos csa-
ládi napon.
Egy nagy trambulin vonta magára a leg-
több figyelmet, ahogy betoppantunk a ka-
pun, s a gyerekek azonnal birtokba is vet-
ték az ugrálóalkalmatosságot. Emellett
sok-sok udvari játék, felfrissített homoko-
zók, népi ügyességi játékok várták a csalá-
dokat önfeledt idõtöltésre, sõt, még két
póni is, akik hûségesen vitték körbe-körbe
kis lovasaikat.
Koncz Jánosné óvodavezetõ ünnepi meg-
nyitója után Komor László bábmûvész fo-
gott bele az Ördöngös Jankó címû mesébe.
Vendégmûvésznek kiválasztott néhány
apróságot a közönség soraiból, akik a ki-
rály, királyné, valamint a csippantós csirke
szerepébe bújva mûködtek közre. De a né-

zõsereg sem maradhatott tétlen, errõl gon-
doskodott a bábok színpadra termett, fan-
tasztikus egyénisége. Fergeteges elõadás-
nak lehettünk részesei, könny nem maradt
szárazon – a nevetéstõl.
Aki a közös játékban megéhezett, az a büfé
kínálatából pótolhatta a kalóriákat.

Hargitai–Kiss Virág
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Méhtámadás –
amirõl nem beszélnek

Dühös vagyok. Nincs rá jobb szó. Eddig
vártam arra, hogy lehiggadjak, és arra,
hogy a rendõrség mit állapít meg a tragi-
kusra sikerült Iringó túrán bekövetkezett
méhtámadás ügyében. Megállapítást
nyert, hogy senki nem felelõs, de mivel el-
fogult vagyok (a gyerekemet is megtámad-
ták a méhek), ezért megint csak azt olva-
som ki a hírbõl, hogy bizony a gyerekek
okozták a támadást, mert befújták magu-
kat rovarriasztóval, napvédõ krémmel
kenték magukat a 30 fokos hõségben, és
tudatlan módon pánikba estek, amikor
több ezer méh támadt rájuk (mindenkire
jutott fejenként minimum 100). Igazán
tudhatták volna, hogyan kell reagálni egy
ilyen esetben, hiszen nap mint nap elõfor-
dul, nem igaz?
Nevetséges, amit a szakértõk mondanak,
hogy le kell feküdni, úgy várni, hogy elvo-
nuljanak; itt nem 5-10 méhrõl volt szó, ha-
nem több százról. A legsúlyosabb sérültek
azok voltak, akik nem tudtak elmenekülni
a méhek elõl.
Most felteszem a kérdéseimet a szerintem
igenis felelõsséggel (legalább morális fele-
lõsséggel) tartozó emberek felé.
1. A jegyzõ, az önkormányzat hogyan en-
gedélyezhette a méhek kitelepítését, mi-
kor mindenki tudta már több hete, hogy
ezen a napon túra lesz? Persze, õk nem
szakértõk. Ezzel én is takarózhatnék.
2. Egy tapasztalt méhész (mert gondolom
az) miért nem figyelmezteti a túra szerve-
zõit, az engedélyt kiadó jegyzõt, hogy ilyen
hõségben, repcevirágzás idején nem taná-
csos a túra útvonalát a repceföld és a
kaptárak között kijelölni, mert a méhek
agresszívvé válnak? A méhészek – a gyere-
kek és felnõttek szerint – pörgették a mé-
zet akkor délelõtt. Nem tudták talán, hogy
az Iringó túrát meghirdették már hetekkel
azelõtt arra a napra? A pörgetéstõl szintén
megvadulnak a méhek.
3. A túra szervezõi – akik állítólag bejárták
„a tõlük elvárható alapossággal” (hogy ez
mit jelent, azt nem tudom, ez áll a rendõr-
ségi hírben) a túra útvonalát, este, egyedül,
kerékpáron, senkitõl és semmitõl nem za-
varva – miért nem látták, hogy méhkaptá-

rakat telepítettek az útvonal közelébe?
(Az is lehetséges, hogy csak aznap hajnalban
telepítették a méheket, egyes információk
szerint.) Nem 600-700 méterre, ahogy a
polgármester nyilatkozta, hanem a gyere-
kek és a felnõttek szerint is 80-100 méter-
re. Ha kint voltak és látták a Vigyázz, mé-
hek! feliratú táblát (ami egy A4-es papírra
felmázolt figyelmeztetés volt), miért nem
kérdezték meg a méhészt, hogyan vigyáz-
zanak a méhekkel kapcsolatban? Talán
mindenki méhésznek születik, és mindent
tudnia kell róluk?
4. Miért nem volt orvos vagy mentõ egy ek-
kora rendezvényen? Az ott lévõ felnõttek
mondták, hogy csak egy óra múlva ért oda
az elsõ mentõ.
5. És legutoljára, vajon eszébe jut-e valaki-
nek, hogy mi van azóta a gyerekekkel és a
felnõttekkel? Eszébe jut-e valakinek, hogy
milyen lelki és testi sérülést szenvedtek?
Tudják-e, hogy valamelyik gyerek már má-
sodszor, harmadszor kerül vissza a kórház-
ba? Tudják-e, hogy nagy valószínûséggel
allergiás lett minden megtámadott a méh-
csípésre? Tudják-e, hogy ez mit jelent? Azt
jelenti, hogy én például lemondtam a nyári
tábort, mert nem merem elengedni a fia-
mat, mert nem tudom, hogyan fog reagálni
egy esetleges méh- vagy darázscsípésre.
Hogy azt figyelem, ha kimegy az udvarra,
hogy nincs-e a közelben méh vagy darázs.
Tudom, hogy valamelyik kisgyerek, ha
csak egy légy is elszáll mellette, menekül
ijedtében. Hogy pszichológushoz kell vin-
ni, mert annyira fél. Hogy éjszaka többször
felkelek a fiamhoz, hogy meghallgassam,
lélegzik-e, hogy nem jött-e újra elõ a csa-
lánkiütés, az ödéma, ami fulladást okoz-
hat. Hogy a fiam, amikor hívott telefonon
a támadás után, azt zokogta, hogy siessek
hozzá, mert nagyon fáj mindene! Hogy fu-
tás közben arra gondolt a 12 éves gyere-
kem, hogy túléli-e. És azt mondogatta ne-
kem sokkos állapotban, hogy: Anyu, a
Kristóf fejét teljesen belepték a méhek!
Ha megszólal a telefonom, vagy mentõt
hallok szirénázva menni, a gyomrom
görcsbe rándul, hogy nem történt-e valami
a gyerekkel. Gondolom, ez eszébe sem jut
se a nagylóki önkormányzatnak, se a szer-
vezõknek, se a méhésznek, mivel egy tele-
fonhívást sem kapott senki azóta egyi-
kõjüktõl sem, hogy érdeklõdjenek a hogy-
létükrõl. Ugye nem gondolják, hogy a ka-
pott 2 dl (de lehetne akár 100 kg is) mézzel
bármit is kárpótolnak?
Én nem büntetésre számítottam (hiszen
szerencsére nem halt meg senki), csak arra,
hogy felelõsnek érzi-e magát valaki azért,
ami történt? Hogy nyugodt-e az éjszaká-
juk? A lelkiismeretükkel nekik kell elszá-
molniuk.
Észrevehették, kiket nem tartok felelõs-
nek. A méheket.

Huszár Anikó

Kérdezték
Kitépett virágok

Egy szemtanú jelezte szerkesztõségünk-
nek, hogy néhány iskolás a sárbogárdi
OTP és Posta környékén kitépte a frissen
ültetett virágokat az egyik virágtartóból,
szórakozásból. Igen gyalázatos, ha ilyen
gaztett jelent ezeknek a gyerekeknek szó-
rakozást! Jó lenne, ha az iskolában és ott-
hon felhívnák a diákok figyelmét, megtaní-
tanák nekik, hogy a környezetünket nem
rongálni, hanem óvni kell! Tiszteljék már
mások munkáját és a növényeket!

Cigifüstben
Jómagam egy másik esetnek voltam meg-
tapasztalója. Pedagógusok kísértek gyere-
keket, cigarettázva! Én babakocsival ha-
ladtam mögöttük, s bizony, nemcsak min-
ket ért a füst, hanem a felügyeletükre bí-
zott gyerekeket is. Ennyi erõvel megkínál-
hatták volna a gyerekeket is egy cigivel…

Rendetlenség Miklóson
Egy sárszentmiklósi lakónál betelt a po-
hár. Nem tudja megállni többé, hogy szóvá
ne tegye: régen rend és tisztaság volt Mik-
lóson, most azonban a gyógyszertártól le-
felé fuldokolnak a mocsokban. Fõleg az
üzletek, a malom, a volt téesziroda és az ár-
kok környékén nagy a gondozatlanság,
tisztelet a kivételnek! Egyes házaknál gaz
veri fel a kertet.
Mindennek sajnos az issza meg a levét, aki
kertészkedik, mert odahordja a szél a min-
denféle magot, elszaporodnak a férgek.
Felelevenítve egy régi jó szokást, jó lenne
csatlakozni a június 2-ai országos szemét-
gyûjtõ akcióhoz. Mert az, aki legalább egy-
szer részt vesz szemétszedésben, nagy va-
lószínûséggel leszokik a szemetelésrõl.
Ugyancsak régi keletû, megoldatlan prob-
léma Miklóson a Homoksor vízelvezetése.
A homokost, ami egykor gödör volt, és el-
vezette a vizet, mindenfélével telehordták
és -hordják az emberek a nyúltrágyától a
bontási anyagig. Az így feltöltött homokos
nem nyeli el a vizet, így az a lakók nyakán
marad. Tehetne már valamit végre az ön-
kormányzat ebben az ügyben!

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Panasz
Sárszentmiklóson a Jókai és a László u.
közt már két éve kóborol egy gazdátlan ku-
tya. Az eb rettegésben tartja a környék la-
kóit, a gyerekek is csak szülõi felügyelettel
mennek reggel az iskolába. Már szóltak
többször is az önkormányzatnak ez ügy-
ben, de még nem tettek semmit e problé-
ma orvoslására.

Név és cím a szerkesztõségben

Meghívó
A Honvéd Bajtársi Egyesület

Sárbogárd vezetõsége tisztelettel
meghívja a város polgárait

a Hõsök terén

2012. május 26-án 18.00 órakor
kezdõdõ

HÕSÖK NAPI
MEGEMLÉKEZÉSRE.

HBE-vezetõség
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Cecei sulibörze
Hasznos anyagok gyûjtése

A Cecei Általános Iskola ökoprogramjának sarkalatos pontja a
szelektív hulladékgyûjtések megszervezése. Ennek jegyében az
elmúlt hetekben több kampányszerû gyûjtésre is sor került az
intézményben.
Május elsõ hetében bonyolítottuk le az elsõ alkalommal meghir-
detett e-hulladékgyûjtést. Ennek során iskolánk tanulói minden
olyan elavult vagy meghibásodott, hálózati áramforrásra csatla-
koztatható eszközt összegyûjtöttek, amelyek már használhatat-
lanná váltak. Mivel ezek az eszközök sok nehézfémet és egyéb
szennyezõ anyagot tartalmaznak, ezért veszélyes hulladéknak mi-
nõsülnek. Szelektív gyûjtésük komoly környezetszennyezést elõz
meg.
Május második hetében
került sor a már hagyomá-
nyos tavaszi papírgyûjtés-
re. Erre az alkalomra is
sokan készültek, hiszen
volt olyan diákunk, aki
több mázsa papírt hozott
be a program során a gyûj-
tõhelyre. A rendezvény
idejére egyéni és osztá-
lyok közötti versenyt hir-
dettünk meg, ezzel is mo-
tiválva diákjainkat a kör-
nyezettudatos magatar-
tásra.
A legjobb eredményeket a
következõ tanulók érték
el:
alsó tagozat: I. Kovács Nikoletta, II. Balassa Márk, III. Vitéz Mó-
ré Gergõ;
felsõ tagozat: I. Jobban Bátor, II. Bandi Dávid, III. Vagyóczki
Patrik.
Az osztályok közötti versenyben az 1. a osztály és a 8. osztály érték
el a legjobb helyezést. A legügyesebb diákok értékes könyvjuta-
lomban részesülnek, míg az osztályok munkáját különbözõ édes-
ségekkel díjazzuk. Külön köszönetet szeretnénk mondani azok-
nak a szülõknek, akik aktív segítséget nyújtottak a gyûjtések lebo-
nyolításában. A rendezvények bevételét az iskolai gyermeknap
megszervezésére szeretnénk fordítani.

Országos döntõkön a cecei diákok

Iskolánk tanulói az elõzõ évek hagyományait folytatva, ebben a
tanévben is több levelezõs versenyen vettek részt. A többfordulós
megmérettetéseken jó teljesítményt nyújtottak. Ennek eredmé-
nyeként intézményünk több diákja is meghívást nyert az országos
döntõkre. Az Apáczai Tankönyvkiadó által meghirdetett tantár-
gyi versenyeken a következõ tanulók képviselték iskolánkat a
budapesti döntõkön:
Szepesi Balázs 1. a
osztályos tanuló ter-
mészetismeretbõl és
kis nyelvész
Dicsérdi Elizabet 4. b
osztályos tanuló ter-
mészetismeretbõl
Vitéz Móré Gergõ 4.
a osztályos tanuló kis
nyelvész és termé-
szetismeret tantár-
gyakból.
A Bendegúz Akadé-
mia többfordulós le-

velezõs versenyén vett részt természetismeret tantárgyból Kacz
Kornélia Réka 5. b osztályos tanuló, aki az országos versenyen ki-
magasló teljesítményével a 2. helyezést érte el.
Gratulálunk minden diákunknak és köszönjük a felkészítõ peda-
gógusok munkáját

Cecei diákok a megye legjobbjai között

A Fejér Megyei Honismere-
ti Egyesület a 2011/2012-es
tanévre „Felnevelõ tájunk”
címmel honismereti vetél-
kedõt hirdetett alsó és felsõ
tagozatosok számára. Na-
gyon népes mezõny neve-
zett erre a színvonalas ver-
senyre. A Cecei Általános
Iskolát egy 4. a osztályos
csapat, a TÖRTÉN-ÉSZ
képviselte, melynek tagjai Bagi Zsolt, Pogány Márk, Vitéz-Móré
Gergõ, akik hat hónapon keresztül ismerkedtek a magyar közép-
kor történetével. A feladatlapok megoldása során kalandozhat-
tak Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV.
Béla, III. Béla, III. András, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxem-
burgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás, II. Lajos világában. Székesfe-
hérvár története kiemelt szerepet kapott a fél év alatt. A vetélke-
dõ elsõ, levelezõs része szép sikert hozott a cecei fiúknak, akik a 8.
helyezést érték el! Alapos és kitartó munkájuk eredményeként
bejutottak a megye legjobbjai közé. A megyei döntõre május
11-én került sor, természetesen Székesfehérváron, ahol újabb fel-
adatok megoldása várt a csapatokra a királyok életéhez kapcsoló-
dó ismeretekbõl és Fehérvár történetébõl. Remek elõadást muta-
tott be csapatunk a korona megszerzésérõl és a koronázás esemé-
nyérõl. A jelmezek és a kellékek is szemet gyönyörködtetõek vol-
tak! Köszönet érte a lelkes segítõinknek, így a szülõknek és a
Cecei Katolikus Egyháznak. A döntõben ugyan nem állhattak di-
ákjaink a dobogóra, de minden dicséretet megérdemelnek. Büsz-
kék vagyunk Rátok! Külön köszönjük Móré Ágnes szervezõ mun-
káját, aki a csapat szállításában is nagy segítséget nyújtott.

Griezer Gabriella felkészítõ tanár

Természeti kincseink
A Sárbogárdi Múzeum Egyesü-
let szervezésében Lendvai Gá-
bor tartott nagyon érdekes, ve-
tített képes elõadást kedden es-
te Sárbogárd környékének ter-
mészeti értékei címmel a József
Attila Mûvelõdési Központ-
ban. A színvonalas elõadásra
sok érdeklõdõ volt kíváncsi.
A hallgatóság a kivételes elõ-
adásból megismerhette azt a
rendkívül gazdag élõvilágot,
amely körülvesz bennünket. A
bemutatott növénytársulások
bizonyítják, hogy máig itt élnek
még évezredek tanúi, sokszor
nem is olyan rejtetten. Székes-
fehérvár felé autózva Sárkeresztúr határában még az idén is ott
lengedezett az árvalányhaj, s alig hagyjuk el Sárbogárd utolsó há-
zait, már találkozhatunk a szikesek élõvilágával, s löszdombjaink,
így pl. a Bolondvár hajlatain ott pompáznak a Mongóliában is õs-
honos, erdõs sztyeppvidékre jellemzõ növénytársulások. Az elõ-
adó rámutatott, hogy sajátos módon nálunk éppen az emberi táj-
alakításnak köszönhetõen menekülhettek meg sajátos rezervátu-
mokban, a régi földvárak, árkok, hadi védelmi vonalak területén e
növénytársulások.

Hargitai Lajos
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Kerék alá tesznek…

Rosszul indult a hét annak a buszvezetõnek és postásnak, akik
furcsa körülmények között ismerkedtek meg egymással a Hõ-
sök terei zöldségbolt elõtt: a busz ugyanis jobb elsõ kereke alá
gyûrte a postás biciklijét, és majdnem a rajta ülõt is, ha az nem
ugrik le a biciklirõl idejében.

HKV

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya a lakosság segítségét
kéri – rablás bûncselekmény elkövetése miatt – ismeretlen tettes felderíté-
sében.
2012. május 18-án 16.45 óra körül Sárbogárdon, a Szent István úton egy is-
meretlen férfi szólította meg az egyik udvarban tevékenykedõ sértettet,
akivel elhitette, hogy a gázszolgáltató szakembere és felmérést végez. Ezen
ürüggyel a házba bebocsátást nyert, és ott kérdéseket tett fel, de a sértett a
közelben dolgozó férjéhez irányította. Onnan azonban az ismeretlen hama-
rosan visszatért. Ismét kérdéseket tett fel, de hamarosan egy kést vett elõ,
amit a sértett nyakához tartott, és pénzük átadására szólította fel. A sértett
ennek nem tett eleget, ezért a férfi a házban kutatást végzett, amely leg-
alább 30 percig tartott. A férfi a kutatás közben a sértettet folyamatosan
sakkban tartotta, mire a tulajdonos ajánlatot tett, hogy a konyhapénzt átad-
ja, ha a további kutatással felhagy. A férfi az ajánlatot elfogadta, a sértett
ekkor átadott 8.500 Ft készpénzt, ezután a férfi távozott.
Az elkövetõt a helyszín közelében több szemtanú is látta, de az eljárás eddi-
gi adatai alapján beazonosítása nem járt sikerrel.
A férfi kb. 25-30 év közötti, feltûnõen sovány, kb. 170-175 cm magas, fehér
bõrû. Szõke, vagy szõkésbarna, rövid hajú, fémkeretes szemüveget viselt.
Ruházata: kék farmernadrág, kék farmerkabát és az általa viselt baseball-
sapka is farmeranyagú lehetett.
Aki bárminemû információval tud szolgálni, az kérjük, értesítse hatóságun-
kat az ismert számokon (107, 112), vagy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
06 (25) 460 046-os közvetlen számán.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság, bûnügyi osztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet a felsõoktatási
intézmények nappali tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi,
mûszaki, vagy informatikai képzési területen tanuló cigány származá-
sú fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elõsegítésére és
a rendõri pálya választásának ösztönzésére a 2012/2013. tanévre.

Pályázati feltételek
Pályázatot azok az alap-, mester-, vagy egységes, osztatlan képzésben
résztvevõ cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik a tanulmányai-
kat felsõoktatási intézmények nappali tagozatán, jogi, igazgatási, gazda-
ságtudományi, mûszaki, vagy informatikai képzési területen már megkezd-
ték, az elsõ két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének
megfelelõ krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési idõszakban
3,5-es tanulmányi átlagot értek el, a szervezeti és mûködési szabályzatban
meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következõ
képzési idõszakban folytatják, valamint esetükben az alábbi feltételek már
a pályázat benyújtásakor teljesülnek: a) magyar állampolgárság; b) ma-
gyarországi lakóhely; c) büntetlen elõélet; d) a kormánytisztviselõi, vagy
közalkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelõzõ tanulmányi kötelezett-
ségek teljesítésének vállalása; e) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályá-
zó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban
élõknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellá-
tását nem veszélyezteti; f) egészségügyi alkalmasság, az alkalmasság pá-
lyázat elbírálása során történõ, valamint a támogatás idõtartama alatti
megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történõ vállalása; g) írás-
beli hozzájárulás a személyes adatoknak a cigány származású fiatalok rend-
õrré válásának elõsegítése érdekében a rendõrség által biztosított támoga-
tási rendszer létrehozásáról, valamint a rendõri szervek ezzel kapcsolatos
feladatairól szóló ORFK-utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint
ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdeké-
ben a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetései-
re vonatkozó adatokat elõzetesen és a támogatási szerzõdés hatályának
tartama alatt a rendõrség bármikor megvizsgálhatja (lásd melléklet).

A támogatás formája, mértéke
A támogatást az Országos Rendõr-fõkapitányság gazdasági fõigazgatója
biztosítja az Országos Rendõr-fõkapitányság saját költségvetése terhére, a
pályázat benyújtásának idején végzett alap-, mester-, vagy egységes, osz-
tatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig, a pá-
lyázók közül a legalkalmasabbnak ítélt pályázó(k) részére. A hallgatói jogvi-
szony szünetelésének tartama alatt, valamint a képzésben eltöltött idõ jog-
szabályban meghatározott idõtartamot meghaladó részére támogatás nem
jár. A pályázatot nyert tanuló(k) részére havonta a mindenkori diákhitel
részarányos összegének folyósítására kerül sor.

Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2012. július 31-éig kell az Országos Rendõr-fõkapitányság Hu-
mánigazgatási Szolgálathoz megküldeni.
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen elõélet
igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lak-
címet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos házi or-
vosi véleményt, az egészségügyi alkalmasság rendõrség általi vizsgálatá-
hoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történõ
írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlag-
eredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony
fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a hallgatói lec-
kekönyv másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
A pályázók egészségügyi alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálá-
sára kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a közalkalmazottak, kor-
mánytisztviselõk munkaköri alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabá-
lyi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat el-
bírálása során a rendõrség kötelezõ jelleggel végzi el. A támogatás idõtarta-
ma alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kap-
csolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a rendõrség további alkalmas-
sági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
A pályázatokat az országos rendõrfõkapitány által kijelölt személyekbõl álló
bizottság bírálja el és készíti elõ döntésre.
A támogatás odaítélésérõl a bizottság javaslata alapján az országos rendõr-
fõkapitány dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.
A pályázatot nyert tanulókkal az Országos Rendõr-fõkapitányság támoga-
tási szerzõdést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a 06-1/443-55-33-as tele-
fonszámon kérhetõ.

PÜNKÖSDI
MÁJFABÚCSÚZTATÓ 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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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2012. május 24-én (csütörtökön) 16 órakor
rendkívüli ülést tart.

Az ülés helye: a sárbogárdi városi polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Hiteligénylés, kötvényvisszaváltás átütemezése banki ajánlat
ismeretében.
Elõadó: polgármester.
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása. A 2012. év június 1-jétõl érvényes közszolgáltatási dí-
jak megállapítása.
Elõadó: jegyzõ.
3. A helyi közösségi közlekedés 2012. évi normatív támogatási ké-
relmének benyújtása.
Elõadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Május 31-e az élelmiszerlánc-felügyeleti díj
bevallási határideje

A Fejér Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja a fi-
gyelmet, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. §
alapján az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végzõ személyek és vállalkozások
számára a felügyeleti díj bevallásának határideje 2012. május 31-e.
A díjat két egyenlõ részletben, átutalással kell befizetni a NÉBIH-hez július 31-éig és a következõ év
január 31-éig. Az eltérõ üzleti évet alkalmazó vállalkozásoknak a bevallási határidõig lezárt üzleti év
alapján kell bevallaniuk.
A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni a NÉBIH felé, amelyhez a bevallásra kötelezett, vagy
annak meghatalmazottja részérõl – az okmányirodákban, kormányhivatali és adóhatósági ügyfél-
szolgálatokon és külképviseleteken személyesen kezdeményezhetõ – ügyfélkapus regisztráció
szükséges.
A NÉBIH felhívja az érintettek figyelmét, hogy a bevallás feltételeirõl idõben tájékozódjanak.

További információk a felügyeleti díjról:
www.nebih.gov.hu, 06 (1) 336 9024, felugyeletidij@nebih.gov.hu

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Hirdetmény
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben
érintett feleket, hogy a Sárbogárd, külterületi
0281/31 hrsz-ú ingatlanon megvalósításra ter-
vezett 1 db VESTAS V90/2MW típusú 2 MW
teljesítményû szélerõmû tárgyában, 3460/2012
ügyszámon elõzetes vizsgálati eljárást indított a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehér-
vár, Hosszúsétatér 1.), mely eljárás megindításáról
közleményt adott ki.
A közlemény kiadásával egy idõben a felügyelõség
a 45484/2012 iktatószámú végzésével közmeg-
hallgatás tartását rendelte el.
A közmeghallgatás helye: a felügyelõségen.
A közmeghallgatás idõpontja: 2012. június 12.
(kedd) 10.00
Az eljárásról szóló közlemény és közmeghallgatást
elrendelõ végzés másolati példányai a sárbogárdi
polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2.) földszinti hirdetõtábláján 2012. május 21-én ki-
függesztésre kerültek, és a hivatal nyitvatartási
ideje alatt, hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig,
pénteken 7.30–13.30 óráig megtekinthetõk, illet-
ve áttanulmányozhatók.
Az ügyfél – a felügyelõségnél Kertész Csaba ügyin-
tézõvel (06 /22/ 514 300) történõ telefonos egyez-
tetés szerinti helyen és idõben – az eljárás bármely
szakaszában betekinthet az eljárás során keletke-
zett iratokba. Az iratbetekintés során az arra jogo-
sult kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet. A
másolatot és a kivonatot az eljáró hatóság az ügyfél
kérelmére hitelesíti.

Polgármesteri hivatal, Sárbogárd

A családtámogatási kérelmek
elõterjeszthetõek a kormányablakokban is

A családtámogatási ellátások (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás) iránti kérelmeket, továbbá a folyósítással kapcsolatos bejelentése-
ket (pl. név, lakcím, bankszámlaszám-változás) a kormányablakban is be lehet nyújtani.
A családtámogatási ellátások folyósításáról kiállított igazolásokat személyesen továbbra is a Ma-
gyar Államkincstár ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
A kormányablakokban játszósarok várja a gyermekeket, ezzel megkönnyítve a szülõk hatékony és
gyors ügyintézését.
Fejér megyében Székesfehérváron a Piac tér 10. szám alatt (a munkaügyi kirendeltség épületé-
ben), Dunaújvárosban pedig a Vasmû út 39-ben (a körzeti földhivatal mellett) találhatóak kormány-
ablakok, ahol hétfõtõl péntekig 8–20-ig várják az ügyfeleket.

50 éve ballagtak
Szombaton volt a Petõfi Sándor Gimnáziumban 1962-ben érettségizett
IV. b osztály találkozója. A fél évszázados eseményre csaknem mindenki
eljött. Az osztálytársak közül öten meghaltak már, s elhunyt osztályfõ-
nökük, Sinkó Erzsébet is. Rájuk tiszteletadással emlékeztek. Az osztály-
fõnököt Leszkovszki Albin tanár úr helyettesítette. Eljött kedves
tanáruk, Bartha Éva is, akit ötven éve nem láttak már.
A közös csoportkép elkészülte után régi osztályukban elevenítették fel
iskolai élményeiket, s mesélték el mindazt, ami 50 év alatt velük történt.

Hargitai Lajos

Az osztály névsora: Balogh Piroska, Barabás Zsuzsa, Báló Zsuzsanna,
Bencze Mária, Boldis Márta, Bori Zsuzsa, Czetz Annamária, Csikós Jó-
zsef, Csõsz Márton, Fisi Erzsébet, Gremsperger József, Irányi Ildikó,
Kocsis Erzsébet, Kondor Borbála, Kovács Attila, Krenkó Irén, Krizsány
Mária, Mizsei Franciska, Perger Katalin, Pórai Imre, Puskás Szilvia,
Reng Erzsébet, Szabó László, Szakács Éva, Szántai Balázs, Szántó Erika,
Szecsõdi Teréz, Szõnyi László, Tolnai Margit, Tóth József.

A Fejér Megyei Integrált
Szociális Intézmény tagintézményeiben

fizetendõ térítési díjak
Mezõszilas, idõskorúak otthona: napi 2.562 Ft, havi 76.865 Ft;
Sárosd, idõskorúak otthona: napi 2.828 Ft, havi 84.825 Ft;
Alap, ápoló–gondozó otthon: napi 4.999 Ft, 149.980 Ft.
A díjak 2012. április 1-jétõl érvényesek.

Mátrahalmi Tibor,
a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje
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Halpajtások
Halászat és horgászat a Sárvízen

Környékünk, a dél-mezõföldi térség meg-
határozó folyója a Nádor-csatorna, vagy
ahogy sokan nevezik, a Sárvíz. A keskeny,
szelíd sodrású meder több kilométeren és
kisebb kanyarokon át ível e szakaszon, s
útja során számos híd keresztezi. E szür-
kés víztömeg alatt az élet szinte nyüzsög,
pláne a jó idõ beköszöntével, ami horgá-
szok és halászok lelkes tömegét vonzza. A
töltésen tett kirándulásom alkalmával be-
le is botlottam két vérbeli halászba, akik
szíves-örömest meséltek szenvedélyük-
rõl. Mészáros Krisztiánnal és Bérdi Atti-
lával beszélgettem.
– Mikor érdemes lejönni ide, az év mely sza-
kaszában?
Mészáros Krisztián: – Az év bármely sza-
kaszában érdemes, attól függ, mire megy az ember, hogy mi a célhal. Az természe-
tes, hogy emelõhálóval tavasztól õszig lehet itt lenni, mert utána befagyhat a víz, de
horgászni bármikor lehet, illetve a vízállástól és egyéb adottságoktól is függ, hogy
horoggal, vagy hálóval ajánlatos-e próbálkozni.
– Mik itt a legsûrûbben elõforduló halak?
Bérdi Attila: – Csukából sok van, ez itt egyben a fõ ragadozó hal, az átlag két kiló
körüli, amit ki lehet fogni. A kisebb, fehér halak közül meg kárász, keszeg, dévér,
esetleg törpeharcsa és süllõ, illetve sok más, kicsi hal.
– Hol jobb úszós, illetve fenekezõ bottal horgászni?
M. Krisztián: – A fenekezõ, ugyebár, egyhelyben tartott szerelék, tehát ahova be-
dobjuk, ott is marad. Úszózni meg vízközt alkalmas, akár a sodrással úsztatni a
sekélyebb vízben.
– Milyen csalival kell próbálkozni, mire milyen hal jön?
B. Attila: – Kárászokra meg sok minden másra is gilisztával, csemegekukoricával
érdemes menni, csukákat meg 6-8 centis kis halakkal lehet fogni.
– Pontyok is elõfordulnak itt?
M. Krisztián: – Igen, de kevés, és csak a kisebb méretûek. A tavalyelõtti nagy esõ-
zés kimosta a sást, ami a pontyok lakóhelye, ezért elhúzódtak innét. De már látszik
a víz szélein, hogy kezd ez a fajta növényzet újraéledni, bár még egy-két évnek el
kell telnie ahhoz, hogy ismét nagy létszámban úszkáljanak itt a pontyok.
– Milyen vízi élõlénybõl van még itt sok. Látni lehet, hogy sok helyütt ki vannak döntve
a fák, ami a hódok mûve.
B. Attila: – Belõlük rengeteg van, ez az európai hód, ami ugyan nem épít gátat,
mert üregekben lakik, de mégis lerágják a fûzfák kérgét, kidöntik õket, és nagy
pusztítást csinálnak. De számos az itt élõ vidracsalád is, velük osztozunk a halakon,
és sokszor akad a hálónkba teknõs, néha rák is.
– A rákokat tudjátok hasznosítani?
M. Krisztián: – Ugyan fogtunk már párat, de nem szokásunk elvinni, mert kicsik
ahhoz, hogy lehessen velük kezdeni valamit, illetve a rákoknak is megvan a méret-
korlátozásuk.
– Ezen a vízen akkor van valami szabály, vagy tilalom, amit be kell tartani?
M. Krisztián: – Persze, itt is van haltilalom, ami megszabja, hogy mely idõszakban
mit lehet hazavinni, ha kifogjuk, és mit kell visszadobni. Ez leginkább a fajok ívási
idõszakától függ, és természetesen méretkorlátozás is van; a fajtájához képest még
kicsi halat vissza kell engedni, hogy majd kifoghassuk akkor, ha már nagyobb lesz.
– Ezen a vízen mik voltak a legnagyobb fogásaitok?
B. Attila: – Négy kiló húsz dekás csuka, kilós kárászok, szép nagy dévérkeszegek,
másfeles ponty, ezek itt már jónak számítanak, pláne, ha több van belõlük.
– Hallottam, hogy nemrég fogtatok egy igen nagy halat a szomszédos Sión.
M. Krisztián: – Igen, május tizenegyedikén este kilenckor egy húsz kiló húsz dekás
szürkeharcsát emeltünk ki a hálóval. Elsõ húzásra jött, 131 centi volt a hossza, és
vagy negyedórát veszõdtünk vele, mire kihúztuk a partra, mert a szák kicsi volt egy
ekkora halhoz, és kézzel kellett kivonszolnunk. Szenvedtünk vele, de megérte. Pár
nappal késõbb már rotyogott is a fazékban.
– Gratulálok a szép fogáshoz, és további halsikereket kívánok!
– Köszönjük, ajánljuk mindenkinek, hogy próbáljon szerencsét!

Monhalt Ákos

Megyei labdarúgó-
bajnokság U16

Május 19-én, szombaton a sárszentmiklósi pá-
lyán fogadtuk Sárbogárd csapatát.
Nagyon várták már a fiúk a mérkõzést. Az elsõ
félidõben óriási akarattal, de sok hibával játszot-
tunk. Fordulás után megnyugodtak a játékosok,
és gólokban is megmutatkozott a két csapat kö-
zötti különbség. Látványos támadásokat, nagy-
szerû egyéni teljesítményeket láthattak a kiláto-
gató szurkolók.
Gratulálok a csapatnak! Dicséretet érdemel
mindkettõ együttes a sportszerû játékért.
Sárszentmiklósi SE–LSC Sárbogárd 10-0 (2-0)

Sárszentmiklósi SE: Varga Roland, Molnár Ta-
más, Szúnyogh Richárd, Németh Kristóf, Pajor
Tamás, Gráczer Bálint, Takács Szabolcs, Hus-
véth Zsolt, Demeter Dávid, Németh Attila, Nagy
Krisztián, Simon Csaba, Horváth István, Sükösd
Gergõ.

Tabella
1. Sárszentmiklósi SE 18 17 0 1 172 14 158 51
2. Iváncsa 18 13 1 4 97 28 69 40
3. Pusztaszabolcs 18 12 2 4 80 32 48 38
4. Cece 18 11 2 5 68 37 31 35
5. Seregélyes 18 10 3 5 76 25 51 33
6. Sárosd 18 10 2 6 55 53 2 32
7. Mezõfalva 18 8 1 9 57 60 3 25
8. Ercsi 18 6 012 43 90 -47 18
9. Perkáta 18 3 213 41 99 -58 11
10. Sárbogárd 18 3 114 27 70 -43 10
11. Baracs 18 5 211 41 97 -56 9
12. Szabadegyháza 18 2 016 26 178 -152 6
A következõ mérkõzés: 2012. május 26-án 10
órakor lesz Sárszentmiklóson, Pusztaszabolcs el-
len.

Pajor László, Sárszentmiklósi SE

PÜNKÖSDI NÕI, FÉRFI-
KÉZILABDATORNA
2012. május 28-án, hétfõn

Sárszentmiklóson,
a labdarúgópályán lévõ

mûanyag borítású kézilabdapályán.
Helyi amatõr, kézilabdázni szeretõ

csapatokat várunk. Gyülekezõ: fél 9-tõl.

Rossz idõ esetén a torna helyszíne:
MGÁI-tornacsarnok.

Bõvebb felvilágosítás:
06 (70) 332 1392, 06 (30) 851 8409.

Rendezõ: VAX Kézilabda Egyesület
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A Road Masters csoport
eredményei

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

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 26 22 2 2 84 16 68 68
2. Sárosd 26 19 5 2 74 22 52 62
3. Iszkaszentgy. Villamedica2618 4 4 72 23
49 58
4. Martonvásár 26 16 6 4 60 36 24 54
5. Velence 26 14 7 5 53 30 23 49
6. Kisláng 26 15 2 9 66 47 19 47
7. Sárszentmiklós 26 14 210 67 52 15 44
8. Szabadegyháza 26 11 213 61 51 10 35
9. Kápolnásnyék 26 11 213 47 59 -12 35
10. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 26 10 313 54 62 -8 33
11. Dunafém–

Maroshegy 26 8 315 40 51 -11 27
12. Polgárdi 26 6 317 42 64 -22 21
13. Baracs 26 5 516 28 56 -28 20
14. Bakonycsernye 26 5 417 26 66 -40 19
15. Etyek 26 5 318 34 84 -50 18
16. Pákozd Eudeal 26 2 123 31 120 -89 7

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Rácalmás–Mezõszilas 1-5
Mezõfalva–Lajoskomárom 5-2
Pusztaszabolcs–Nagylók 3-2
Enying–Ercsi 2-8
Dég–Kulcs 3-0
Káloz–Aba-Sárvíz 2-1
Sárbogárd–Vajta 1-2
Seregélyes–Adony 1-0

Az Agárdi Termál csoport állása

1. Mezõfalva 26 21 3 2 81 16 65 66
2. Ercsi 26 21 2 3 116 33 83 65
3. Aba–Sárvíz 26 17 3 6 74 30 44 54
4. Nagylók 26 16 4 6 76 44 32 52
5. Pusztaszabolcs 26 16 4 6 69 42 27 52
6. Adony 26 15 3 8 53 28 25 48
7. Lajoskomárom 26 13 112 67 59 8 40
8. Seregélyes 26 11 6 9 60 44 16 39
9. Kulcs 26 11 411 45 49 -4 37
10. Káloz 26 9 413 46 52 -6 31
11. Dég 26 9 413 54 67 -13 27
12. Vajta 26 8 216 42 84 -42 26
13. Mezõszilas 26 7 712 40 60 -20 26
14. Sárbogárd 26 3 617 29 68 -39 15
15. Enying 26 2 123 30 104 -74 7
16. Rácalmás 26 2 024 24 126 -102 6
A Dég csapattól -4 pont,
a Mezõszilas csapattól -2 pont levonva.

A Zöldharmónia csoport
eredményei

Pálhalma II.–Sárszentágota 13-1
Szabadegyháza II.–Elõszállás 4-3
Soponya–Dunamenti Abroncsgyártók 3-3
Alap–Cece 5-4
Perkáta–Kisapostag 3-2
Nagyvenyim–Zichyújfalu 2-2
Mezõkomárom–Nagykarácsony 0-1

A Zöldharmónia csoport állása

1. Pálhalma II. 25 21 2 2 130 23 107 65
2. Alap 24 18 4 2 79 37 42 58
3. Szabadegyháza II. 25 17 4 4 89 35 54 55
4. LMSK 24 18 0 6 74 23 51 54
5. Perkáta 24 15 5 4 70 39 31 50
6. Soponya 24 12 3 9 82 57 25 36
7. Nagykarácsony 25 9 511 30 57 -27 32
8. Elõszállás 24 9 312 45 53 -8 30
9. Zichyújfalu 24 9 312 49 59 -10 30
10. Dunamenti

Abroncsgyártók 24 9 213 42 60 -18 29
11. Kisapostag 24 5 514 30 69 -39 19
12. Sárszentágota 24 5 217 44 95 -51 17
13. Cece 25 4 219 34 78 -44 14
14. Mezõkomárom 24 4 020 29 107 -78 12
15. Nagyvenyim 24 6 216 35 70 -35 11
A Soponya csapattól -3 pont, a Kisapostag csapattól -1
pont, a Nagyvenyim csapattól -9 pont levonva.

Megyei I. o. férfikézilabda

Újabb vereség hazai pályán
VAX Sárbogárd KE–Alba Regia KSE 26-28 (13-17)

Vezette: Németh, Polgár. Nézõszám: 70.
VAX Sárbogárd KE: Németh I. – Szabó J. Zs., Bodoki 8, Pluhár, Rehák 2, Balogh
10, Nacsa 1. Cserék: Borostyán – Baki, Suplicz 1, Németh II. 1, Vorsléger 3, Kaló.
Sajnos folytatódott a rossz sorozatunk hazai pályán, és ismét vereséget szenved-
tünk.
Szombat délután az õsi riválisunk, az Alba Regia volt a vendég. A várakozásoknak
megfelelõen megtelt a kezdõ sípszóra a csarnok.
Jó iramban kezdõdött a mérkõzés, gólok itt, gólok ott. Balogh jól kezdett, a 12.
percben már a 3. góljának örülhetett a közönség. Ekkor 6-6 állt az eredményjel-
zõn. Innentõl kezdve jött a menetrendszerû hullámvölgy, aminek köszönhetõen
hirtelen meglépett a vendégcsapat. A sok eladott labda és pontatlanság meg-
bosszulta magát, amit a vendégek fiatal játékosai szépen kihasználtak (25. p.:
8-13). A félidõ hátralevõ részében felváltva estek a gólok és 4 gólos hátránnyal vo-
nulhattunk a félidõben pihenõre (13-17).
A második félidõ sem sikerült túl jól, tovább folytatódott a pontatlan játékunk. A
befejezésekbe rendre hiba csúszott és a védekezésünk sem javult. A második fél-
idõ feléhez érkezve továbbra is tartották a vendégek a magabiztos elõnyüket
(18-23). A mérkõzés hátralévõ részében sikerült kicsit összeszednünk magunkat,
ami köszönhetõ Balogh és Bodoki gólerõs játékának. Ami viszont szomorú, hogy a
többieknek sajnos nem sikerült felnõniük hozzájuk, talán ennek is köszönhetõ a
vereség. Az utolsó két percre sikerült felzárkóznunk két gólra, azonban ennél kö-
zelebb már nem tudtunk kerülni. A lefújást követõen a vendégek ünnepelhettek
és gyõzelmüknek köszönhetõen egy fordulóval a bajnokság vége elõtt már biztos
bajnokok (26-28).
Nekünk pedig maradt a bánat, ami nagyon meglátszott a játékosokon, hiszen nem
így képzelte el senki az utolsó hazai mérkõzést a bajnokságban. A látottak alapján
sajnos ki kell jelentenünk: ennél gyengébben nem igazán játszott a csapat idén.
Kapusteljesítmény szinte nem volt, a védelmünket könnyen átlõtték. Támadásban
pedig nagyokat hibáztunk, amiket nem lehetett büntetlenül megúszni.
A következõ és egyben a szezon utolsó mérkõzését Dunaújvárosban a Rácalmás
SE csapatával vívjuk szombaton 18.30-as kezdéssel.
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Sándor

KaBaKán-lovasok
sikeres szereplése

A fiatal lovasok regionális bajnoki fordulóját
rendezték meg Bólyban május 12-én. A három
megyét magába foglaló megmérettetésen (Tol-
na, Baranya, Somogy) a KaBaKán lovarda lova-
sai kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Felkészültségük és tudásuk alapján három kate-
góriában tudtak indulni a versenyzõk: futószáras
kezdõ (Csepregi Száva), futószáras haladó (Hor-
váth Molli III. hely), díjlovas kezdõ (Tévald Zsó-
fia I. hely, Géringer Szabolcs II. hely, Iker Fran-
ciska III. hely).

Kapoli István



Az Úr gyógyít
Néhány nappal a pünkösdi ünnepek elõtt azt
kértem imámban Istentõl: kérlek, segíts befo-
gadni szívemmel pünkösdi áldásaidat. Tíz
nappal pünkösd elõtt lábszárfekélyek tûntek
fel a lábamon, s kezdett meghízni alsó lábszá-
ram. Telefonon elmondtam ezt a tünetet
egészségügyis lelki testvéremnek, aki azt
mondta: ez trombózis borogassam vizes ruhá-
val, s feltámasztva pihentessem. Tanácsa sze-
rint cselekedtem. Így érkezett el a pünkösd
szombatja.
Ezen a napon reggel 6 óra elõtt ébredtem fel,
noha nem Jób Könyvébõl volt az útmutató
ige, Jób Könyvének utolsó fejezetére esett te-
kintetem, a címre: Jób töredelme. Elkezdtem
olvasni, közben az Úr Lelke munkálkodott
bennem. Megvilágosította elõttem bûneimet,
amivel az utóbbi idõben vétkeztem Istenem
ellen, megszomorítván ezzel az Õ Szent Lel-
két. Ezeket a feltárt bûnöket aztán megvallot-
tam Uram elõtt, bûnbocsánatát kérve és
Szent Lelkének megsegítõ erejét, hogy segít-
ségével ezeket el tudjam hagyni. Már féltizen-
egyet mutatott az óra, de azt gondoltam: most
nem tudom befejezni ezt az áldott csendessé-
get, így hát abbahagyom, hogy napi teendõi-
met végezhessem.
Másnap, pünkösd vasárnapján a gyülekezet-
ben feltámasztott lábban, vizesruha-boroga-
tással ültem le helyemre. Ezen a napon ven-
dég szolgáló testvérek voltak gyülekezetünk-
ben, s õk istentisztelet elõtt imádkoznak azo-
kért a testvérekért, akik még nem élték át sze-
mélyesen a Pünkösdöt, hogy elnyerhessék a
Szentlélek megígért áldását. Mellém odaállt
egy presbiter testvér, hogy a mögöttem lévõ
házaspárért imádkozzon. Õt arra kértem,
utána imádkozzon az én trombózisos lába-
mért is. Amikor elkezdte értem az imát, a há-
tam mögött lévõ testvér vállamra helyezte a
kezét, s így együtt imádkoztunk. Rövid ima
után éreztem testemen átfutni Isten erejét,
mint egy áramütést. Szívem e pillanattól meg-
telt bizonyossággal, örvendezéssel, félhango-
san ki is mondtam: Uram, köszönöm Neked,
hogy most meggyógyítottál!
Már korábban tervbe vettem, hogy pünkösd
hétfõjén öt testvéremet meglátogatom. Két
lelki testvérem nem volt otthon, de három
testvéremmel áldott beszélgetésünk volt ima-
közösséggel. Úgy telt idõ, hogy már este ki-
lenc óra körül volt az idõ, s ilyenkor munka-
szünetes napon már nincs a város ezen részén
autóbusz-közlekedés. Elindultam gyalog ha-
zafelé a város másik részébe, jó félórás út – de
nem féltem. Hazaérve a zsoltáros szava jött
szívemben: „Az õ angyalainak parancsolt fe-
lõlem, hogy õrizzenek engem minden utam-
ban.” Zsolt 91,11.
Másik felismerésem: lábam két napja még
borogatással pihent, most meg egész nap
semmit sem pihent. Sõt gyalog jöttem haza –
egészséges lábbal?! Igen! Az Úr meggyógyí-
tott! A bûnbánaton keresztül megtapasztal-
tam, hogy az Úr az én gyógyító Uram!

B. I.

Forrás: Vigasztaló testvéri körlevél,
37. szám 1997. június
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„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek,
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének
75. évében elhunyt

CSERI JÓZSEFNÉ

sz. Biró Mária.

Hamvasztás utáni búcsúztatása
2012. május 25-én, 14 órakor lesz
a sárbogárdi Huszár-temetõben.

A gyászoló család

Dicsõítõ alkalmak a sárszentmiklósi
református gyülekezetben

Minden hónap utolsó szombatján, e hónapban május 26-án 18 órakor várunk min-
den érdeklõdõt a sárszentmiklósi református gyülekezetbe (a miklósi gyógyszertár
mellett), aki szeretne bibliai tanítást hallani, dicsõíteni, jót beszélgetni, közösség-
ben lenni, új embereket megismerni, mindezt fiatalos környezetben.
Hozd magaddal ismerõsödet, barátodat!

A gyülekezet tagjai

„Isten az; A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe”
II. Kor 1:22.

Május 28-án, pünkösdhétfõn

családi napot rendezünk a református gyülekezeti házban

(Sárszentmiklós, Köztársaság út 181.)

10 óra: pünkösdi istentisztelet Nagy József másodéves teológus igehirdetésével és
a Sárbogárdi Református Énekkar szolgálatával.
14 óra: a Református Iszákosmentõ Misszió munkájának bemutatása és bizony-
ságtételek.
Elõadó: Csere Gábor (a Kék Kereszt Egyesület tagja).
Közben kézmûves-foglalkozások, sportos vetélkedõk, közös játékok, jó beszélge-
tések, éneklések, arcfestés, lovaglás, színdarab, közös ebéd.
Mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra!

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.

BOGÁRDI
KÓRUSTALÁLKOZÓ

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves
rokonait és barátait, minden kórus-
muzsikát kedvelõ zenebarátunkat
2012. május 26-ai koncertünkre.

Fellépnek:

1. Bástya Kórus Székesfehérvár, ve-
zényel: Ughy Tünde

2. Zirci Városi Vegyes Kórus, vezé-
nyel: Géring Klára, zongorán kísér:
Kapitány Dénes

3. Huszics Vendel Kórus, Sárbogárd,
vezényel: Huszics Vendelné, zongo-
rán 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

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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100 éve született Örkény István
Az idei év jeles centenárium a magyar irodalomban, hiszen 1912-ben született a magyar
groteszk próza mestere, Örkény István. Jómódú, zsidó, patikus családban született, ve-
gyészmérnöknek tanult, s késõbbi éveiben is dolgozott e hivatásban. A második világhá-
borúban a Donnál munkaszolgálatos, majd hadifogságba esett, ahonnan 1946-ban sza-
badult. Az ezt követõ idõkben különbözõ színházakban tevékenykedett, mint drama-
turg, írói munkássága is ekkor bontakozik ki. Számos elismerés mellett magáénak tud-
hatja a Kossuth-díjat és a Fekete Humor Nagydíját. 1979-ben halt meg szívelégtelenség-
ben.
Örkény a magyar abszurd dráma kitûnõ képviselõje, írásaiban a hétköznapi kisemberek
állnak középpontban, akik a körülöttük történõ abszurd helyzetekre reagálnak. Több el-
beszélést, regényt írt, mint például a Lila tinta, Macskajáték és a méltán híres Tóték, mely-
bõl film is készült Isten hozta Õrnagy Úr! címmel. Legjellemzõbb alkotásai a stílusteremtõ
Egyperces novellák, melyek tömören fogalmazzák meg az író groteszk látásmódját. Egy
ilyen egypercessel adózunk lapunk hasábjain a nagy írónak, melybõl „hasznos” ötleteket
kaphatnak a pályaválasztás elõtt álló fiatalok.

Örkény István: A magunk megvalósításának
néhány változata

Mi tagadás, mint a legtöbb gyerek, butaságokról
álmodoztam. Pilóta, mozdonyvezetõ, vagy leg-
alábbis mozdony szerettem volna lenni. Néha gon-
doltam egy nagyot: ha megnövök, a bécsi gyors le-
szek!
Távoli rokonunk, dr. Kniza apátplébános, iskolázott
és megfontolt férfiú, arra próbált rávenni, hogy ka-
vics legyek, s engem vonzott is a végérvényesség,
a lekerekített csönd. Anyám viszont, épp fordítva,
azt kívánta, hogy keressek valami kapcsolatot az
idõvel. „Menj te csak el, kisfiam, tojásnak – nóga-
tott néha –, hiszen a tojás a születés és az elmúlás
egyszerre, a törékeny burokban múló idõ. Egy to-
jásból minden lehet” – érvelt a jó mama.
De lám, az élet útjai kiszámíthatatlanok. Most egy
homokórában vagyok homok, talán, hogy mindket-
tõjüknek igazuk legyen, hiszen a homok maga az
idõtlenség, a homokóra viszont az idõmúlás õsi
szimbóluma. Ott szerepelt már az egyiptomi hie-
roglifák közt, s azt jelentette: „Lemegy a nap”, „Is-
tenem, hogy fut az idõ”, „Gyülekeznek már a költö-
zõ madarak”, és „Mitõl szédülök, kedves doktor
úr?”

Egy ilyen kényelmes állást nem könnyû megkapni,
de Kniza bácsi dicséretére szóljon, bár nem helye-
selte e megalkuvó életelvet, mégiscsak beprote-
zsált, s így fölvettek alkalmi homoknak. (Alkalmi
azért vagyok, mert csak tojásfõzéshez használnak,
ebben is a mamának lett egy kis igaza.) Sokáig min-
den simán ment, s már azt kezdtem mondogatni,
hogy hála istennek, sikerült jól berendeznem az éle-
temet, amikor váratlanul beütött a baj, egyik napról
a másikra megcsomósodtam, ami egy homoknak
éppoly katasztrófa, mint amikor egy balett-táncos
pocakot ereszt. (De ez minálunk nem a korral jár. A
homok nem öregszik.)

Most az a helyzet, mégpedig egyre gyakrabban,
hogy a lábam átcsúszik, de a fenekem fönnakad az
üvegszûkületben. Próbáltam persze fordítva, fejjel
lefelé leperegni, de akkor is az a vége, hogy perce-
kig, néha órákig ott nyomakszom kézzel-lábbal ka-
pálózva, s ezalatt a tojások nem fõnek tovább, a ho-
mokóra megáll, hiszen az a sok homok tétlenül vár
a fejem fölött. S ezek a homokok nem sürgetnek,
meg se mukkannak, de puszta létükkel valami né-
ma, morális nyomást gyakorolnak rám, amitõl

idegbajt kapok. S még azt se mondhatom, hogy
nem tehetek róla, mert igenis tehetek, hiszen nyil-
ván elejétõl volt bennem hajlam a megikrásodásra;
más szóval alapjában duhaj, lázadó, összeférhetet-
len fráter vagyok, abszolúte alkalmatlan homok-
nak.
Ilyenkor az embernek minden eszébe jut. Aki ma
lát, el se hinné, hogy mehettem volna én izzólámpá-
ba légüres térnek. És tessék elképzelni, volt egy
lány, egy csinos, de butácska, Panni nevû nõ, aki a
Batisztselyemgyárban dolgozott. „Te – mondta
egyszer –, gyere ki velem, csinálunk belõled nõi bu-
gyit...” – Akkor megsértõdtem, de ma már ez is pa-
radicsomi boldogságnak tûnik föl nekem; pedig bu-
gyinak lenni se valami nagy változatosság, de még-
iscsak van egy kis pikáns zamata.
És most megint be vagyok akadva a szorulatba. In-
nen üzenem mindazoknak, akik vártak tõlem vala-
mit, hogy bár szeretteimtõl csupa rossz tanácsot
kaptam, végeredményben csak én vagyok a hibás,
amiért ezt a szürke, de biztos életpályát választot-
tam. Pedig, ha merek kockáztatni, akkor egy kis
szerencsével s minden protekció nélkül, mert is-
mertem a mérnököt, aki a világ legnagyobb óceán-
járóját tervezte, többre is vihettem volna; hiszen ha
a hetvenezer tonnás Queen Mary helyett története-
sen én jutok eszébe, akkor most nem a hasamat
lennék kénytelen behúzni, hogy átjussak ezen az is-
tenverte szûkületen, hanem toronymagas hullámo-
kat meglovagolva, széllel-viharral dacolva, büszkén
szelném a tengereket!
Bocsánat. Sikerült. Átpréselõdtem. Lepergek.

„Én világom, a Mi világunk…”
2012. május 21-én tartották az „Én vilá-
gom, a Mi világunk...” címû kiállítás meg-
nyitóját a sárszentmiklósi klubban. A ren-
dezvényen a Sárbogárdi Napok keretében
mutatkozhattak be a Violin Alapfokú Mû-

vészetoktatási Intézmény festészet tagoza-
tos diákjai és a sárszentmiklósi klubházban
alkotó amatõr mûvészcsoport is. A kiállí-
tást megnyitotta: dr. Sükösd Tamás pol-
gármester. A Sárszentmiklós Általános Is-

kola diákja egy-két kellemes melódiát éne-
keltek, zongoráztak el. Hozzájárultak a jó
hangulathoz Völler Adél tanítványai, Bo-
doki Bernadett és Schvarcz Márk.
Remek alkalom volt ez a kiállítás arra is,
hogy megmutassák: igenis lehet együtt
„dolgozni” kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt.
Láttam a gyerekek arcán, ahogy büszkén
rohantak szüleik felé. És azt is, ahogy a
szülõk néztek gyermekeikre.
A teremben, mikor beléptem, érezni lehe-
tett, hogy különleges kiállításon járunk.
Gyertyák, füstölõk égtek, melyek sejtel-
mesen világították meg a rendkívüli szob-
rokat és festményeket.
A megnyitót követõen pogácsával, süte-
ménnyel, üdítõvel kínálták az érdeklõdõ-
ket.

Mágocsi Adrienn
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Borsópüréleves sült szalonnával

Hozzávalók: 40 dkg zöldborsó, 1 csokor újhagyma, 2 sárgarépa, 2
erõleveskocka, 1 tk majoránna, 1 ek petrezselyemzöld, frissen
õrölt bors, 1 dl tejföl, 5 dkg bacon, fél dl olívaolaj.
A sárgarépát meghámozzuk, szeleteljük (egy maréknyit cifrára
vágva félreteszünk). Az újhagymát karikára vágjuk, a fehér kari-
kákból maréknyit félreteszünk. A félre nem tett répát és hagymát
a borsóval, a leveskockákkal, a majoránnával és a petrezselyem-
zölddel feltesszük fõni (kb. 1 liter vízben). Megfõzzük, botmixer-
rel pürésítjük. Hozzáadjuk a cifrára vágott sárgarépát. Megfõz-
zük – nem kell nagyon puhának lennie! Borsot darálunk rá. Köz-
ben az olajon megpirítjuk a duci csíkokra vágott bacont. Tálalás-
kor a félretett újhagymával szórjuk, tejföllel locsoljuk és a sült
szalonnával dúsítjuk a levest.

Svájci lakodalmas
szelet

Hozzávalók: 10 nagy szelet pulyka-
mell, 1 nagyobb alma, 10 dkg gomba,
10 dkg zöldborsó, 1 dl száraz fehér-
bor, só, õrölt bors, 2 ek metélõhagy-
ma, 10-15 dkg húsos szalonna, 1 ek olaj. A rögzítéshez: 20-30 db
hegyes fogpiszkáló. A panírozáshoz: zsemlemorzsa, tojás, finom-
liszt.
A húst vékonyra kiklopfoljuk, besózzuk. A szalonnát apró kocká-
ra vágjuk, és kevés olajon kisütjük. Hozzáadjuk a gombát és a
zöldborsót. Pár percig kevergetjük, majd felöntjük a borral. Õrölt
borssal ízesítjük, ha kell, még sózzuk. Puhára pároljuk. A legvé-
gén kerül bele az apró kockára vágott alma. 1-2 percig ezzel is pá-
roljuk. A tûzrõl lehúzzuk, belekeverjük a metélõhagymát. A hú-
sok közepére halmokat rakunk ebbõl a töltelékbõl, majd óvato-
san felcsavarjuk és fogpiszkálóval rögzítjük. Bepanírozzuk és bõ
olajban kisütjük.

Karfiolos-zöldborsós csirkeragu

Hozzávalók: 1 filézett csirkemell, 1 kis fej karfiol, 20 dkg zöld-
borsó, 2 ek currypor, 1 diónyi gyömbér (vagy 2 tk õrölt, ha nincs
friss), 2,5 dl húsleves (maradékból, vagy egy fél leveskockából
forró vízzel készített), 1 kis pohár tejföl (diétázóknak joghurt), 1
ek étkezési keményítõ, kevés olívaolaj, só, bors.
A karfiolt rózsáira bontjuk, megmossuk, sós vízben megfõzzük,
majd leszûrjük. A húst felkockázzuk, és a felforrósított olíván fe-
héredésig átforgatjuk. Meghintjük a curryvel, õrlünk rá borsot,
majd felöntjük a húslevessel. Belereszeljük a friss gyömbért, vagy
megszórjuk õrölt gyömbérrel. Nagy lángon fõzzük kb. 10 percig,
majd hozzáadjuk a zöldborsót és kicsit lassúbb tûzön tovább pá-
roljuk. Közben az étkezési keményítõt csomómentesen elkever-
jük a tejfölben, és folyamatos keverés mellett a húshoz adjuk,
majd összeforraljuk. (A karfiolrózsákat csak ekkor tesszük bele,
hogy ne törjenek össze.) Sóval, borssal és a többi fûszerekkel még
utána ízesíthetünk. Párolt rizs illik hozzá.

Zöldborsós tészta

Hozzávalók: 1 kg zöldborsó, 1 nagy fej vö-
röshagyma, olaj, só, bors, 1/2 ek pirospapri-
ka, 1 nagy csomag tészta, 1 nagy dobozos
tejföl.

A hagymát apróra vágjuk és kevés olajon aranysárgára pirítjuk.
Rászórjuk a paprikát, elkavarjuk, és rögtön felöntjük egy kis víz-
zel, hogy a paprika ne égjen meg. Beleöntjük a borsót, felenged-
jük annyi vízzel, amennyi ellepi. Sózzuk, borsozzuk, és fedõ alatt
puhára pároljuk. Majd fedõ nélkül zsírjára sütjük. Összekeverjük
a tejföllel. Hozzáforgatjuk a kifõtt tésztához. Ízlés szerint utána
sózzuk, borsozzuk és tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI A tanulásról
Manapság tömegek tanulnak. Minden
második ember vizsgára készül. Félel-
metes dolog azonban feltenni a kérdést,
hogy tanulásra társadalmilag fektetett
idõ arányában okosodik-e a társadalom,
tehát remélhetõ-e, hogy mennél többet
tanulunk, annál magasabb az össztársa-
dalmi értelmi színvonal. Borzasztó ilyet
leírni, de néha az az érzésem, hogy for-
dítva áll a dolog, tehát mennél több vizsgát teszünk le, annál
hülyébbek vagyunk.
Hallom a rádióban ezt az implantátum-ügyet. Ugye, sok-sok nõ
mûtéti úton valami szilikonnak nevezett anyagot helyeztet a ter-
mészet által az utódok táplálására rendelt testrészébe, ezzel nö-
velve a szóban forgó halmok méretét, keménységét. Van ország,
ahol elterjedt, hogy a leányzó a sikeres érettségi jutalmául ilyen
beavatkozást kap ajándékba. Nem tudom, hogy az így kezelt kebel
alkalmas lesz-e aztán az esetleg megszületendõ csecsemõ táplálá-
sára. Na de kit érdekel itt a csecsemõ? Nehéz elhárítani azt a tudat
alatt lopózkodó képzettársítást, hogy az operáció következtében
a mellek tapintása a tejeszacskóéhoz válik hasonlóvá. De ez a ki-
sebb baj. Kiderült, hogy valamelyik francia szilikongyártó vállalat
százezer számra hozott a forgalomba az egészségre ártalmas, rák-
keltõ hatású anyagot. Szegény nõk!
A mellimplantátum gyakorlatilag a nõi szépség fokozását szolgál-
ná a maga természetcsúfoló módján, de van az egész világot el-
árasztó divat, amely kifejezetten csúnyít. Engem dühít a tetoválás
õrülete. Nincs okunk titkolni, kedves férfiak, hogy a nõi bõr szá-
munkra szép tünemény. Hogy miért kell azt fekete krikszkrak-
szokkal, buta virágmintákkal és egyéb rajzokkal elcsúfítani, az ko-
runk általános szellemi nívójára vonatkozó másik gyötrelmes
kérdés.
Van sok más elmebaja is ezeknek az idõknek. Az egyik legszem-
betûnõbb a drog. Sok fiatal lemond a békés, boldog öregkorról, a
családi örömökrõl, az egészségrõl, mindenrõl, ami az életnek ér-
telmet ad, s tulajdonképpen megöli magát, hogy napi néhány órá-
nyi kábult boldogságot szerezzen magának. Néhány évtizeddel
ezelõtt ez nem volt! Akadtak kábítószer-élvezõk, de elenyészõ
számban. És alkoholista sem volt ennyi. Elönti a világot a szenve-
délybetegek száma, a kórházakban több az ilyen ápolt, mint a vá-
randós kismama a szülészeten. Mi lesz ebbõl? Tudjuk.
„Isten nem ver bottal” – mondták a régiek. Hát mivel? Érezzük a
verést, s nem szabad úgy tennünk, mintha nem tudnánk az okát.
Legyen elég két bölcs mondást ide illesztenem. Régiek, több ezer
évesek. Már akkor tudták a nagy titkot.
1. Idem est beate vivere, et secundum naturam. Magyarul: Boldogan
élni annyi, mint természet szerint.
2. Naturam expellas furca, tamen usque recurret, azaz: Ûzd ki bár a
természetet vasvillával, mégis mindig visszatér.
Bizony, a természet bosszút áll. Úgy is mondhatjuk, hogy Isten a
természet törvényeivel büntet. Ha nem tartod be õket, megkapod
a pofont. Milyen egyszerû! Úgy látszik, mégis meghaladja épp
meghatározó emberkék értelmi színvonalát. Lehet, hogy ezt nem
tanítják az iskolákban?

(L. A.)

Csütörtökön a napsütés mellett ország-
szerte többször erõsen megnövekszik a
gomolyfelhõzet, elszórtan alakulhatnak
ki záporok, zivatarok. Az északi szél ál-
talában mérsékletnek ígérkezik, de a
keleti országrészben lehetnek élénk idõszakok is. Pénteken változóan fel-
hõs lesz az ég hazánk felett, délkeleten várható helyenként záporesõ, ziva-
tar. Az északkeleti szél mérsékelt lesz. Szombaton a napsütés mellett idõn-
ként erõteljesebben megnövekedhet a gomolyfelhõzet, de csak néhol ala-
kulhat ki záporesõ. Az északkeleti szél általában gyenge lesz. A jelenlegi
számítások alapján vasárnap és hétfõn ismét nagyobb eséllyel alakulhat-
nak ki záporok, zivatarok. www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
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Buli volt Aprajafalván
A töbörzsöki óvodában az idei évben elsõ alkalommal került meg-
rendezésre a családi nap.
Szombaton reggel izgatottan érkeztek gyerekek, szülõk, leendõ
óvodások, de a dolgozók is, hogy vajon sikerül-e ez a nap. Az idõ-
járás kegyes volt a programok lebonyolításához.
A legnagyobb sikert az ugrálóvár
aratta, ahol állandóan telt ház
volt. Sokan álltak sorba az arcfes-
tésnél, s pillangóként, pókember-
ként, oroszlánként, tigrisként tá-
voztak. Folyamatosan zajlottak
az ügyességi versenyek, ahol gye-
rekek, szülõk, családok egyaránt
részt vehettek. Volt palacsinta-
evés, lisztfújás, szörpivás, kötél-
húzás, ahol még a két csoport dol-
gozói is versenybe szálltak egy-
más ellen. A férfi–nõi csatát ter-
mészetesen a hölgyek nyerték. A
gyerekek lelkesen szurkoltak szü-
leiknek. A Pillangó és a Huncutka csoport homokvárépítésben is
összemérhette erejét. Kicsik, nagyok ügyesen dolgoztak együtt.
Végül döntetlen eredmény született, egyformán szép, ötletes vá-
rak készültek, így mindenki bezsebelhette a jutalmat. Megérke-
zett a tûzoltóautó is, amit azonnal birtokba vettek a gyerekek, ki-
próbálva a szirénázást, ismerkedtek a tûzoltók munkájával, fel-
szerelésével. Sajnos riasztás miatt hamar el kellett menniük. A
nap zárásaként begurult a „fagylaltoskocsi”. Az SZMK jóvoltából
kicsik és nagyok fagyizhattak.
Kellemesen elfáradva, sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk
haza. Köszönjük a szülõk aktív részvételét, az SZMK tagjainak a
szervezésben, lebonyolításban nyújtott segítségét!
Reméljük, hogy jövõre is találkozunk egy hasonlóan kellemes dél-
elõttön!

Az óvoda gyermekei és dolgozói

Huncutkák gyermeknapja
2012. május 18-án, pénteken a töbörzsöki Huncutka csoport gyer-
mekei meghívást kaptak a csoportunkba járó kislány szüleinek –
Erlichék – udvarára. Ezt a délelõttöt a gyermekeink számára Er-
lichné Zsuzsika feledhetetlenné varázsolta a sok-sok játékszerrel,
amibõl a trambulin került ki gyõztesen.

A fogadtatásnál vendéglátónk a gyermekeket – igazi házigazdá-
hoz méltón – verssel, édességgel köszöntötte, a csodálatos megle-
petéspartira finom falatokkal, pogácsával, üdítõkkel, gyümölcs-
csel készült.
A délelõtt szinte észrevétlenül, nagyon gyorsan eltelt. Sajnos
ebédre vissza kellett térnünk az óvodába, ezért több idõt nem tölt-
hettünk a „mini játszótéren”. A rengeteg kedvességet, amit kap-
tunk, a gyerekek közös énekléssel és saját készítésû rajzokkal há-
lálták meg.
Köszönjük a szép napot!

Huncutkák

Újra az óvodában
Mi, a sárbogárdi gimi önkéntesei a tanév eleje óta lelkesen készül-
tünk a kicsikkel való találkozásra. A 7. Önkéntes Fiatalok Napja
alkalmából szerettünk volna ellátogatni az ovis gyerekekhez.
Az óvodába való megérkezésünket iskolai elfoglaltságaink kicsit
módosították. Így került sor egy téli szánkózásra, illetve késõbb
egy mesés délután megszervezésére a Zengõ Óvodában.
Ezen a kellemes, nyárias hangulatú délutánon nagy lelkesedéssel
és izgalommal indultunk a kicsikhez. Nem véletlenül. Hosszú ide-
je gyakoroltunk, és hogy még emlékezetesebb legyen az ottlétünk,
kis emlékkártyákat készítettünk erre az alkalomra.
Mivel az iskola keretei szûknek bizonyultak, otthon édesanyáink
sütöttek süteményt, aminek a készítésében mi is részt vettünk.
Tanárunk, Ivett néni 3 zacskó kék-fehér, hupikék törpikés pille-
cukrot vett erre az alkalomra.

Mielõtt bementünk volna a megszeppent ovisok csoportjaiba, mi
is két csapatot alkottunk. Az egyik csapat a Margaréta, a másik a
Katica csoportba vonult be. Meglepetéseink mellett meseolvasás-
sal is készültünk a kicsiknek. Aztán ezekbõl a mesékbõl kérdez-
gettük õket, mosolygós labdát dobálva közéjük. A helyes válaszo-
kért édességeket – a már említett csokit és cukrot – osztottunk az
ovisok nagy örömére. A gyerekek kíváncsiak voltak az izgalmas
kérdésekre, de még inkább az édes falatokra vágytak. Nagyon
ízlett nekik az anyukák által készített házi sütemények sokasága!
Természetesen – legalábbis miután a sütik és cukorkák elfogytak
– még egy kis játékra is kaphatóak voltak az óvoda kertjében. Jól
töltöttük az idõt velük a szabadban is.
Indulásunk elõtt fotókat készítettünk és megígértük, nem felejt-
jük jövõre sem jó szokásunkat, meglátogatjuk õket akkor is.
Csapatunk tagjai: Mursa Szimonetta, Petõ Ramóna (5. c); Hollósi
Kata, Horváth Amelita, Rigó Orsolya, Tóth Réka, Verebélyi
Masa (6. c); Denkó Eszter, Hír Regina, Lukács Petra, Rigó Pan-
na, Ruskovics Alexandra (7. c).

PSG

Néhány szerencsés fiatalnak ismét megnyílik az út Dániába!

3 HÓNAP EGY DÁN NÉPFÕISKOLÁN
Vestjyllands Hojskole – 2012. szeptember 25.– december 17.

Ismét jelentkezhetnek angolul jól tudó magyar fiatalok ösztöndíjjal a dán
Vestjyllands Népfõiskolára a Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjá-
ban.
JELENTKEZHETSZ a Mezõföld Népfõiskolai Társaságnál a dán partner nép-
fõiskola, a VESTJYLLANDS HOJSKOLE õszi kurzusára, mely 2012. szep-
tember 25-tõl december 17-ig tart.
KAPCSOLAT: Ács Sándorné: 06 (30) 3850 379, Virág Zsuzsa: 06 (70) 4535
748. Mezõföld Népfõiskolai Társaság 2434 Hantos, Rákóczi út 18.
E-mail: kishantos@enternet.hu, fax: 06 (25) 506 021
Jelentkezési határidõ: 2012. május 28.
A jelentkezés módja: kitöltött és aláírt jelentkezési lap, kézzel írt bemutatko-
zás magyarul és ugyanez e-mailen angolul (a jelentkezési lapot, és a kézzel
írt bemutatkozást postán, faxon vagy szkennelve is elfogadjuk, beérkezési
határidõ: május 28-ig).
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Május 26., 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
Boxutca 13.40 Forma-1 15.20 Tetõtõl talpig 15.50 Gasztroangyal 16.50 Úszó
Eb 2012 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Elõvízió 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 0.05 Casting minden 1.50 Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Beyblade 10.25 Asztroshow
11.25 Házon kívül 11.55 Autómánia 12.35 Amerika legkeményebb melói
13.35 Lost – Eltûntek 14.40 Castle 16.40 Csapd le Chipet! 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 21.45 Sztriptíz 0.10 A régi környék 2.05
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 Nagytakarítás 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Bratz –
Talpra csajok! 21.35 Tremors – Ahová lépek, szörny terem 23.25 Stepfordi fe-
leségek 1.10 Ezo.tv 2.10 Kalandjárat 2.35 Teleshop 3.05 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 Sport-
világ 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Jelenlét 19.05 Sportvilág 19.30
Gyereksáv 19.53 Mese 20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádió-
színház 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 27., 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 Megkeresni az embert 10.05 Rózsafüzér királynéja 10.30 Kérdések a Bib-
liában 10.45 Református magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor 11.15 Út-
mutató 11.40 Evangélikus templomok Mezõberényben 12.00 Hírek 12.05 Zeg-
zugos történetek 12.35 Út Londonba 13.05 TS – Sport7 13.30 Forma-1 16.25
Úszó Eb 2012 18.50 Kenderbe szõtt újjászületés 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Sztárom a párom 23.30 Miss Austen
bánata 1.00 Nemzetközi zongoraverseny Liszt Ferenc emlékére: Gálakoncert
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Míg a halál el nem választ
11.00 Szitakötõ 13.05 Kõ egy csapat 15.00 Kapd el a kölyköt! 16.55 Garfield
18.30 Híradó 19.00 Csúcsformában 3. 20.30 Nem férek a bõrödbe! 22.30
Good Will Hunting 1.00 Az emberrablás
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Zöld világ 6.45 TV2 Matiné 10.05 Õslények
országa 11.30 Rocky és Bakacsin kalandjai 13.10 Minden hájjal megkent ha-
zug 14.50 Utazás a mítoszok földjére 2/1. 16.35 A keresztapus 18.30 Tények
19.00 Stuart Little kisegér 2. 20.25 Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag
22.55 A sakál 1.15 Kleopátra 2/1. 2.50 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Zarándokúton 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.00 Formabontó vasárnap délután 16.05 Szonda
16.35 Oxigén 17.05 Sportvilág 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi
újság 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese 20.05 Esti séta 20.53
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 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 28., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája
5.55 Roma magazin 6.25 Domovina 6.55 Ma reggel 9.00 Benedetta 9.35 A le-
gendás musztáng 11.00 Csodakarikás 12.00 Hírek 12.05 Euro 2012 12.35
Szent Ágoston 16.05 A szövetség 17.00 Liliomfi 18.50 Kocsis 60 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Holdhercegnõ 21.55 MR2 Akusztik+ a Mûpából –
Ghymes: Summa 23.30 Az Operaház fantomja
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Míg a halál el nem választ
10.30 Fiúk a parton 12.35 Pompei – Egy város pusztulása 16.35 Szuperhekus
kutyabõrben 18.30 Híradó 19.00 Superman visszatér 22.00 Katona 0.00
Visszatérés a Kísértet-hegyre 1.25 Hülyeség nem akadály
TV2: 6.00 TV2 matiné 10.10 Õslények országa 11.40 Egérmese 3. – A Manhat-
tan-sziget kincse 13.10 Ikrek 15.15 Utazás a mítoszok földjére 2/2. 17.00 Stu-
art Little kisegér 2. 18.30 Tények 19.00 Kung fu Panda – A harc mûvészete
19.25 A Spiderwick krónikák 21.15 Terminál 23.40 Kleopátra 2/2. 1.20
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Pünkösdnek hajna-
lán 6.00 Ünnep reggelén 8.05 Istenem – Összeállítás József Attila verseibõl

9.05 A harmadik személy 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.20 A szepességi Vatikán 13.04 Rádió-
színház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Pünkösdi dallamok 15.30 Pünkösd lelke 16.10 Közel-
rõl 16.40 Hangtár 17.05 Pünkösdi emlékek Hajdúböszörménybõl 17.30 Króni-
ka 18.00 Pünkösdi királyság – Avagy bajban a család 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.06 Aranyalap 21.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádió-
színház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Pünkösd keresztyén
szempontból 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Május 29., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Emberbútorok 5.55 Ma reggel 9.05 Rocca
parancsnok 10.00 Mindenbõl egy van 10.55 Most a Buday! 11.25 Zöld Tea
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm
13.30 Marslakók 14.00 A szövetség 14.55 Angyali érintés 15.40 Capri – Az ál-
mok szigete 16.35 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Doc Martin olajra lép 22.05 Az este
22.40 Tudorok 23.30 A rejtélyes XX. század 0.00 Angi jelenti 0.30 Everwood
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 Új házasság – Régi átok
16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05 A gya-
nú árnyékában 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.30 A
Grace Klinika 23.30 Reflektor 23.45 Emberrablás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhá-
ja 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Táncos visszatér 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
A pók hálójában 23.25 TotalCar 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.05 Macerás ügyek
2.30 TotalCar 2.55 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 30., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Rocca pa-
rancsnok 9.55 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló 11.25 Átjáró 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30
Marslakók 14.00 Gasztroangyal 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok
szigete 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Párizsi helyszínelõk 21.35 Pesty fekete do-
boz 22.35 Az este 23.10 Kortárs 23.40 Árnyékban harcolók 0.35 Zegzugos
történetek 1.05 Everwood 1.45 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 A televízió aranykora 16.15
Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05 A gyanú ár-
nyékában 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Legyen Ön is milliomos!
22.30 Házon kívül 23.05 XX. század – A legendák velünk élnek 23.40 Reflektor
0.00 Gazdagék
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 12.20 Az Ezüst-tó kincse
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 Skandinávlot-
tó-sorsolás 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született felesé-
gek 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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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-
COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekven-
cián.
Május 25., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívum: Makkos
Norbert elõadása (50p) Keresztyén házasság 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Zsidó megemlékezés (35p), Kápolnaszentelõ Ala-
pon (30p), Borverseny Kálozon 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 26., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Zsidó megemlékezés (35p), Kápolnaszentelõ Alapon (30p), Bor-
verseny Kálozon 18.00 Lapszemle 19.00 Halászléfõzõverseny
(35p), Interjú dr. Ozsváth Zsolt r.kapitánnyal (20p), RPG-kon-
cert (53p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 27., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Zsidó megemlékezés (35p),
Kápolnaszentelõ Alapon (30p), Borverseny Kálozon 13.00 Heti
híradó 14.00 Halászléfõzõverseny (35p), Interjú dr. Ozsváth
Zsolt r.kapitánnyal (20p), RPG-koncert (53p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 28. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Varga László kiállítása (10p), Zengõ családi nap (60p),
Pitti Katalin és Virág András koncertje (90p), Gerlóczy Márton a
könyvtárban (70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 29., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Az én világom… (30p), Lendvai Gábor elõadása (90p),
Alapi díjugrató (80p), Interjú Méhes Lajossal (30p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Május 30., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Varga László kiállítása
(10p), Zengõ családi nap (60p), Pitti Katalin és Virág András
koncertje (90p), Gerlóczy Márton a könyvtárban (70p) 13.00 Heti
híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
Május 31., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 Hitélet 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 mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vi-
déke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

Május 31., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 Rocca pa-
rancsnok 10.10 Poén péntek 11.05 Párizsi helyszínelõk 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Marslakók 14.00
Négy szellem 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.40 MM
17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10
Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 Fábry 22.50 Az este 23.25 Néma kiáltás –
Rekviem a meg nem született gyermekekért
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 14.20 Settenkedõk 16.15
Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05 A gyanú ár-
nyékában 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.30 Amerikai taxi 23.30 Totál
szívás 0.30 Reflektor 0.40 Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl
konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.35 Ezo.tv 12.10 Moliére 14.20
Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20
Horrorra akadva 3. 23.00 Aktív 23.30 Tények 0.05 Ezo.tv 0.40 Horrorra akadva
3. 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

Június 1., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.05 Rocca pa-
rancsnok 10.05 Fábry 11.25 Tetõtõl talpig 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Marslakók 14.00 Kasszasiker 14.50 An-
gyali érintés 15.35 Capri – Az álmok szigete 16.35 MM 17.40 Everwood 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 A L’art
pour L’art Társulat mûsora 21.40 Mindenbõl egy van 22.35 Az este 23.10 Négy
szellem 0.10 Melissa és Joey 0.35 Waczak szálló 1.10 Everwood 1.55 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 14.20 Riadó a fedélzeten 16.15
Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 A gyanú ár-
nyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.30 CSI: Miami helyszínelõk
22.30 Gyilkos elmék 0.30 Reflektor 0.40 Törzsutas 1.15 Kemény zsaruk 2.15
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 Gyerünk a börtönbe! 23.10 Aktív 23.40 Tények 0.15
Ezo.tv 1.15 Gyerünk a börtönbe! 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 A metodista 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)

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)

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)

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)

Peugeot 307 HDI 2002-es, kevés kilométerrel
eladó. 06 (30) 369 7069 (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
Megkímélt állapotú három személyes hintaágy
eladó 06 (20) 405 7366
M6-os autópályán OMV töltõállomás férfi és
nõi munkatársakat keres. Érdeklõdni: 10-17 órá-
ig. 06 (30) 385 0414, 06 (30) 505 6561 (4508949)

Egyszobás lakás kiadó vagy eladó. 06 (30) 819
2563 (4508946)

Süldõket vásárolnék. 06 (30) 475 8559
Társasházi lakás, garázzsal eladó. 06 (20) 9177
980 (4508976)

Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (30) 499
3968 (4508972)

92 éves néni mellé felügyeletet vállaló idõs höl-
gyet keresek, megbízhatót kizárólag ottlakással
(Köztársaság út). 06 (30) 830 7095 (4508968)

Anyadisznó, harmadszor ellik, nagyon szép, el-
adó Sárszentágotán. Érdeklõdni: 06 (70) 618
0722, 06 (70) 636 9303 (4508966)

Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot.
Mindig szeretni és remélni,
úgy érdemes a földön élni.

Tudj bízni a kevéssel, ne csábítson el a sok,
nyugodt szívvel, tiszta érzéssel,

így élnek az okosok.
Jól becsüld meg, ami megvan,

ne epedezz, ami nincs,
Békét lelni önmagadban
a legdrágább földi kincs.

Molnár GyulánakMolnár Gyulának

60. születésnapjára,60. születésnapjára,

feleségétõl, Piroskától!feleségétõl, Piroskától!

Értesítés
A 3. Katonai Igazgatási Központ

munkatársa

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLFOGADÁST tart

2012. május 25-én
9–11 óráig

a volt HEMO épületében a gondozási körébe tar-
tozó nyugállományú katonák, katonaözvegyek
részére.
Kérjük, gondjaikkal, problémáikkal bizalommal
forduljanak a kiküldött munkatárshoz.

HBE-vezetõség

VÉRADÁS ABÁN

2012. május 25-én (pénteken)
az Abai Általános Iskolába

rendezünk véradást 14–17 óráig!

Vért adni 18 éves kor felett lehet!

A véradásra, kérjük, hozzák magukkal személyi
igazolványukat, lakcímkártyájukat és TAJ-kár-
tyájukat!

Minden véradó véradásainkon vadonatúj ruhák
közül válogathat, és ajándékban részesül!

Szeretettel várunk mindenkit!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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GYEREKNAP PUSZTAEGRESEN

Május 27-én (vasárnap)
a mûvelõdési háznál

9–11 óra: kreatív játékok
11–12 óra: fellépnek az X–Faktor sztárjai:

Dávid Renáta és Panyi János
12–13 óra: ebéd
13–15 óra: ügyességi játékok és versenyek
* táncverseny * diótörõ futás * lufifújás * lekvároskenyér-evés
Napközben játékvár a Közév Kft.-tõl.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

GYERMEKNAP A PAPFÖLDI
JÁTSZÓTÉREN

2012. május 27-én, vasárnap,
9.00 órától kifulladásig.

Mindenkit szeretettel vár a szervezõség!

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt

2012. május 27-én (vasárnap) tartandó

CSALÁDI NAPJÁRA ÉS
GYERMEKNAPI

RENDEZVÉNYÉRE.
Helyszín: Sárbogárd, az Amadeus étterem elõtti tér.

PÜNKÖSDI KIRÁLYVÁLASZTÁS
Pusztaegresen, a mûvház mögötti téren

május 27., pünkösd vasárnapja, 15 órától
A pünkösdi királyt egy évre választják mindenféle próbák által
(pl. rönkcipelés, kocsihúzás, tyúkfogás, birickézés, ékesszólás
stb.) A cím mellé kiváltságok járnak. A koronázásra az esti bá-
lon kerül sor a kultúrházban.
A bál 21 órától kezdõdik. Zenél: Takács Gábor és Lestár Ti-
bor. Belépõ: 1.000 Ft.

Mindenkit szeretettel várunk!

GYERMEKNAP
2012. május 27-én, vasárnap, 9–13-ig

Sárbogárd, Hõsök tere
9 órától kisvasút, kézmûves-játszóház, óriás csúszda, modell-
autó-bemutató és játék a mini modellekkel, aszfaltrajzverseny,
vöröskeresztes bemutató, tûzoltók, mentõk, rendõrségi bemu-
tató, arcfestés

10.30-kor Bíró Kriszti gyermekmûsora

11.15-tõl kerékpáros ügyességi verseny (Fûrész József Autós-
iskola)

A programok a gyerekek számára ingyenesek!

Mindenkit szeretettel vár Sárbogárd Város Önkormányzata!

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az

ALAPI PÜNKÖSDI NÉPTÁNC-
TALÁLKOZÓRA,

melyet 2012. május 27-én, vasárnap
tartunk Alapon.

Program 12 órától: csoportok felvonulása, tánc a falu fõutcá-
ján, májusfa kitáncolása, ünnepi mûsor a mûvelõdési házban,
vacsora, kézmûves-bemutatók és vásár egész délután, táncház
a Szedtevette zenekarral.
Résztvevõ tánccsoportok: Buzsáki Boszorkányos Néptánc
Egyesület (Buzsák), Cseperedõk Néptánc Közhasznú Egyesü-
let (Bábolna), Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Tánccso-
port (Mór), Igézõ Néptánccsoport (Mezõfalva), Kertész Tánc-
egylet (Budapest), Napraforgó Néptánccsoport (Vajta), Zo-
rica Néptánccsoport (Ercsi), Margaréta Nyugdíjasklub
(Alap), Alapi Általános Iskola Gyermektánccsoportjai
(Alap), Mezõföld Népi Együttes (Alap).
Nagyon örülnénk, ha a pünkösdölõk soraiban üdvözölhet-
nénk!

Mezõföld Népi Együttes, Alap
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Ördöngös családi napÖrdöngös családi nap

a Zengõ ovibana Zengõ oviban


