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A Dél-Mezõföld független hetilapja

Örök jegyesség
a szenvedéllyel

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Pedagógusok köszöntése

Minden héten van egy közös találkozási
pontja a lapban megjelenõ írásoknak, ami
varázslatos módon összekapcsolja a legkülönfélébb híreket. Ebben az újságszámban
szenvedélyekrõl olvashatnak. Életre szóló,
az embertõl elválaszthatatlan szenvedélyekrõl, melyek gyakorlása közben szinte
megszûnik körülöttünk a világ, se nem látunk, se nem hallunk, elveszítjük az idõérzékünket, figyelmünk egy pontra fókuszál,
lázban égünk.
Szabó Istvánné Edit néni számára ez a nevelõi hivatás iránti elkötelezettség volt,
akárcsak most köszöntött pedagóguskollégái számára. Bálint László életében a lovak
álltak a középpontban. Aztán ott vannak
az alsószentiváni tó, a horgászat szerelmesei, ifj. Kottán Béla, a baseballválogatott
tagja vagy a Csilléri család tüzének parazsa
felett õrködõ Katona Klári. De említhetem azt a heves természetû apát is, aki lányát kissé túlzott hévvel akarta megvédeni.
A városban vöröslõ rózsák is a felfokozott
lelkiállapot csodálatos jelképei.
Akármi a szenvedélyünk, az érzés ugyanaz. A vele való jegyesség örök.
Hargitai–Kiss Virág

Ugráltak
a bölcsisek
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Búcsú Edit nénitõl
Fotó: Madarász József Városi Könyvtár

Meghalt Szabó Istvánné
Edit néni. Néhány hónapja vesztette el férjét,
Szabó Istvánt, a gimnázium nyugalmazott igazgatóját, most követte Õt.
Edit néni az általános iskolában felnövekvõ gyermekeimnek volt magyartanára. De nemcsak
ezért, sok más dolog miatt is mélyen érintett halálának híre. A Bogárd és
Vidéke hetilap elsõ számától kezdve díjazást el
nem fogadó munkatársunkként az újság hûséges segítõje volt. Máig nem felejtem azt a napot, még 1990
októberében, amikor az újság elsõ számának javítópéldányával becsengettem hozzá. Este vittem az anyagot. Akkor
a középiskola kollégiumában dolgozott éjszakai ügyeletes
tanárként. Éjjel kijavította a szöveget, reggel mentem érte.
Akkor okulásként sorról sorra végigelemezte nekem az írásokat helyesírási és stilisztikai szempontból is. Hallatlanul
szigorú, tanáros precizitásának köszönhetõen az újság a
kezdetektõl megfelelt a minõségi újságírás követelményeinek.

2012. június 7. Bogárd és Vidéke

Pedagógusok
köszöntése
A sárbogárdi képviselõ-testület tagjai köszöntötték virággal a
József Attila Mûvelõdési Központba betoppanó pedagógusokat csütörtökön délután. A város nevelési–oktatási intézményeinek dolgozóinak a Mészöly Géza Általános Iskola tanulói
állítottak össze egy kis irodalmi–zenés csokrot. Nagyon aranyosak voltak a furulyás gyerekek és a zongoristapalánta.
Dr. Sükösd Tamás polgármester beszédében megbecsüléssel
szólt a pedagógusok odaadó, kihívásokkal teli munkájáról,
majd virágcsokorral köszönte meg Nagyné Rehák Julianna és
Horváth Ferencné intézményvezetõk egész éves munkáját.
Bencz Istvánné nyugalmazott óvodavezetõ ez alkalommal vehette át az aranydiplomáját. 1962-ben szerzett óvónõi oklevelet a Soproni Felsõfokú Óvónõképzõben, majd 1963-tól 33
éven át irányította a mai Zengõ Óvodát. A polgármester többek között e szavakkal méltatta: „A vezetést szolgálatnak tekintette, szinte minden idejét az óvodájának szentelte, a gyermekekért dolgozott. Alkotó légkört teremtett az óvodában,
ahol minden munkatársa szívesen dolgozott. Érezte, érezhette
munkatársai bizalmát és támogatását. Mindig fogékony volt az
új iránt. 1986-ban Kiváló Munkáért kitüntetést kapott.”

Bevallom, sokszor nem volt kellemes a kritikája. Egy-egy
súlyosabb hibám miatt keményen megdorgált, mint egy
zöldfülû nebulót, s bizony még az is megesett, hogy meghúzta a fülemet. Lehet ezen nevetni, hiszen hogy adja ki az magát, amikor az olvasószerkesztõ meghúzgálja a nagytekintélyû fõszerkesztõ, laptulajdonos fülét. A köztünk lévõ kölcsönös nagyrabecsülés és tisztelet folytán ez nagyon is megengedhetõ és érthetõ volt – mondom ezt így, utólag visszatekintve –, de bevallom, akkor azért sokszor rosszul esett a kíméletlen, sokszor bántó szó, a gyerekes fülhúzás.
Most, hogy már nincs köztünk, nagyon megnõtt számomra
ezeknek a fülhúzásoknak az értéke. A kíméletlen igényessége mögött mindig éreztem a szeretetet és a feltételek nélküli elkötelezõdését ahhoz a közös ügyhöz, ami mellett én is
elkötelezõdtem, és elkötelezõdtek e térségben a szellem
munkásai közül mások is.
Közügy volt számára az is, amikor segítette Sárbogárd és a
térség településeinek második világháborús hõsi halottjainak veszteséglistáit kiegészíteni, s közremûködött fia, dr.
Szabó Péter hadtörténész segítségével a háborúban eltûntek adatainak felkutatásában. Sok esetben hívta fel a figyelmemet megjelent írásaiban helytörténeti szempontból is jelentõséggel bíró irodalmi, történelmi személyiségekre, eseményekre. Az újságban megjelent írásaiban oktatott, nevelt, szóvá tett visszásságokat, s mondom, nem csak iskolás
fokon, az iskolán túl is híven szolgálta hivatását, amíg ez
megengedtetett neki.
Drága Edit!
Most itt küldöm Neked az Égi Portára ezt az írást korrektúrára. Olvasd el, javítsd ki, és húzd meg a fülem még egyszer,
utoljára! A megjelent újságot csütörtökön az angyalokkal
küldöm a Mennyországba.
Búcsúzom Tõled valamennyi munkatársam, segítõm nevében is:
Hargitai Lajos

Ezt követõen Farkas Jánosné, a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanára kapott Sárbogárd Város Oktatásáért elismerést
sokoldalú, a hagyományos értékeket képviselõ, elhivatott pedagógusi munkájáért, nyugdíjba vonulás alkalmából. A Gyõri
Tanítóképzõ Fõiskolán 1976-ban szerzett tanítói diplomát.
Pályáját 1972-ben képesítés nélküli nevelõként a sáregresi általános iskolában kezdte. Miklóson 1973 óta dolgozik. Az alsós munkaközösség vezetõje, mentorként a pályakezdõ kollégák beilleszkedését segíti. Felelõse a 4. évfolyamosok területi
szépkiejtési és helyesírási versenyének.
Pedagógusnap alkalmából nyújtották át (elsõ ízben) Horváth
Réka végzõs diák részére a Sárbogárdi Tálentum díjat. Réka a
miklósi iskolában kezdte tanulmányait, majd 10 éves kora óta
a Petõfi Sándor Gimnázium tanulója. Iskoláit végig kiváló
eredménnyel végezte. Számos versenyen eredményesen szerepelt. Két alkalommal megnyerte a megyei középiskolai francia nyelvi versenyt, az OKTV-n franciából az országos döntõbe jutott. Francia nyelvbõl középfokú C, angol nyelvbõl felsõfokú C vizsgával rendelkezik. Rendszeres szereplõje a városi
rendezvényeknek szavalóként is. Aktív tagja a Huszics Vendel
Kórusnak, tagja volt a gimnázium kézilabdacsapatának.
Hargitai–Kiss Virág
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Családi horgásznap a Benedek-tónál
A tavasz vége, illetve a nyárelõ egyik ünnepi eseménye a Benedek-tavi családi nap. Ezen az erdõs homokvidéken a fölfakadó
forrásvizeket egy nagy tóban fogták föl sok évvel ezelõtt. Mára e
tó és környéke a nagy fákkal, ligetekkel, az ide vezetõ utat kísérõ
nagyszoknyás galagonyabokrok csoportjaival, a domboldalban
susogó homoki fenyvessel fölveheti a versenyt hazánk legszebb
kirándulóhelyeivel. De jó, hogy rejtett ez hely, s nem hangos turisták tömegével elárasztott! Nem vezet ide mûút, nincsenek vendégcsalogató reklámtáblák a fõutak mellett, s nincsenek bazárosok, pecsenyések sem, hanem van itt meleg otthonosság azok számára, akiket a horgászegyesület tagsága vendégül lát most éppen
erre a családi napra.
A horgászat, mondhatnák, csak ürügy az együtt töltött idõhöz,
mint ahogy ürügy az ilyenkor szabadtûzön készült közös ebéd is,
de mindkét dolog elengedhetetlen része annak, hogy ez a nap feledhetetlen emlék maradjon az ide kilátogatók számára.
A tó Alsószentiván területén van. Az egyesület tagsága és támogatói pedig a sokáig közös szövetkezeti terület okán is alsószentivániak és alapiak.
Nagy Lajos, az egyesület elnöke érdeklõdésemre elmondta, hogy
soha ilyen sokan nem neveztek a horgászversenyre, mint az idén,
és soha még ennyi vendég nem jött ki. Ez látszott azon is, hogy a
part menti nagy füves téren gyerekhadak szaladgáltak, s a tó körül
végig családok, baráti közösségek ütöttek tanyát. Élvezték az
együttlétet, a jó idõt. Apu és a nagyfiúk a horgászbotokkal bajlódtak, s figyelték, ráharap-e a ponty a csalira, az asszonyok beszélgettek és közben fél szemmel a gyerekekre figyeltek, hogy a nagy
játékban valamelyiknek nehogy baja essék.
A fogásban nem volt hiány. Ezt bizonyította a verseny eredménye
is. Délben mérlegelték a zsákmányt, s volt, aki néhány óra alatt kilenc nagy halat fogott.
55-en neveztek a horgászversenyre. Borbély Zsolt volt a legsikeresebb horgász, õ kilenc pontyot akasztott, összesen 13,62 kg súlyban. Második lett két óriási hallal ifj. Kiss László. Két hala össze-

sen 9,9 kg-ot nyomott. Harmadik lett Márkus Kornél három hallal, 5,05 kg súllyal.
Az ifjúsági versenyben Boross Dávid 51 hallal, 3,73 kg-mal lett elsõ súlyban és mennyiségben is, második Tóth Ferenc 4 db hallal,
0,18 kg súllyal.

A legnagyobb halat 5,24 kg-os súllyal ifj. Kiss László fogta.
Az eredményhirdetés és a díjak átadása után a közös ebéden 300an vettek részt. Ez is rekord volt. Ebédre halászlé és marhapörkölt készül Kiss Imre és Pongrácz József fõszakácsok irányításával.
A családok késõ estig töltötték kint az idõt a tó partján. Szerencsére ehhez az idõjárás is kedvezett.
Az egyesület augusztus 11-ére 28 órás maratoni horgászversenyt
hirdet. Erre minden érdeklõdõ nevezését várják.
Hargitai Lajos

Csilléri-vér kicsiben és nagyban
Negyedik alkalommal gyûltek össze a cecei gyökerû Csilléri/y család leszármazottjai Cecén a Paradicsom csárdában szombaton.
Katona Klári, a családi találkozó lelkes szervezõje fogadta mosolyogva a folyamatosan érkezõ rokonokat.
A találkozó két legidõsebb tagja Erzsi néni (87) és Lajos bácsi (93)
voltak, akik örömmel üdvözölték egymást. A családtagok nagy
szeretettel vették körül azokat is, akik most vettek részt elsõ ízben
a találkozón. S ha már a legidõsebbeket említettem, nem feledkezhetek meg arról a csöppségrõl sem, nevezetesen Pálma Dorottyáról, aki hat hónapjával a legzsengébb hajtás a Csillériek
hatalmas családfáján.
Több mint nyolcvanan jöttek el az idén a találkozóra. Míg a felnõttek kis csokrokba gyûlve beszélgettek, fényképeket nézegettek és mutattak egymásnak, a család kötetnyi történetét, pompás

címerét tanulmányozták, a gyerekek
a hintán és a mászókán ütötték el az
idõt, a kamaszlányok pedig a hintán
csevegtek. Egy biztos: senki sem
maradt társaság nélkül ebben a népes családban.
Idén sem maradhatott el a meglepetésmûsor: az óvodások gyönyörûen
énekeltek és mondtak mondókákat,
Szabó Péterné tiszteletes asszony
pedig a vasárnapi iskolásokkal énekelt az egybegyûlteknek.
Az esemény megható zárása volt Erzsi néni szavalata, aki elhunyt
nõvére versét mondta el, amire Lajos bácsi szintén szavalattal
felelt.
Hargitai–Kiss Virág
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Az alábbi cikk 2002 októberében jelent meg a Bogárd és Vidéke lapban. Kapcsolódva a Méhes Lajossal nemrég készült interjúhoz, ezzel szeretnénk emlékezni Bálint Lászlóra, aki 2009 óta egy lovasbaleset következtében sajnos már nincs az élõk sorában. Tiszteletére emlékkupát rendeznek minden évben az alapi díjugratón.

LOVASVÉR APÁRÓL FIÚRA
– beszélgetés a mezõszilasi Bálint családdal –
A mezõszilasi Bálint család férfi tagjai
vérükben hordozzák az õsi világ hun lovasainak génjeit – a lovak szeretetét és tiszteletét. Idõsebb Bálint János az alapi
téeszben indított el színvonalas lótenyésztést, ifjabb Bálint János ma munkája mellett versenybíró a díjugratókon és fogathajtókon, Bálint László, a kisebbik fiú pedig Szántódpusztán él és dolgozik. Mindkét „fiút” a sárbogárdi és alapi díjugratókról ismerheti a helyi közönség. Az édesapa meghatározó személyisége volt Mezõszilasnak és Alapnak nemcsak a téeszekben, de a települések közösségéért
végzett munkája miatt is. Róla, a lovas
világról, az alapi téeszrõl és a családról
beszélgettünk feleségével és kisebbik fiával, Lászlóval egy õszi, esõs, szeles délelõttön. Közben sült a bukta a konyhában,
ami nemcsak finom illattal, de izgalommal is megtöltötte a házat. Még a ház új lakója, a kis foxi kutya is fel-alá szaladgált,
hol a süteményt figyelte, hol leült közénk
hallgatni a beszélgetésünket.
– Laci Szántódpusztán él. Pontosan mi van
ott?
Bálint László: – Ez a puszta a tihanyi apátság egyik gazdasági majorja volt. 1790-tõl
épült, a mai napig is a régi falak állnak ott.
Van egy csodálatos helytörténeti múzeuma, és egy akváriuma, amiben a Balaton
mindenfajta hala megtalálható.
– Úgy tudom, szép vállalkozása van ott.
B. L.: – Tavaly május óta fogtam bele. Hagyományõrzõ és pusztaprogramokat csinálunk a vendégeknek.
– Mint például?
B. L.: – Csikósprogramot. De rendeztünk
egy háromnapos amazon derbit is nyáron.
Mivel egyre jobban elnõiesedik a lovassport, a lányoknak volt egy külön versenyszám, ahol csak egymással mérték össze az
erejüket. Nagy sikere van a hagyományõrzõ játékoknak: a borhordásnak, az aszszonyverésnek és a kendõtépésnek.
– Az milyen?
B. L.: – Valamelyik vendég hölgytõl kérünk egy kendõt, amit a csikósok próbálnak egymástól megszerezni. Régen, aki
megnyerte, azt ingyen szolgálták ki a kocsmában egy évig, sõt, volt olyan is, hogy a
gyõztes elnyerte a sál tulajdonosának a kezét. Ez nagyon tetszik a vendégeknek, fõleg, ha 60 éves mamika adja oda a kendõjét.
– A vállalkozás mellett Laci versenyez is.
B. L.: – Igen, illetve edzéseket tartok.
– Szántódpusztán lótenyésztéssel is foglalkozik?
B. L.: – Nem olyan nagy mértékben, mint
ami régen szokás volt a téeszekben vagy ál-

lami gazdaságokban. Mert én dolgoztam
az alapi és a szilasi téeszben, az enyingi állami gazdaságban, Tácon, Nagycenken.
Sáripusztán lótenyésztési ágazatvezetõ
voltam. Ott több száz ló volt.
– A tenyésztett lovakat megtartják, versenyekre járatják, vagy eladják?
B. L.: – Egy kisebb méneshajtást szeretnék
csinálni 6-10 csikóval a programok részeként.
– Idõsebb Bálint János idején az alapi téesz
felvirágzott, és híres lett a lótenyésztésérõl.
Bálint Jánosné: – Elõtte az alapi téesznek
nagyon rossz híre volt. A vezetõk nem bírtak az emberekkel. Olyan hírek jöttek onnan Szilasra, hogy verekedések vannak,
bicskáznak. Még a minisztériumból is volt
kiküldött elnök, de senki sem tudott még
talán egy évet se végigvinni.
B. L.: – Két év alatt öt téeszelnök volt.
B. J.-né: – A férjemet párthatározattal helyezték át.
– Mi volt a foglalkozása, hivatása?
B. L.: – Mezõgazdasági technikus.
B. J.-né: – Mezõszilason is volt elnök, meg
tanácselnök.
B. L.: – Meg szódát csinált.
B. J.-né: – Igen, mindent csináltunk mi is.
Amikor összekerültünk, hivatásos katona
volt. Hazajöttünk Szilasra, itt volt párttitkár – ami ma már nem nagy dicsõség –, utána téeszelnök, aztán tanácselnök lett. A
’60-as években az új gazdák – akiket akkor
úgy hívtak, hogy fényes csizmások, mert
jobb módúak voltak, több földjük volt –
alapítottak egy új szövetkezetet, a Vörösmarty téeszt, és megkeresték, hogy ha elvállalja, legyen õ az elnök. ’62-ben egyesült
a két téesz, az Új Élet és a Vörösmarty, akkor helyezték át õt Alapra. 10 évig volt ott.
Nagyon féltem, amikor odament. Szilasról
járt Alapra minden nap. Megszerették az
alapi emberek, én magam is megszerettem
õket. Át-átmentem a férjemmel.
B. L.: – Annyira szerették aput az alapiak,
hogy azt mondták neki, megveszik a katolikus templomot is, csak költözzünk oda.
– Hogy tudott rendet tenni János bácsi a veszekedõk között?
B. J.-né: – Nem arra ment rá, hogy neki legyen több.
B. L.: – Nagyon értett az emberek nyelvén,
nem szégyellte megfogni a zsákot, nem
szégyellte a kaszát, hogy lássák az emberek, nemcsak föntrõl irányítja õket, hanem
õ is meg tudja csinálni, amit kér.
– Hogyhogy lótenyésztésbe fogott? Hiszen az
alapi téeszt ez húzta fel.
B. L.: – Nem csak ez. Emlékszem, amikor
középiskolás voltam Fehérváron (az egész
család a mezõgazdasági iskolát végezte,

már elég jól ismertek ott bennünket), a tanároktól hallottam – mert apu soha nem
dicsekedett ilyesmivel –, hogy Alap a megye második legjobb téesze volt. Azt meg,
hogy Szilas az egyik legjobb búzatermelõ
volt, úgy tudtam meg, hogy versenyen voltunk, és a mezõhegyesi vezetõ gratulált
apunak, hogy milyen szép eredményt értek
el.
Apu mindig szerette a lovakat. Amikor
Alapra került, elég sok ló volt ugyan, amit
bevittek a téeszbe, de csikó egy se. Öreg,
rossz lábú volt az állomány, nem lehetett
használni õket. Cecén volt mén, apu azzal
fedeztette az alapi kancákat. Az elsõ évben
4, aztán 11 csikó született, de volt olyan év,
hogy 24 csikó is világra jött. A megye egyik
legjobb állománya lett az alapi. A rivális téeszek (Sáripuszta, Igar) elismerését is kivívta. Abban az idõben nagy divat volt a lovazás, versenyzés a környékbeli téeszeknél. Az alapanyag megvolt, mert olyan
kancák voltak Alapon, amik régen az elõszállási nagy tenyészetbõl származtak. Régen úgy hívták õket, hogy koronás kancák.
Ugyanis a háború elõtt még koronával jelölték azokat a lovakat, amiknek kiváló
volt a pedigréje, teljesítménye. Amikor eljött Alapról, akkor az egész lótenyésztés
elmaradt. Most semmi nincs ott.
– Honnan édesapja lószeretete, volt netán lovuk?
B. L.: – Nem voltak õk olyan módos emberek.
B. J.-né: – Öten voltak testvérek, egy keresetbõl tartották el õket a szüleik. A szülõk
cselédek voltak, oda mentek lakni, dolgozni, ahol éppen volt munka: Sárszentlõrincre, Sáripusztára, Igarra, Tükröspusztára.
B. L.: – Apu annyira tudott lovagolni, mint
akármelyik parasztgyerek annak idején.
Nem volt szolgálati jármû, így eleinte lóval
járt, késõbb hintóval, majd motorral, aztán
Moszkviccsal. De a határt mindig lóval járta azután is.
– Alapon voltak lovasversenyek is. János bácsi is versenyzett netán?
B. L.: – Nem. Megnézte a lovat, ösztönszerûen ráérzett, melyik ló jó, melyikkel érdemes foglakozni, de nem szólt bele az edzésbe, mert nem értett hozzá. Mindennel így
volt. Elmondta a véleményét, de nem ragaszkodott ahhoz, hogy azt úgy is kell csinálni.
János bácsi felesége fotókat vesz elõ. Laci a
számomra egyformának tûnõ lovaknak egytõl egyig tudja a nevét. Egy almásderes ló
mellett egy daliás, jóvágású férfi áll: János
bácsi.
B. J.-né: – Fiatalon meghalt a férjem, sajnos, 54 évesen ... már 19 éve.
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– Laci, itt tanult lovagolni Szilason, vagy eljárt Alapra?
B. L.: – Az alapokat Szilason tanultam, de
edzõm soha nem volt. Mindent úgy lestem
el. A bátyámmal szoktuk megbeszélni, mit
hogyan lenne jobb csinálni. Idõvel aztán
jött a rutin, közben végeztem középfokú
edzõképzõt, aztán a testnevelési fõiskolát,
egy szakedzõit. 33 éve versenyezek, 13 éves
voltam, amikor elkezdtem. Érettségi után,
1972-ben, Alapra mentem dolgozni. Volt
ott ifi csapat, felnõtt csapat, meg volt egy
háttér, akik finanszírozták a szállítást, lakást, étkezést. Most, ha elmegy az ember
versenyre három lóval, akkor 40.000 forintot a zsebébe kell tennie, és akkor is csak a
harmadik faluba megy.
Alakítottunk egy lovas klubot is, ami aztán
megszûnt, mert 1974 novemberében hazakerült édesapám, az új elnök pedig úgy
döntött, hogy nem csináljuk olyan szinten
a lovassportot tovább, mint eddig. Édesapám decembertõl ismét Mezõszilason
dolgozott. 9 évig volt itt téeszelnök. 1983.
december 27-én, a névnapján, infarktust
kapott. Mire Igarról elhoztam az orvost,
addigra már nem lehetett segíteni rajta.
Éppen az elsõ vizsgámra készültem a TFen.
– Nem voltak elõjelei az infarktusnak?
B. L.: – Ha elõrébb lettem volna a fõiskolán élettanból, akkor tudtam volna, hogy
voltak elõjelei. Így, utólag lehet, hogy
egyet kihordott lábon. De nagyon betegnek kellett lennie, hogy õ ágyba feküdjön.
Tán négyszer, ötször volt beteg; leginkább
a mandulájával szokott gond lenni.
B. J.-né: – Mindig azt mondta, hogy õneki
dolga van, nem ér rá feküdni. Penicillin-érzékeny lett, mert egyszer annyit belényomott a doktor. Félt is az injekciótól. Megszervezte a véradást itt is mindig, csak neki
ne kelljen injekciós tû közelébe kerülni.
Úgyhogy Laci meg én voltunk a családban
a véradók. Szívesen segített mindenkinek.
Az orvosnak a lakást rendezte, akármilyen
probléma volt, segített elrendezni.
B. L.: – Költöztetés, szállítás, fuvarozás...
B. J.-né: – A sors fintora, hogy mindent
megtett azért, hogy a falunak orvosa legyen, akkor este azonban nem volt orvos,
amikor õ rosszul lett.
Laci közben elõkeresett egy dolgozatot, amit
annak idején még õ írt az alapi téesz fejlõdésérõl. Ebbõl idéz:
– „’64 júniusában Bálint János lett az elnök, ebben az idõben megindult a szakemberek képzése: traktoros iskola, géplakatos, szerelõtanfolyam, növénytermesztõ és
állattenyésztõ szakmunkásokat képeztek
ki. Így az elkövetkezendõ években már
nem volt vészes a szakemberhiány. A kulturális intézmények megszervezése is elõtérbe került. A jövedelem egy fõre esõ átlaga 8700 forint volt. Gépesítés folyt, fokozatosan vásároltak Belorusz és Szuper
traktorokat.”
B. J.-né: – Nagyon szép gépparkjuk volt,
mindig gyönyörködtem benne, ha átmentem Alapra.
B. L.: – Alapon a kultúrházat is apu szorgalmazta. A téesz segített, hogy egy rossz
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magtárat átalakítsanak. Színházat lehetett
benne tartani, mozi, tárgyalótermek voltak benne, az ifjúságnak, a KISZ-nek egy
helyiség. Emlékszem, amikor odakerültem, egy nagyon jó irodalmi szakkör mûködött, az ottani tanárokkal, tanítókkal, fiatalokkal elég sok darabot betanultunk.
Néptánckör is mûködött. Apu szerette
volna, hogy mind Mezõszilason, mind Alapon legyen kulturális élet.
B. J.-né: – Meg hát, a gárda is támogatta.
B. L.: – Szilason akkor lett egy normális
hely az ifjúságnak (ahol most a pékség
van), amikor apa hazajött. Akkor kezdõdött el a Németh László-ház felújítása is.
– Ritkaság volt annak idején, hogy egy téeszelnök ennyi mindent a szívén viselt, nem?
B. L.: – Igen, mert a téeszelnökökrõl olyan
kép alakult ki, hogy megjátszós emberek,
akik magas lóról lenézik a másikat. De
nem lehet általánosítani.
B. J.-né: – Meg aztán mindig megtalálta,
maga mellé állította azokat az embereket,
akikkel jól együtt tudott dolgozni, és megvalósíthatta ezeket a dolgokat. Alapon
Matolcsi Pista volt a fõkönyvelõ, Bauer
Misi bácsi a tanácselnök, Szabó volt a
párttitkár...
Ifj. Bálint János nyitott be a szobába, és szinte gyermeki kíváncsisággal és aggódással kérdezte édesanyját:
– Nagyon jó illata van ennek a sütinek,
nem ég meg?
B. J.-né: – Kész van már, kikapcsoltam, szívem.
Ifj. B. J.: – Ja, jó.
Hát, igen, az ínycsiklandó illatoknak én is
nehezen tudtam ellenállni. De tovább folytattuk a beszélgetést.
B. L.: – Szilason Kiss Jani bácsi jó társa volt
édesapának. Õvele készült nyugdíjba.
– Igaz, hogy a híres Kincsem nevû lónak alapi gyökerei vannak?
B. L.: – Annyi köze van a környékhez a
Kincsemnek, hogy Blaskovich, akié Kincsem volt, beleszeretett egy színésznõbe,
aki ide került Szilasra. Blaskovich a téeszirodát – az egykori kastélyt – a Kincsem
nyereményeibõl építtette ennek a kék szemû ladynek. Eredetileg négytornyosra tervezték, de mivel Kincsem pályafutása befejezõdött egy csontkinövés miatt, így nem
nyert annyit, hogy befejezzék, és csak kéttornyú lett.
– És az igaz, hogy Laci olimpiai bajnok volt?
B. L.: – Magyar ember nem volt még lovaglásban olimpiai bajnok. Voltam ugyan már
magyar bajnok egyéniben, csapatban többször, sok világkupán részt vettem jó helyezésekkel. A ’92-es olimpiára valóban mentem volna. Letettem az olimpiai esküt,
megvolt a ruhám is, de egy hónappal az
olimpia elõtt lesántult a lovam, így nem
tudtam kimenni. Egy magyar lovasember
életében, ha ilyen alkalom adódik, az nagyon nagy esemény. Sajnos én errõl lemaradtam. Nagy törés volt ez az egész pályafutásomban, mert azóta nincs olyan ló,
amivel olimpiai szinten lehessen versenyezni. A magyar lótenyésztés nagyon le
van maradva a nyugatitól. Ha olyan lovat
akar valaki, hogy olimpián, világkupán
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vagy Európa-bajnokságon jól szerepeljen,
ahhoz külföldrõl kellene behozni lovat.
10-15 év múlva talán ott lesznek a lovaink
megint.
– Mikor volt Magyarország az élbolyban?
B. L.: – A négyes fogathajtásban a ’70-es
évek elején taroltunk. Kettes fogatban
most is világbajnokok vagyunk. Volt mezõszilasi ló is világbajnoki fogatban. Nem
az emberekkel van gond, hanem a tenyésztett fajtákkal. Belga, holland, francia lovakkal mennek a magyarok nagyobb versenyekre.
– Amikor nagy lótenyésztési õrület indult
meg itthon, az még Széchenyi idejében volt.
B. L.: – Az a baj, hogy a második világháborúban elvitték a legjobb lovainkat. Utána a
magángazdák újra elkezdték összeszedni a
lovaikat. Jött a téeszesítés, bevitték a lovakat, aztán jött a gépesítés, kitalálták, hogy
nem kell ló. Sokat levágtak. Aztán megint
elkezdtek jó lovakat tenyészetni, de a
’70-es években annyira kellett a pénz a gazdaságoknak, hogy potom pénzért eladták a
lovakat. Apu egyszer elment egy tanulmányútra. Mire hazaért, a fõagronómus
eladta azt a 12 lovat, amit betanítottunk.
Rá két évre a németek, akik megvették a
lovakat, szerették volna megvenni a 12 ló
testvéreit. De az olaszok elvitték a kancákat, azok nélkül meg nincsenek csikók. A
’80-as években megint fellendült a tenyésztés. Jött a rendszerváltás, ’88-ban felszámolták az ország egyik legjobb, legnagyobb ménesét. Mezõhegyesen most már
alig van ló. Sáripuszta úgy-ahogy tartja magát. Régen voltunk ott négyen-öten lovasok, akik kipróbáltuk a lovakat – sorra
nyertük a versenyeket. Ma már nincs ilyen.
Magánembereknek adják el a lovakat,
akik vagy nem találják meg azokat az embereket, akik ki tudnák próbálni, vagy saját
maguknak veszik meg, és lényegtelen,
hogy milyen szintre jut el a ló és ki lovagolja. Nekem ez a legnagyobb bánatom, mióta kiöregedett a lovam.
– Laci milyen lovat lovagol akkor?
B. L.: – Amilyet hoznak. Rólam az a hír terjedt el, hogy akármilyen lovat hoznak, fölülök rá, megyek vele és még nyerni is tudok. Olyan lovakat hoznak, amivel más
már nem tud menni. De ehhez sokkal több
munka kell, mint egy jó lovat megülni.
– Nincs kedves lova?
B. L.: – De igen, a Bobby meg a Banti. De
mindegyiknek a tulajdonosa úgy áll anyagilag, hogy el akarja adni õket.
– Volt-e olyan ló, amit Alapon tenyésztettek,
kimagasló eredményt ért el, és Laci is lovagolta?
B. L.: – Igen, Elisabeth – ’67-es születésû,
anyja Kató, apja az elõszállási Direktor, telivér sárga mén. Elisabeth kint volt a ’80-as
olimpián. Aztán ott volt Atamán, akinek
mezõszilasi volt az apja, és akivel országos
bajnokságon, juniorban csapatversenyt
nyertem. Õ ugyan ezen kívül nem ért el különösebb eredményt, mégis a legjobb ló
volt.
– Köszönöm a beszélgetést!
Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
A Szitakötõ oktatási programról
A Cecei Általános Iskola tovább folytatja a Szitakötõ címû oktatási programban való részvételt. Az elmúlt tanévben az iskola hetedik osztályosai vettek részt a környezettudatos nevelést elõsegítõ programban.
A program alapgondolata, hogy a környezet fogalmát a természeti környezetnél tágasabban értelmezi; az épített és a szellemi környezeten túl a társadalom egészére, a másik emberre is kiterjeszthetõnek véli. A projekt éppen ezért nemcsak a veszélyeztetett természeti értékek megismerését és megóvását tartja fontosnak, hanem a szellemi, erkölcsi értékek gondozását is, és kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetû gyerekekre.
A résztvevõ osztály ingyenesen kapta meg a Liget Kiadó által kiadott, negyedévente megjelenõ folyóiratot. A 48 színes oldalon
megjelenõ lapban különbözõ mûfajú és tematikájú írások teszik
lehetõvé a sokirányú iskolai alkalmazást. A kortárs irodalmi mûvek (vers, mese, kispróza) és az ismeretterjesztõ cikkek mellett a
korosztálynak megfelelõ, kreatív foglalkoztató feladatok segítették a feldolgozást. A lapban és a honlapon számos játék várta a
gyerekeket és a tanárokat. A feldolgozás módjáról beszámolót,
fényképeket, óravázlatot kellett küldeni a
honlapra.
A folyóirat segítségével a programba bekapcsolódott tanulók és a pedagógus teljesen szabadon használhatták fel a humán,
illetve a természettudományos témájú cikkeket mind a tantárgyi, mind az osztályfõnöki munkában. További segítség volt a
pedagógus számára szervezett ingyenes
továbbképzés és a programban részt vevõ
többi pedagógusnak a folyóirat honlapján
megjelenõ segédanyaga.
Az elmúlt tanév hasznos és eredményes
munkája után az eddig részt vevõ osztály
ismét megpályázta a részvételt. A pályázat
pozitív elbírálásban részesült, így a jövõ
tanévben is folytatódik az elkezdett tevékenység, amely helyben tartott ingyenes tantestületi továbbképzéssel és a tanulók számára szervezett délutáni játékos foglalkozással bõvül ki.
Ráczné Pincési Julianna osztályfõnök

Gyermeknap
Május 29-én igazi gyermeknaphoz illõ idõre ébredtünk! A gyerekek izgatottan kérdezgették, hogy az idén milyen programokat találtak ki a tanár nénik. S nem kellett csalódniuk. Az idei gyermeknapi rendezvény igazán jól sikerült.
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A kicsiket aszfaltrajzverseny, tapintós játék, vízipisztolyos célba
lövés várta. A nagyobbak logikai játékokkal, ügyességi feladatokkal, gólyalábbal próbálkozhattak.
Mindenki kedvenc feladatai közé tartozott a lepényevõverseny, a
csokievés késsel és villával és az „Egy perc és nyersz” típusú feladatok. A fiúk futballmérkõzéseket vívhattak.
A nap fõ attrakcióját a Kabakán Lovardának köszönhetjük, akik
két lovat hoztak dióspusztai tanyájukról, s nagy türelemmel lovagoltatták iskolánk apraját, nagyját. Ezúton is szeretnénk megköszönni áldozatkészségüket!
Köszönettel tartozunk még Redzsepi Senazinak, hogy az idén is
szponzorálta a lepényevõversenyünket, és a szülõi közösségnek,
akik anyagilag támogatták a rendezvényt!
Sohárné Bali Mária, az alsós DÖK vezetõje

A nemzeti összetartozás napja
Az idei évben immár negyedik alkalommal ünnepelte meg a
Cecei Általános Iskola a nemzeti összetartozás napját. A rendezvény keretében iskolánk 6. évfolyamos tanulói adtak tematikus
mûsort a Cecei Mûvelõdési Házban, mely során képes bemutatót
láthattunk, népdalok, versek hangzottak el a témához kapcsolódva. Az ünnepséget Király László iskolaigazgató beszéde zárta:
„Trianon – ha egy magyar ember meghallja ezt az szót, egy pillanatra megáll, elcsendesedik, majd a következõ percben már félre-

érthetetlen érzelmek jelennek meg arcán és ajkán. Vagy elátkozza ezt az egyébként jelentéktelen kis épületet a pompás versailles-i kastélyok árnyékában és sorolja azokat az igazságtalanságokat
és szenvedéseket, amelyeket ez a történelmi esemény jelentett a
Kárpát-medencében, vagy szemébe könny szökik, és együtt érez
azokkal a milliókkal, akiknek életében soha be nem gyógyuló sebeket ejtett a 92 évvel ezelõtt, 1920. június 4-én történt esemény.
Egy biztos, érzelmek és elfogódottság nélkül egyetlen magyar ember sem viszonyul Trianonhoz.
Több könyvtárnyi írásos és egyéb anyag szól arról az igazságtalan
békediktátumról és gazdasági, politikai, érzelmi hatásairól, amely
több mint ezer éves nemzeti, társadalmi és földrajzi egységet robbantott szét Európa szívében. Lehetetlen dolog lenne ezeket felsorolni és elemezni, hiszen annyira összetett dolog ez ma is. Mégis
minden magyar embernek tudnia, ismernie kell, hogy milyen
nemzeti sorstragédiát idézett elõ Trianon. Milyen szörnyûséges
történelmi kényszerpályát rendelt ez el népünknek, országunknak, amelybe sokszor úgy tûnt, bele is pusztulunk. De az sem jelentett gyógyírt a Trianon-kórra, hogy hosszú évtizedeken keresztül nem lehetett róla beszélni, szinte a szõnyeg alá söpörték a
létét, és mint régi, jelentéktelen történelmi eseményként emlegették, amely ma már nincs hatással életünkre.
Trianon hatása azonban ma is él, embereket mozgat meg, érzelmeket vált ki és a szívünkre, lelkünkre hat. Ha 92 év nem tudott
magyarázatot adni, nem tudta megnyugtatni, sorsába belenyugvóvá tenni ezt a népet, nem várhatjuk, hogy akár több évszázadnyi
idõtávlat majd logikusnak, sorsszerûnek fogja feltüntetni a békediktátumot.
Folytatás a következõ oldalon.
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Trianon ellen nem lázadni kell, nem kardot csörtetve, jelszavakat
kiabálva tüntetni a nyilvánvaló igazságtalanság ellen. Mert aki ebbe a kis országba születik, e nélkül is megérti és megérzi ennek a
tényét. Aki pedig kívülállóként, idegenként találkozik ezzel a
szindrómával, nem fogja fel fájdalmát. Trianont megérteni, megérezni, felfogni magyarnak kell lenni.
De ami fontos, Trianonról igenis meg kell emlékezni, beszélni
kell róla, hiszen minden lelki fájdalom csak akkor enyhül, ha kibeszéljük magunkból. Beszélni kell azokkal, azokról, akik a mai napig érzik magyarságuk minden terhét Erdélyben, a Partiumban,
Székelyföldön, a Bánátban, a Vajdaságban, a Muraközben, az
Õrvidéken, Kárpátalján, a Csallóközben, Felvidéken. Kérdezzük
meg és hallgassuk meg, milyen nehéz is magyarnak lenni Kolozsváron, Nagyváradon, Kassán, Csíkszeredán, Eszéken, Szabadkán, Komáromban, Marosvásárhelyen, Újvidéken vagy Dunaszerdahelyen.
És örüljünk annak, hogy minden következmény nélkül emlékezhetünk meg e szomorú esemény szomorú évfordulójáról. És örüljünk annak, hogy a nemzeti összetartozás napján itt, a saját országunkban, saját akaratunk szerint emlékezhetünk a Kárpát-medencei magyarság sorsközösségérõl.
Ahhoz, hogy megértsük Trianon fájdalmát, magyarnak és büszke
embernek kell lenni. Mert csak akkor van jövõje ma is nemzetünknek határon innen és túl, ha büszkén merjük vállalni magyarságunkat.
Ezen a szomorú évfordulón jusson eszébe mindenkinek az idézet,
amely nemzetünk egyik legjelesebb államférfijától, gr. Széchenyi
Istvántól származik, és amely leginkább visszaadja magyarságunk
természetét: „Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!”
Az ünnepség után minden tanulócsoportunk elsétált a magyar
hõsi emlékmûhöz, ahol koszorút és a kegyelet virágait helyezték
el azoknak az embereknek a mementójánál, akik az életüket áldozták országunkért, a hazájukért.
A rendezvénysorozat záróakkordja az iskola aulájában megrendezett kiállítás volt, amely a trianoni békeszerzõdés hatásait bemutató történelmi kordokumentumokból lett összeállítva.
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Életképek
a bölcsõdébõl
Megint eltelt egy év, ami – a szülõknek is hála – igen szépre, mozgalmasra sikeredett.
Somogyvári Tibor és munkatársai segítségével, egy nyertes pályázatnak köszönhetõen, szép kis léckerítéssel leválasztottuk a játszóudvart. Huszár István asztalosnál már a tél folyamán elkészültek az elemek, amik tavasszal kerültek a helyükre.
A légúti betegségek megelõzésére létrehozott sószobába a szülõk
vásárolták meg a sóoldatot.
A Télapó jelmezét az idén Marosvári apuka öltötte magára, és
ajándékozott, játszott a csöppségekkel.
A karácsony valódi fenyõ nélkül nem is az igazi. Az idén mindkét
csoportnak saját, élõ fenyõfája volt, amiket Tóthné Böhm Renátától kaptunk. A fák vízkeresztkor az udvarra kerültek konténerestõl.
A farsangot sok kis mókás maskarás gyermek színesítette.
Aztán eljött a húsvét, élõ, szelíd nyuszikkal, amiket Raffai József
biztosított nekünk. Nagy örömmel simogatták, babusgatták az
apróságok a kis állatokat.

Kárpát-medencei döntõn a cecei diákok
Május 24-25-én rendezték meg Gyõrben a Sajó Károly Nemzetközi Természettudományos Verseny döntõjét, amelyre a megyei
és regionális selejtezõkön elért eredmények alapján a Cecei Általános Iskola csapata is bejutott.
A Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõ által felkészített csapat nagy izgalommal várta a megmérettetést. A Pordány Réka, Redzsepi
Ardit és Varjas Máté alkotta trió élményekkel telve érkezett haza
és számolt be a versenynapok eseményeirõl:
„Május 26-án indultunk a Gyõrben megrendezendõ jeles eseményre.
Elsõ utunk a városházához vezetett, ahol a város polgármestere
megnyitotta a rendezvényt. Ezután elfoglaltuk a szállásunkat,
amely egy helyi hotelben volt. Itt került megrendezésre a verseny
elsõ, írásbeli fordulója. A nehéz feladatlapok kitöltése után megebédeltünk, majd megkezdõdött a délutáni szóbeli forduló, amely
3 órán át tartott. Sikerült kihúzni a 3-as sorszámot, tehát hamar
túlestünk ezen a feladaton is. A tartalmas nap után este a szomszédos bevásárlóközpontban pihentük ki fáradalmainkat.
Másnap reggel indultunk arra a terepgyakorlatra, amely a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetet mutatta be. A túra során a vezetõ
elõadásából kellett jegyzetet készítenünk, melynek segítségével
feladatlapot töltöttünk ki. A gyakorlat után visszatértünk Gyõrbe, ahol egy idegenvezetõ segítségével megnéztük a város nevezetességeit. Délután 17 órai kezdettel került sor a verseny zárórendezvényére, ahol kiderült, hogy a 11. helyen végeztünk. Elégedettek voltunk az eredménnyel, hiszen idén tapasztalatot szereztünk és a jövõ évben már az 1. helyezésért indulunk harcba!”
Az iskola vezetése köszönetet szeretne mondani Csajtainé Szabó
Ágnes tanárnõ minõségi felkészítõ munkájáért, illetve Sáregres
Község Önkormányzatának a csapat szállításában nyújtott segítségért.
Cecei Általános Iskola

A minden évben szokásos udvartakarításban, metszésben, virágültetésben is aktívan vettek részt az anyukák és apukák. Ekkor kerültek végleges helyükre az élõ karácsonyi fenyõk is. A bátrabb
szülõk fára mászva még a magasan lévõ, száraz faágakat is eltávolították.

Az utolsó nagyobb rendezvényünk a gyermeknap volt. A rossz idõ
miatt a terembe kényszerültünk. Itt játszottak kis neveltjeink közösen a szülõkkel. Az idõjárás miatt a Tóth Kingáéktól kölcsönkapott ugrálóvárat csak hétfõn tudtuk felállítani, amit egész délelõtt
nagy örömmel vettek birtokukba a kicsik.
A gyermekek és a dolgozók nevében is mindenkinek hálás köszönetünket fejezzük ki a segítségért, támogatásért.
Városi Bölcsõde
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Fokossal kelt
lánya védelmére
egy férfi Abán
Felfegyverkezve elkövetett garázdasággal
gyanúsítanak a fehérvári nyomozók egy 43
éves abai férfit, aki házuk elõtt egy fokossal a kezében fenyegetett meg egy fiatal
lányt, akit késõbb meg is rángatott, mert
lányával veszekedett. Tettéért akár öt évig
terjedõ szabadságvesztéssel is büntethetõ.
Az eset kedden este Abán, a Vörösmarty
és a Nefelejcs utca keresztezõdésében történt. A sértett az utcán barátnõivel beszélgetett, amikor a dühös férfi egy hegyes kéziszerszámmal a kezében ment felé, miközben szidalmazta. Majd többször felé is
csapott a fokossal, illetve két karjánál fogva kézzel meg is rángatta a 24 éves nõt, akinek sérülése a bûncselekmény során nem
keletkezett.
Mint az az adatgyûjtéseket és a kihallgatásokat követõen kiderült, a férfi cselekményének kiváltó oka az volt, hogy 20 éves lánya illetve a sértett nem sokkal az eset elõtt
összeveszett egymással, és amikor a lány
ezt elmesélte az apjának, az – elmondása
szerint – az apai ösztöntõl vezérelve idegességében így kelt lánya védelmére.
A férfit a rendõrök lakásáról állították elõ
a Székesfehérvári Rendõrkapitányságra,
ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Ennek során elismerte a terhére
rótt bûncselekmény elkövetését, és azzal
kapcsolatban részletes, beismerõ vallomást tett.
Az elkövetésnél használt fém fejû kézi
szerszámot a nyomozók lefoglalták.
A férfi – aki tettéért akár öt évig terjedõ
szabadságvesztéssel is büntethetõ – szabadlábon védekezik.

2012. június 7. Bogárd és Vidéke

Hajnali tûzeset Dégen
2012. június 2-án a hajnali órákban tûzesethez riasztották a sárbogárdi és a siófoki tûzoltókat, valamint a Katasztrófavédelmi Mûveleti Szolgálatot és a Lajoskomárom ÖTE-t is.

Fotó: Tûzoltóság

A tûzeset helyszínén egy kb. 250-300 m2 alapterületû tárolóhelyiség teljes terjedelmében
égett. A lángok belekaptak a mellette lévõ lakóház tetõszerkezetébe is, de a lakótér nem
károsodott. A tûz áldozatává vált 40 db kacsa és 60 db csirke is. A mûhelyrészbõl sikerült
egy fel nem robbant acetilén-gázpalackot kihozni. Az ingatlan területén több helyen
PB-palackot és oxigénpalackot tároltak, de azok nem sérültek. Az acetilénpalackot folyamatosan hûtötték, míg a rendõrség mesterlövésze ki nem lõtte. Személyi sérülés a
tûzeset során nem történt.

Darazsak, méhek elleni védekezés

A nyár beköszöntével egyre gyakrabban keresünk programokat a természetben, és egyre
több idõt töltünk a szabadban. Ilyenkor elõfordul, hogy a megszokottól eltérõ veszélyforrásokkal találjuk szemben magunkat. Az egyik ilyen veszélyt az olyan rovarok jelentik, amelyek csípése nemcsak fájdalmat, hanem komolyabb szövõdményeket is okozhat.
Magyarországon két olyan elterjedt rovarcsoport (darazsak, méhek) él, amelyek csípése
nagy fájdalommal és esetenként enyhe, ritkábban súlyos következményekkel jár. A csípésükre hazánkban az emberek 2-3 %-a túlérzékeny, 97 %-uknál csak helyi reakció mutatkozik. A darazsak és a méhek csípése allergiás tüneteket okozhat, rossz esetben tragikus kimenetelû is lehet. A szervezetbe jutó méreganyag heves helyi tüneteket (bõrpír,
duzzanat, viszketés, bevérzés, sejt- és szövetelhalás), görcsöket, légzésbénulást, ájulást
idézhet elõ. A sérült életveszélyes állapotba is kerülhet.
A felsorolt rovarok általában saját védelmük érdekében támadnak emberre, amit úgy lehet elkerülni, ha elkerüljük a fészküket, és a lehetõ legkevésbé ingereljük õket.
Amennyiben a méhek, darazsak olyan helyen tartózkodnak, hogy emberekkel való érintNémeth-Kész Mónika r. szds., kezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljük meg eltávolítani a fészket és a rovarokat, hanem
FMRFK-szóvivõ hívjunk szakembert.
A rovarokat vonzzák a szabadon hagyott
ételek, cukros folyadékok, ezért a szabadA Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén
ban mindig csomagoljuk, vagy zárjuk el a
magunkkal vitt élelmiszereket. Egy kis
június hónapban tervezett sebességellenõrzések
odafigyeléssel könnyen megelõzhetõ a baj,
elkerülhetõ egy kellemetlen találkozás
június 9.
9.00–12.00
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
ezekkel az ízeltlábúakkal.
június 12.
9.00–12.00
63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h)
További információkat találnak az ízeltlájúnius 14.
9.00–12.00
64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
búak elleni védekezésrõl a BM Országos
június 17.
9.00–12.00
61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h)
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság honlapján:
június 22.
9.00–12.00
64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h)
június 24.
9.00–12.00
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
Méhrajbefogó méhészek Sárbogárdon:
június 26.
9.00–12.00
64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
Fûrész József (30/349 5629),
Filip Zsolt (20/398 7729).
június 28.
9.00–12.00
63-as fõút, Cece területe (50 km/h)
FMRFK Sajtószolgálat

Forrás: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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Meghívó

Hirdetmény

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2012. május 24-ei rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 23/2012. (VI. 01.) önkormányzati
rendeletet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi
közszolgáltatásról
szóló
1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2012. június 8-án
(pénteken) 9 órakor
ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
3. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2011. évi munkáról.
4. A nevelési–oktatási intézmények pedagóguslétszámának felülvizsgálata a 2012/2013-as tanévre.
5. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása.
6. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III.
19.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
15/2000. (VI. 22.) önkormányzati rendelet
módosítása.
9. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megállapítása. Az
egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
10. A talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.
5.) önkormányzati rendelet módosítása.
11. Sárbogárd város szolgáltatás tervezési
koncepciójának felülvizsgálata.
12. Sárbogárd város fogyatékosügyi koncepciójának felülvizsgálata.
13. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
14. A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, beszámoló az abban foglaltak végrehajtásáról.
15. Pavilon-elszállításra kérelem.
16. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére pályázat kiírása.
17. A szociális alapellátás intézményi térítési
díjának megállapítása.
18. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
19. Bejelentések.
Zárt ülés:
1. Lakásbérleti szerzõdés meghosszabbítása.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Köszönet
A Pusztaegresi Polgárõr Egyesület ezúton is szeretne köszönetet mondani
mindenkinek, aki a gyereknapon bármely módon segített, nagy örömet okozva a kicsiknek, nagyoknak: Sztupa Ferencné, Fülöp Mária, Reng Gáborné, Sohár Erzsébet, Farkas Katalin, Érsek Enikõ, Farkas Lászlóné, Lorbert Angéla, Dunai Cecília, Panyi János, Dávid Renáta,
Vájer Tamás, Közév Kft., Dala Lajos,
Csesznegi István, Tóth Csaba, Harangozó
Viktor, Batári Róbert, dr. Sükösd Tamás,
Takács Gábor, Szalai Natália, Nagy István, Nagy Istvánné, Vinczellér Dóra, Hollósi Péter, Kovács Attila (Seregélyes).

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (1) bekezdés e) pontjában és az 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2012. május 11-ei ülésén „Tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi
helyzetérõl” tárgyú elõterjesztés
alapján elemezte, értékelte illetékességi területén a környezet állapotát.
A hivatkozott jogszabályi helyekben
foglaltaknak megfelelõen tudatom,
hogy a nyilvánosság elõtti közzétételi kötelezettségre tekintettel a fenti
tárgyú elõterjesztés és Sárbogárd
Város Települési Környezetvédelmi
Programja teljes terjedelmében
megtekinthetõ Sárbogárd város
honlapján (www.sarbogard.hu), valamint munkaidõben a városi polgármesteri hivatal mûszaki osztályán (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
em. 4. sz. iroda).
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Dala Károly

A füstmentesség
érdekében

Oktatási intézmények pedagógusai számára tartott az ÁNTSZ két képviselõje
elõadást a dohányzás megelõzésérõl, a
dohányzással kapcsolatos új szabályozásról szerdán délután a mûvelõdési
házban Sárbogárdon. Az érdeklõdõknek lehetõségük nyílt föltenni esetleges
kérdéseiket is a téma kapcsán. Az
ÁNTSZ kész programokkal rendelkezik az óvodák, iskolák számára, melyek
jól kapcsolódnak az oktatáshoz és a pályázatokhoz is.
Hargitai Gergely

NYÁRELÕ A BIOGAZDASÁGBAN
Nyílt nap a Kishantosi Ökológiai Mintagazdaságban
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (nyilvántartási szám: 07-0015-05) és a Mezõföld Népfõiskolai Társaság (nyilvántartási
szám: 02-0038-04) nyílt napokat rendez.
Egész napos program elõadásokkal, határszemlével, gép- és kertbemutatóval

Helyszín: Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
(Fejér megye, Hantos és Mezõfalva között)
Idõpontok: 2012. június 9., 13., 10.00–16.00-ig
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Részvételi díj 2.000 Ft/fõ, mely az ebédet is magában foglalja.
Jelentkezési határidõ: az adott programot megelõzõ nap délig.
Tel.: 70/4535-748, 30/3850-379 Fax: 25/506-021
E-mail: kishantos@enternet.hu
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KÖZÉLET / SPORT

Kérdezték
Anyagiak
Sárközi Rudolf – aki családjával együtt Lakatos Péter Gyõzõre szavazott – a nyilvánosság útján kérdezi a Sárbogárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökétõl:
Hol az a pénz, amit a kisebbségi önkormányzat kapott? Számoljon el róla! Miért
nem annak adta, aki rászorul? Miért gyereknapra költik el például?
Lakatos Péter Gyõzõ válasza: A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén van megszavazva, hogy milyen feltételek mellett, mire lehet a nemzetiségi önkormányzat pénzét elkölteni. Az ülésrõl
nyilvános, hitelesített jegyzõkönyv készül,
amibe bárki betekinthet a hivatalban.

Rózsaceremónia
Többen is dicsérettel szóltak a szépen gondozott, színpompás rózsákról, amik a város fõutcáját díszítik. A virágok örömteli
látványt nyújtanak nemcsak a helyieknek,
de az ide érkezõ vendégeknek és a városon
áthaladóknak is. Köszönet a gondos kezeknek!
Itt érdemes megemlíteni azt is, hogy az önkormányzat egy kör alakú rózsakertet alakított ki a vasúti átjáró elõtti zöld területen, ami ugyancsak kellemes meglepetés
az arra járóknak. Sajnos van, aki nemcsak
a szemét legeltette a rózsákon. Nemrég
ugyanis több tövet elloptak.
Ahogy enyves kezû tolvajok ritkították
meg a virágtartókat is, fõleg a Penny elõtt.
Reméljük, mindez nem veszi el az önkormányzat kedvét a virágosítástól.

Egy ötlet
Egy lakó ötletként javasolja megfontolásra
a városnak, illetve a Közév Kft.-nek, hogy
ne feltétlenül szabadidõparkot alakítson ki
a Közév, hanem az arra szánt pénzbõl,
munkából inkább újítson föl egy járdaszakaszt például Töbörzsökön a Katona utcában, így támogatva hasznosan a város szépítését.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Kesztyûs ütõs
Egyedülálló sportot ûz a 12 éves sárbogárdi fiatalember, IFJ. KOTTÁN BÉLA: baseballozik. Ugyan mindössze négy hónapja jár edzésre, de bontakozó tehetsége révén bejutott a nemzeti baseballválogatottba. Persze, ezt az amerikai filmekben oly
sokszor látott sportágat nem Sárbogárdon gyakorolja, hiszen itt erre nincs lehetõség, hanem az Érd Baseball Team SEnél, ahová minden hétfõn autóval viszi el
édesapja a másfél órás edzésre.
Béci kedden volt szerkesztõségünk vendége, ahol kíváncsian vettük szemügyre munkatársaimmal az élõben még nem látott,
tengerentúli baseball-felszerelést: labdát,
kesztyût, ütõt és ruházatot.
Béci pályafutása ott kezdõdött, hogy édesapja észrevette, milyen ügyesen üti el a kis
kavicsokat egy bottal a fia. Így hát elmentek szerencsét próbálni Érdre, egy válogatóra, ahol az – egyébként csupa amerikai –
edzõ meglátta Béciben a jövõ baseballreménységét. Mivel az edzõk beszélik a magyar nyelvet, így nyelvi akadályokkal nem
kellett megbirkóznia az ifjú játékosnak,
„csak” a nem is olyan egyszerû szabályokkal.
Az elsõ edzésen megmutatták, mit hogyan
kell csinálni, a következõn már kesztyûztek és labdáztak. Bécinek mindez nem
okozott nagy nehézséget, mert kedvenc
tantárgya a testnevelés, és korábban atlétikázott. Habár, érdekes módon, bevallása
szerint kislabdadobásban rossz volt.
A csapatban 11–13 éves gyerekek vannak,
de az egyesületben játszanak még fiatalabbak és felnõttek is. Az edzõk dobónak, elkapónak és ütõnek állítják be Bécit. Ez a
három legfontosabb pozíció a baseballban.
A válogatott keretbe 9-bõl 6-an jutottak be
a csapatukból.
– Ki a kedvenc csapatod? – kérdeztem Bécit.
– A Cardinals, az a mi csapatunk neve is.
– Volt-e már komolyabb mérkõzésetek?
– Most megyünk Csehországba június 29én. Ha ott jól szerepelünk, és feljebb ju-

tunk a bajnokságban, akkor kijuthatunk
akár Amerikába is.
– Hosszú távon mik az elképzeléseid a baseballal?
– Nagyon beleszerettem ebbe a sportba, és
komolyan veszem. Szeretnék egyszer kimenni Amerikába játszani.
– Mivel töltöd a szabad idõdet?
– A kutyáimmal, két magyar agárral játszok.
– Labdát dobsz nekik?
– Õk nem szeretik a labdát.
S milyen érdekes a Sors: Béci éppen a függetlenség napján – a baseballt nemzeti
sportjának tekintõ Egyesült Államok legnagyobb ünnepén –, július 4-én született…
Jó dobást, jó ütés, jó fogást, azaz sok sikert,
Béci!
Hargitai–Kiss Virág

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ SZOÓ JUDITTAL,
A KILÓFALÓ ÉLETMÓD MEGALKOTÓJÁVAL
Helyszíne: Pusztaegres, mûvelõdési ház 2012. június 9. 14 óra
Életmódváltás, egészséges ételek, mozgás – ezekrõl is szólnak Szoó Judit szakácskönyvei. Ételkóstolással egybekötött beszélgetés az életmódváltásról és az egészségmegõrzésrõl. Szeretnénk bemutatni ezt a
nagyszerû asszonyt, aki segít, legyünk akár cukorbetegek, vagy csak fogyni szeretnénk. Judit receptjei
nemcsak finomak, hanem kiválóan alkalmasak fogyáshoz, illetve súlytartáshoz.
Judit lelkiismeretes és kitartó munkájának köszönhetõen ma már készen kaphatóak a kilófaló termékek: lisztkeverékek, tészták, sós és édes ropogtatnivalók.
A beszélgetés végén lehetõség nyílik könyveinek és termékeinek megvásárlására.
13 órától lehetõség nyílik teljes testmasszírozásra, ahová elõjegyzés alapján lehet feliratkozni a következõ telefonszámon: 06 (30) 621-2377. Díja: 800 Ft.
17 órakor ZUMBA, Sahira Tóth Krisztával.
Mindenkit szeretettel várunk!
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A dobogó felsõ fokán

Edzõ: Pajor László.
Gratulálok a Dunafém–Maroshegy csapatának a bajnokság megnyeréséhez!
Legalább a döntetlent megérdemeltük volna. Az akarattal, hozzáállással maximálisan meg voltam elégedve.
A következõ mérkõzésen, 2012. június 10-én, vasárnap, 17.00 órakor hazai pályán fogadjuk a Szabadegyháza csapatát, és ez lesz az utolsó hazai mérkõzés ebben a bajnoki szezonban.
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit vasárnap
délután a sárszentmiklósi sporttelepen!

Idén immár 13. alkalommal rendezték meg 2012.
május 19-én a Rimányi
Táncstúdió–SZUSZ SE
által szervezett Pásti Dóra-emlékversenyt a Vas
megyei Bükön, ami az idei
második felnõtt–ifi latin
ranglistaversenynek is otthont adott.
Tizenhárom esztendõvel
ezelõtt, április utolsó napján egy szerencsétlen baleset következtében 12
esztendõs korában elhunyt Pásti Dóra, a Haladás Sporttánc Szakosztály
kiváló szombathelyi táncosa. Az õ emlékére rendezik meg minden évben
ezt az eseményt.
Radnai Zoltán és Szõke
Fanni a felnõtt D osztályban indultak, és végül az
elsõ helyet szerezték meg.
A legeredményesebb táncosok Pásti Dóra édesapjától és édesanyjától vehették át az érmeiket és a
kupáikat.
Gratulálunk!

Sallai Attila, Sárszentmiklós SE

Szerkesztõség

Dunafém-Maroshegy–Sárszentmiklós
1:3 (1:2)
A vasárnap idegenben lejátszott mérkõzésen a csapat
az elsõ félidõ közepén 1:0-s hátrányba kerülve Huszár, majd Balogh találatával 1:2-re tudta hozni a félidõt, majd a második félidõ végén Tóth találatával alakult ki az 1:3-as miklósi vendégsiker.
Sárszentmiklós: Reichert – Pajor, Gráczer G., Jenei,
Gráczer B., Huszár, Tóth, Balogh, Arany, Májer D.,
Krajcsovics (Rozsos). Edzõ: Bodó Zoltán.
A taktikát teljes mértékben betartva, fegyelmezetten
játszva sikerült idegenbõl ismét elhozni a 3 pontot.

Ifjúsági mérkõzés 1:0

A Zöldharmónia csoport
eredményei
Cece–Nagykarácsony
Soponya–Kisapostag
Pálhalma II.–LMSK
Nagyvenyim–Sárszentágota
Alap–Dunamenti Abroncsgyártók
Mezõkomárom–Zichyújfalu
Perkáta–Elõszállás

1-1
3-5
6-0
1-4
1-2
2-3
6-3

A Zöldharmónia csoport állása
1. Pálhalma II.
27 23 2 2 138
23 115 71
2. Alap
26 19 4 3 82
39 43 61
3. Szabadegyháza II. 26 18 4 4 91
35 56 58
4. Perkáta
26 17 5 4 80
43 37 56
5. LMSK
26 18 0 8 74
31 43 54
6. Soponya
26 12 3 11 87
67 20 36
7. Zichyújfalu
26 11 3 12 57
63 -6 36
8. Dunamenti
Abroncsgyártók 26 11 2 13 53
61 -8 35
9. Nagykarácsony 27 9 6 12 31
60 -29 33
10. Elõszállás
26 9 3 14 48
61 -13 30
11. Kisapostag
26 6 6 14 35
72 -37 23
12. Sárszentágota 26 6 2 18 49 100 -51 20
13. Cece
26 4 3 19 35
79 -44 15
14. Nagyvenyim
26 6 3 17 36
74 -38 12
15. Mezõkomárom 26 4 0 22 31 119 -88 12
A Soponya csapattól -3, a Kisapostag csapattól -1, a
Nagyvenyim csapattól -9 pont levonva.

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

0-10
2-3
2-4
6-1
1-2
6-0
3-2
1-0

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Mezõfalva
28 23 3 2 92
16 76 72
2. Ercsi
28 23 2 3 128
36 92 71
3. Aba–Sárvíz
28 19 3 6 87
32 55 60
4. Nagylók
28 17 5 6 84
47 37 56
5. Pusztaszabolcs 28 16 5 7 72
47 25 53
6. Adony
28 16 4 8 65
30 35 52
7. Lajoskomárom 28 14 1 13 72
64
8 43
8. Seregélyes
28 12 6 10 63
51 12 42
9. Kulcs
28 11 5 12 47
56 -9 38
10. Káloz
28 10 5 13 52
57 -5 35
11. Vajta
28 9 3 16 48
89 -41 30
12. Dég
28 9 4 15 56
77 -21 27
13. Mezõszilas
28 7 7 14 40
66 -26 26
14. Sárbogárd
28 4 6 18 32
71 -39 18
15. Enying
28 2 1 25 33 118 -85 7
16. Rácalmás
28 2 0 26 25 139 -114 6
A Dég csapattól -4, a Mezõszilas csapattól -2 pont levonva.

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

2-6
9-1
4-3
3-1
1-2
1-3
1-1
2-3

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa
28 24 2 2 91
20
2. Sárosd
28 21 5 2 82
23
3. Iszkaszentgy.
Villamedica
28 19 4 5 75
26
4. Martonvásár
28 18 6 4 69
39
5. Velence
28 16 7 5 58
33
6. Kisláng
28 16 2 10 74
52
7. Sárszentmiklós 28 15 2 11 71
56
8. Kápolnásnyék
28 13 2 13 58
61
9. Szabadegyháza 28 12 2 14 68
55
10. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
28 10 3 15 57
70
11. Dunafém–
Maroshegy
28 9 3 16 47
56
12. Polgárdi
28 6 3 19 44
71
13. Baracs
28 5 6 17 29
62
14. Bakonycsernye 28 5 5 18 28
70
15. Etyek
28 5 3 20 37
93
16. Pákozd Eudeal 28 2 1 25 34 135
A Kápolnásnyék csapattól -3 pont levonva.

71 74
59 68
49
30
25
22
15
-3
13

61
60
55
50
47
38
38

-13 33
-9
-27
-33
-42
-56
-101

30
21
21
20
18
7
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KÖZÖSSÉG / HITÉLET

Hangszeresek
évzárója Miklóson
Június 5-én, kedden, délután tartotta a Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény sárszentmiklósi tagozata évzáró hangversenyét. A Himnusz közös eléneklését és Puskásné Radnó Ágnes
igazgatónõ évértékelõjét, valamint az oklevelek átadását követõen néhány szólista és kamaracsoport mutatta be tudását a nagyszámú érdeklõdõnek, szülõknek, nagyszülõknek, barátoknak és
ismerõsöknek.

2012. június 7. Bogárd és Vidéke

„Anyámnak méhébõl te
vontál ki engem” (Zsolt 71,6)
Egy nagyon nagy örömükrõl számolhatok be! Tavaly írtam, hogy
már bizony nagyon rég szerettünk volna kisbabát, és 3 évig tartó
kemény próbálkozás, orvosi kezelés és egyebek mellett sem lettem terhes. A családunk és barátaink már régen, kitartóan imádkoztak ezért. Aztán tavaly tavasszal kiderült, meghallgattattak
imáink! Újabb megpróbáltatás következett, mert végig voltak
problémák a 9 hónap alatt. Az elsõ 3 hónapot végig kellett feküdni, aztán felmerült a gyanúja, hogy a gyerek Down-kóros, aztán
pedig az, hogy vízfejû. Borzalmas lelki állapotban kerültem, és nagyon komolyan foglalkoztatott a gondolat, hogy elvetetem a babát. Állandóan bújtam a Bibliát, keresve a magyarázatot, hogy
miért történt ez így. Aztán olvasván a napi kiírt Igéket, nagyon sok
gyógyulásról szóló részt kaptam útmutatásul, majd egyre konkrétabb, biztatóbb Igéket, pl. Ézsaiás 65,23 és még 5-6 Igehelyet leírhatnék, de konkrétabb, amit alá is húztam, az ez volt: „Mielõtt vajúdott, szült, mielõtt fájdalom jött rá, fiút hozott a világra” (Ézs
66,7). És fájdalom nélkül (kiírt mûtéttel) és tényleg fiút, egy gyönyörû, egészséges közel 5 kilós 63 centis Leventét hoztam a világra! Isten újra megszégyenített! Nem hittem el, hogy az Õ Ígéretei
sokkal döntõbbek, mint az orvosi vizsgálatok, az ultrahang, vérvizsgálat és egyebek. Azóta, ha ránézek a babára, állandóan bömbölni tudnék az Isten iránti hitetlenségemen és bizalmatlanságomon. Nagyon-nagyon örülünk Leventének.
S. T., Budapest

Gárgyán Zoltán tanár többször is
duózott tanítványaival, ami nagy
ösztönzést jelent tanárnak és tanítványnak egyaránt. Kellner Dórával
egy Mozart-mûvet furulyáztak,
míg Hegedûs Judittal egy Kovács
Béla-szerzeményt játszottak klarinéton közösen. Hegedûs Judit egy
Vivaldi-szonátatétellel
ajándékozta meg a hallgatóságot.
Boros Bianka Beethoven örökzöldjét, a Für Elise-t adta elõ zongorán a darabhoz illõ finom árnyalatokkal, karakterváltásokkal.
A közönség nagy odaadással figyelte a gyerekek játékát, a szülõket teljesen megbabonázta, mikor
gyermekük játszott, épp csak könny nem hagyta el a szemüket.
Üde színfoltot jelentett a Kodály-biciniumot (Mély erdõn) elõadó 1. évfolyamos hangszeresek lelkes játéka. Az ismert opusz ezúttal furulyákon, ütõn és gitárokon szólalt meg (Molnár Zsanett,
Molnár Henrietta, Huszár Anna, Windeisen Zita, Mikulás Viktória, Téglás Kata, Szûcs Norbert Zoltán, Németh-Nagy Tímea,
Gyõri Dominik). Szépen muzsikált a másodikasok csoportja is.
Elõadásukban egy Mozart-tánc (musette) szólalt meg zongora–
csörgõdob–szopránfurulya–tikfa–gitár hangszerelésben.
Az altfurulyákkal kiegészülve egy szép, 17. századi protestáns korál csendült fel (Áldjad én lelkem a dicsõség erõs királyát). Közremûködtek: Horváth Zsombor, Lajtos Laura, Furák Alexandra,
Zelman Fanni, Nyikos Nóra, Danicsek Fruzsina, Strasszer Bálint,
Strasszer Virág, Lendvai Gábor, Paczona Boglárka, Varga Petra.
Õk egyébként az év során több alkalommal is megörvendeztették
hallgatóikat közös muzsikájukkal.
Rajtuk kívül szóló mûsorszámmal gazdagította a koncertet többek között Parnicsán Eszter zongorán (Georg Benda: a-moll szonatina), Sipos Dávid szintetizátoron (Boldog szülinapot!). A fent
említett két duó mellett zongoranégykezest hallhattunk Tóth
Sándortól és Gráczer Katalintól (Az Úrnõ címû orosz népdalt),
egy másik kettõs (Szummer Ádám – trombita és Koska György –
tenorkürt) Purcell „Abdelazer – Rondó”-ja csendült fel.
A hangverseny a Szózat eléneklésével és bizonyítványosztással
zárult.
Tudósítóinktól

Forrás: Vigasztaló Testvéri körlevél 37. szám, 1997. június

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Májusban a következõ párok kötöttek házasságot Sárbogárdon:
Kelemen Ilona (pusztaszabolcsi lakos) és Mezõ János (sárbogárdi lakos) május 19-én;
Albert Ágnes (sárbogárdi lakos) és Diósi Norbert (hajdúböszörményi lakos) május 26-án;
Marcsa Bernadett és Bozsoki László (sárbogárdi lakosok)
május 26-án.
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok
hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

Ifj. Juhász Ferenc halálának
7. évfordulójára
Hittünk az életben, bíztunk a gyógyulásban, de ha már abban
nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg,
csak álmodni mentél.
Szívünkben emléked itt él örökre. Ha látni szeretnénk, felnézünk az égre.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled.
Szeretõ családod
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51 éves osztálytalálkozó Sárszentágotán
2012. május 26-án osztálytalálkozót tartottak az 1961-ben ballagott 8. osztályosok. 51 évvel ezelõtt 17 fõ búcsúzott, közülük 10-en
jöttek el felidézni a diákéveket. Tanáraik közül velük volt Varga
Lászlóné Terike néni. Az egykori osztályteremben gyûltek össze.

Vizi Ilona hetesként üdvözölte a megjelent tanító nénit, osztálytársakat, párjaikat és azokat is, akik távol maradtak, akiket a szél
messzire vitt. Elmondta, hogy ma ismét útra keltek, hogy találkozzanak, és 51 év után újra felidézzék a régi emlékeket.
Köszöntõként elhangzott Ady Endre „Üzenet egykori iskolámba” címû verse, melyet Barsi Boglárka egykori diák unokája mondott el.
Utána az udvaron álló kopjafa elõtt koszorúval megemlékeztek
az elhunyt tanárokról: Bajkán Lajosról, Kovács Erzsébetrõl, Németh Erzsébetrõl, Farkas Ferencrõl és Braun Lászlóról, valamint
osztálytársukról, Barcza Béláról.
A jelenlévõkrõl osztálykép is készült. Terített asztal mellett megbeszélték egykori élményeiket és azt, hogyan alakult további életük. Köszönetet mondtak a szervezõknek, Tauz Erzsébetnek, Palásthy Erzsébetnek és Helter Juliannának.
A hetes mindnyájuknak erõt, egészséget kívánt, abban a reményben, hogy a találkozónak folytatása is lesz.
Tudósítónktól

A sárszentágotai iskola szülõi munkaközössége

BÁLT SZERVEZ.
Idõpontja: 2012. június 9. 21–3 óráig.
Helye: Kultúrház.
Belépõjegy: 500 Ft.
A talpalávalót és a jó hangulatot a már megszokott zenész biztosítja!
Büfé, tombola. Felajánlásképpen szívesen fogadunk
tombolatárgyakat.
Minden szórakozni és mulatni vágyó érdeklõdõt szeretettel vár az iskola szülõi munkaközössége.

Virágkiállítás 2012
Június elsõ hétvégéjén tartották meg a több éve megrendezésre kerülõ virágkiállítást a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyparkban. Alapi, vajtai, cecei és bogárdi asszonyok és urak is felkerekedtek a szombati napon, hogy

Pillanatfelvételek
Vannak a párkapcsolatokban felejthetetlen, örömteli pillanatok, melyeket mindig érdemes (lenne) felidézni. És vannak olyanok, melyeket jó lenne elfelejteni. Veszekedések, meg nem értés, fájdalmas csatározások, nehezen talált vagy éppen eltûnõ közelség, melyek után ki ne kérdezte volna
már: Miért történt mindez? Hogyan jutottunk ide, mikor kezdetben minden olyan szép volt?
Martos Tamás Pillanatfelvételek címû könyve tipikus, valószínûleg sokunk
számára ismerõs konfliktushelyzeteket, veszekedéseket tár elénk. A késõi
hazaérkezés, a gyerekfektetés körüli bonyodalmak, pénzkérdések nyomasztó dolgai, féltékenység és meg nem értettség – megannyi alkalom az
összezördülésre. Igen, ilyenek vagyunk, a kapcsolatoknak része a konfliktus is. A pszichológus szerzõ – maga is férj és négy gyermek édesapja –
azonban nem áll meg a helyzetek puszta bemutatásánál. A felszín mögött
megmutatja nekünk a lehetséges mélyebb okokat is. Néha humoros, néha
megértõ és együtt érzõ, néha pedig kritikus kommentárjai nyomán a helyzetek új rétegei tárulnak fel. És miközben a közérthetõen megrajzolt
elemzésekben akár magunkra is ismerhetünk, egyúttal ötleteket és kedvet
is kaphatunk arra, hogy legközelebb másképp reagáljunk egy túlságosan is
jól ismert helyzetben. Hogy minél több feledhetetlen pillanatban legyen
részünk, és még a nehéz helyzetekbõl is tudjunk tanulni.
A történeteket a pszichológiai értelmezéssel párhuzamosan Szûcs Édua
karikatúrái is remekül illusztrálják, a helyzetek párbeszédbe öntése pedig
Szám Kati érdeme.
Forrás: Képmás Kiadó

megcsodálják azt a díszes, ezerszínû felhozatalt, ami az
ország minden részérõl odavonzotta az érdeklõdõket.
Nemcsak csodálni lehetett a növényeket, hanem aki bírta
pénztárcával és szatyorral, haza is vihetett egy komplett
virágoskertet. Az impozáns környezetben kiállított vegetációk sokaságában igazi különlegességek is helyet kaptak, mint például a húsevõ virágok, vagy a trópusi orchideák.
Monhalt Ákos

Martos Tamás 1968-ban született
Sárváron. Elvégezte a BME építészmérnöki karát, majd pszichológus diplomát szerzett az ELTE-n. Azóta egyetemi oktatóként,
kutatóként dolgozik, jelenleg a
Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének docense. Emellett
pszichodrámacsoportok vezetõjeként, családterapeutaként is tevékeny, a családról és párkapcsolatról szerzett legfontosabb tapasztalataiért leginkább mégis feleségének és négy gyermekének hálás.

CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Tejszínes póréhagymaleves sajtgaluskával
Hozzávalók: 1 nagy szál póréhagyma, 15-20 dkg zöldborsó, 1-2 ek
olaj, kb. 1 liter zöldséglé (lehet leveskockából is), só, fehérbors,
késhegynyi szerecsendió, 1 teásk. étkezési keményítõ, 1-1,5 dl tejszín. Sajtgaluska: 1 tojás, 5 dkg vaj, 4 dkg ementáli sajt, 5 dkg búzadara, só, fehérbors.
A galuskamasszát állítjuk össze elõször. Ehhez a vajat a tojással
habosra keverjük, majd apránként hozzáadjuk a búzadarát, a reszelt sajtot, és ízesítjük sóval, borssal. 20 percig pihentetjük. Közben felteszünk vizet forrni egy lábosba, sózzuk, mert majd ebben
fõzzük ki a galuskát. A leveshez a póréhagymát megtisztítjuk,
hosszában félbevágjuk, majd vékonyra felszeleteljük. A zöld végébõl tegyünk félre egy keveset a díszítéshez. A felszeletelt pórét
kevés olajon üvegesre pirítjuk. Hozzátesszük a zöldborsót, ráöntjük a zöldséglevet. Fedõ alatt 20 percig fõzzük, közben sózzuk,
borsozzuk, szerecsendióval ízesítjük. A tejszínt kikeverjük a keményítõvel, és a kész levesbe öntjük. Hagyjuk egyet forrni, majd
félrehúzzuk. A sajtgaluskát a forrásban lévõ vízbe szaggatjuk teáskanállal, és kis lángon 15 percig fõzzük. Leszûrve a levesbe teszszük, a tetejére szórjuk a félretett pórészeleteket.

Mazsolás pulykamellcsíkok
kókuszos rizslabdákkal
Hozzávalók: 60 dkg pulykamellfilé, 8 dkg mazsola, 0,5 dl félédes
fehérbor, 1,5 dl tejszín, 5 dkg vaj, só, fehérbors.
A mazsolát meleg vízben megáztatjuk, majd lecsöpögtetjük. A
húst csíkokra vágjuk, sózzuk, borsozzuk. Egy serpenyõben megolvasztjuk a vajat, rádobjuk a húst, kevergetve nem túl nagy lángon
megpirítjuk. Felöntjük a borral, hozzáadjuk a mazsolát és fedõ
alatt puhára pároljuk. Ha puha a hús, hozzáöntjük a tejszínt, amivel még egyszer összeforraljuk. Rizslabdákkal tálaljuk.

Kókuszos rizslabdák
Hozzávalók: 12 dkg rizs, 1 tojás, 8 dkg gouda sajt, só, olaj, kókuszreszelék.
Egy bögrébe kimérjük a 12 dkg rizst. A rizs duplájának megfelelõ
mennyiségû vizet teszünk fel forrni. Megsózzuk, majd a rizst hozzáadva fedõ alatt, lassú tûznél megfõzzük. Ha langyosra hûlt, hozzáadunk egy tojást és a reszelt sajtot. Összegyúrjuk, majd a maszszából nedves kézzel egyforma kis gombócokat formázunk, és kókuszreszelékben megforgatjuk. Bõ, forró olajban aranysárgára
sütjük. Szalvétára szedve felitatjuk a felesleges zsiradékot, majd a
hús mellé tálaljuk.

Tejszínes halragu
Hozzávalók: 60 dkg tengeri halfilé, vagy nyesedék, 1 fej hagyma,
1,5 dl tejszín, 1 teáskanál curry, néhány tárkonylevél, citromlé,
vaj, só.
A halfilét, vagy nyesedéket csíkokra vágjuk, citromlével meglocsoljuk. Megforrósított vajon üvegesre pároljuk a kockára vágott
hagymát. Hozzáadjuk a halcsíkokat. Sóval, curryvel fûszerezzük.
Ha megpuhult, felöntjük a tejszínnel. Frissen vágott tárkonylevelekkel fûszerezzük és összeforraljuk. Ezt az ételt is kínálhatjuk
kókuszos rizslabdákkal.

Tejszínes sárgarépa
Hozzávalók: 70 dkg sárgarépa, 1 ek méz, 1,5 dl zöldséglé (leveskockából), 0,5 dl tejszín, 2 ek étkezési keményítõ, petrezselyemzöld, só, olaj.
A sárgarépákat megtisztítjuk, majd karikára felszeljük. Kevés
olajat hevítünk egy serpenyõben, rádobjuk a sárgarépakarikákat,
meglocsoljuk egy kanál mézzel, majd 5 percig kevergetve pirítjuk.
Hozzáöntjük a zöldséglevet, nagyon picit sózzuk, és gyenge tûzön
kb. 20 percig pároljuk. Ha közben elfõné a levét, akkor pótoljuk.
A keményítõt kikeverjük a tejszínnel, és ráöntjük a sárgarépára.
Kevergetve egyszer beforraljuk, majd petrezselyemzölddel ízesítjük.

2012. június 7. Bogárd és Vidéke

EDIT NÉNI
Ki emlékszik valamikor az 1960-as évek elejébõl egy törékeny,
szõke sárbogárdi könyvtárosnõre? Fogadni mernék, hogy szinte
senki nem tudja, hogy hol is volt akkor a járási könyvtár. Hol? Hát,
kérem tisztelettel, a Huszár-féle órásbolt helyén, ahol manapság
egy szimpatikus órás hölgy hajol a különféle idõmérõ szerkentyûk
fölé a nagyítójával. Mellette foltozta hajdan a két Vági testvér a
helybeliek kilukadt cipõit. Cipészmûhelyük bejáratát napjainkban egy különös rom jelzi a temetkezési vállalat irdatlan épülettömbje elõtt, mellesleg jelenleg Sárbogárd szégyene, amelynek
mozdíthatatlansága szimbolikus erõvel jelzi a mai magyar társadalomnak a múlt kövületei iránti tehetetlenségét. Változik a világ, de úgy látszik, van, ami maradandó és örök.
Az irodalomimádó kis könyvtáros lányt alighanem az irodalom
vitte közel az akkoriban Sárbogárdra került fiatal irodalomtanárhoz. A közös kedvenc regények, versek lelki közösséget teremtettek közöttük, amely közösség szerelem, majd házasság
formájában öltött testet.
Edit törékeny termete ellenére
energikus, aktív személyiség
volt. Egy idõ múlva rábízták a
könyvtári
szakfelügyelõséget,
járta a környék könyvtárait,
módszertani, szervezési tanácsokat adott, bizonyos körökben
széles körû ismertségre tett
szert. Csakhogy mikor megszületett a házaspár gyermeke, a sok
utazgatás lehetetlenné vált, új
munkahely után kellett nézni. Nem volt nehéz: akkori lakásuktól
néhány méterre volt a gimnázium kollégiuma. Könyvtárosból nevelõtanár lett. Új, eddig ismeretlen adottságok bukkantak felszínre nála. Rendelkezett egy nem túl gyakori tehetséggel: tudott úgy
szigorú lenni, hogy a diákok mégis szerették. Mert érezték, hogy õ
is szereti a diákot. Vérbeli tanár lett, az apró tetteivel is nevelt.
Ahogy az ebédlõasztalon megigazította a félrecsúszott abroszt,
ahogy csakis csinos, rendezett írást adott ki a kezébõl, az hatott a
növendékekre is. Azok a gyöngybetûk! Az általa készített munkaterveket, csoportfoglalkozási dokumentumokat akárki megnézhette, mintának tekinthette. Egy munkatársa csodálkozva említette, hogy azok a diákok, akik az õ csoportjába tartoztak, valahogy jól neveltek, illemtudóak lettek. Egy idõ múlva kedve támadt arra, hogy a tanári katedrán is kipróbálja magát az általános
iskola tantermeiben. Szerencsés volt az az osztály, amelyben õ tanította a magyart. Biztos nyelvtani alapokat, gyakorlott helyesírást vittek magukkal a nyolcadik osztályból. Aztán sok idõ elteltével mégis visszahúzta õt a szíve a kollégiumba. Nem foglalkozás,
pénzkereset volt az õ számára a nevelõsködés, hanem maga az
élete. A tettvágy nyugdíjasként sem hagyta õt nyugton: elvállalta
ennek az újságnak a nyelvi lektorálását.
De milyen furcsa, hogy egy területen lehet valaki abszolút profi,
más helyzetekben teljesen ügyefogyottá válik. A háziasszonykodás, a praktikum mindvégig idegen maradt tõle. Egy bevásárlás
is sokkolta õt, a háztartási gépek kezelése szinte megoldhatatlan
feladatot jelentett számára. S mikor aztán a férje súlyosan megbetegedett, majd meghalt, Edit néni élete szinte összeomlott.
Egy délelõtt vér szivárgott a lakásuk ajtaja alatti résbõl. Mellényúlt a lépcsõsor korlátjának? Összetört testtel vitték õt a mentõkocsiba. Az orvosok már nem tudták megmenteni.
A fia szeretné, ha a férje mellé temetnék õt. Egy éven belül haltak
meg mindketten. Sárbogárd fontos emberei voltak.
Fotó: Madarász József Városi Könyvtár

14

(L. A.)

Bogárd és Vidéke 2012. június 7.

MESE

15

A keszi kakukk meg a gergi kakukk
János bácsi kint szántott a farkaspataki dûlõben. Törte a két ökrével a kemény földet.
Egyszer csak elfáradt, megállott. Megállította az ökröket is. Ráült az eke szarvára,
és így gondolkodott: ,,Most ezt a földet felszántom, bevetem, jön rá egy áldásos esõ,
lesz jó termés, lesz kenyér.”

Ahogy így elmélkedik, hallja, hogy a gergi
oldalról szól a kakukk:
– Kakukk! Kakukk! Kakukk!
A keszi oldalról meg ráfelel egy másik:
– Kakukk! Kakukk! Kakukk!
Így szóltak váltakozva. János bácsi hallgatta, hogy felelget egyik a másiknak.

Majd egyszer arra lett figyelmes, hogy a
keszi kakukk elhallgatott. A gergi kakukk
szólt, a keszi kakukk nem. János bácsi otthagyta az ökröket, kapta magát, szaladt az
erdõ széléhez. Hogy hamarébb odaérjen,
még a csizmáját is levetette útközben. Fel
egyenesen a fára, ahol a kakukk szólt, és elkezdett kakukkolni:
– Kakukk! Kakukk! Kakukk!
A gergi kakukk szépen válaszolt rá.
Így ment egy darabig, majd a gergi kakukk
elhallgatott. Hiába kakukkolt János bácsi,
nem szólt többet a gergi kakukk. János bácsi lejött a fáról, baktatott az ökrei felé.
Igen ám, de hûlt helye volt a csizmájának,
valami csavargó magával vihette. János bácsi annyira nekikeseredett, hogy elment a
kedve a szántástól, kifogta az ökröket, hazahajtott.
Otthon rendbe tette magát, aztán egyenesen a keszi községházára. Ott elõadta a
dolgot, hogy és mint járt. Õ a falu becsületét akarta megvédeni, nehogy a gergi kakukk legyõzze a keszi kakukkot. A képviselõ-testület tagjai megszavaztak János bácsinak öt pengõt a csizmáért és azért, mert
megõrizte a falu becsületét.
János bácsi bement a legközelebbi vásárra
Tarjánba, vett egy szép pár csizmát. A
kesziek ma is azt állítják, hogy nagyon
megérdemelte.
Népmese

Forrás: internet

A KAKUKK

csempészett „fészekalja” kitehet egy kakukktól 20-22 tojást is, rendszerint azonban 11-12 között váltakozik.

Gerle nagyságú, de nyúlánk, hosszú farkú
madár. Hímje hamvas dolmánnyal, keresztbe rovott farkkal; hasafele fehéres,
keresztbe futó, hullámos csíkokkal. Tojója
és ifja vörhenyes, feketéssel kihányva, így
nagyon emlékeztet a vércsére, innen az a
hit, hogy a kakukk õszre kelve vércsévé változik. Lába sárga, szeme tûzvörös, sárgán
szegve, csõre feketés, szájzuga vöröses.
Fészket nem épít soha és szaporításában
igazi gazmadár, avval a csudálatos tulajdonsággal, hogy tojásának nagyjából színe
és némileg alakja is hasonlít ahhoz a szegény madáréhoz, amelynek fészkébe becsempészi; de már az nem áll, hogy a tojást
egészen azéhoz idomítja. Az elhelyezett,

Életmódja
Tápláléka szerint, mely mindenféle, leginkább nagyon kártékony rovarból, hernyóból, még a legszõrösebbekbõl is áll, a kakukk a leghasznosabb madár; annál is inkább, mert telhetetlen; de alább szállítja a
hasznot azzal, hogy nagyon megviseli
azoknak a kis hasznos madaraknak a fészkelését, akikhez tojásait és annak rendjén
fiát becsempészte. A kakukktojó ugyanis
kerületet választ, ott felkutatja az ökörszem, vörösbegy, a poszáták, a barázdabillegetõk és mások fészkét, s ekkor tojni
kezd idegenbe. Az odvakban fészkelõk fészekaljához nem tudva hozzáférni, a földre

IDÕJÁRÁS
Pénteken még változóan felhõs, csendes idõ várható, majd
szombaton újabb hidegfront éri
el térségünket, emiatt egyre
többfelé fordulhat elõ majd zápor, zivatar. A front mögött vasárnap és a hét elején is folytatódik a változékony, szeles idõ, többfelé elõforduló záporral, zivatarral.
www.metnet.hu

tojja monyát, aztán csõrébe ragadja és becsempészi, ahova szánta. Ugyanaz a kakukk ugyanazon vidéken leginkább egyazon faj fészkeit keresi fel, és rendesen
azon fajokét, amelyeknek fészkébõl maga
is kikelt volt.
Hirtelen növekedésével elhatalmaskodik,
kilöki gyenge mostohatestvéreit.
Mindég a maga nevét kiáltja, de inkább
„ha-hú”-nak hangzik, közbe kacagó szava
is van.
A roskadozó emberrõl mondjuk: „Nehezen ér több kakukkszót.”
A vénülõ leányról meg: „Sokszor hallott
már kakukkszót.”
Vonuló madár s nálunk még jócskán van.
Forrás: Herman Ottó:
A madarak hasznáról és káráról.

SZÍNJÁTSZÓ KÖR
INDUL
június 15-én, pénteken, 16.30-kor
a sárszentmiklósi klubban.
Mindenkit várunk,
aki már jelentkezett színjátszónak,
vagy aki eztán kap kedvet hozzá!
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 9., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Magyar gazda 6.25 Anno 6.55
Ma reggel 9.00 Euro 2012: Összefoglaló 10.00 Delta 10.30 Zöld Tea 10.55 Tetõtõl talpig 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Euro 2012: Összefoglaló
13.50 Mádl Ferenc síremlékének felavatása 14.40 Natura 15.10 Tengerre magyar: Irány a Balaton! 16.05 Gasztroangyal 17.05 Luxor-show 17.30 Hollandia–Dánia Eb labdarúgó-mérkõzés, közben ötöslottó-sorsolás 20.00 Híradó
20.25 Németország–Portugália Eb labdarúgó-mérkõzés 22.50 Euro 2012:
Összefoglaló 23.25 Forma-1 0.45 Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Beyblade 10.25 Asztroshow
11.20 Törzsutas 11.55 Autómánia 12.30 Édes drága titkaink 13.30 Lost – Eltûntek 14.30 Chuck 15.35 Agymenõk 16.35 Modern tündérmese 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 Maverick 22.00 Még drágább az életed! 0.35 Fekete
víz 2.25 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 10.55 Egyik kutya, másik nem! 11.25 Babavilág 11.55 9 hónap 12.25 Én is szép vagyok 12.55
TopSpeed 13.25 Autóguru 13.55 Sheena, a dzsungel királynõje 14.55 Bûbájos
boszorkák 15.55 Rejtélyek kalandorai 16.55 Sas Kabaré 17.55 Nagytakarítás
18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 A szépségkirálynõ 21.05 Dirty Dancing
2. 22.50 Luxusdoki 23.50 A médium 0.50 Ezo.tv 1.50 Kalandjárat 2.15
Teleshop 2.45 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 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.53 Mese 20.05 Labdarúgó
Eb-híradó 20.53 Vers napról napra 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.35 Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10 Éjszaka

Június 10., 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 Tanúságtevõk 10.05 Intelem: Pilinszky János 10.15 A zsidó konyha 10.40
Kérdések a Bibliában 10.55 Református magazin 11.20 Református ifjúsági
mûsor 11.40 Református egység – Vajdaság 12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Út Londonba 13.05 Euro 2012: Összefoglaló 15.10 Magyarország–Norvégia férfi vb-selejtezõ 17.15 Spanyolország–Olaszország Eb labdarúgó-mérkõzés 19.55 Forma-1 22.25 Híradó 22.35 Írország–Horvátország Eb
labdarúgó-mérkõzés 0.20 Euro 2012: Összefoglaló Eb 0.55 Az éjszakai busz
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.10 Tuti gimi 13.05 Gossip Girl – A pletykafészek 14.00
Maverick 16.35 Bagolyvédõk 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.05 Az utolsó
gyémántrablás 22.00 Kobra 23.55 Levelek Ivo Dzsimáról
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.20
Nagy vagy! 10.20 Beyblade 11.15 Egészségmánia 11.45 Kalandjárat 12.15
Borkultusz 12.45 Stahl konyhája 13.15 Több mint testõr 13.45 A kiválasztott –
Az amerikai látnok 14.45 Monk – Flúgos nyomozó 15.45 Bûbájos boszorkák
16.45 Dirty Dancing 2. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Rumlis vakáció 22.00
Árnyék nélkül 0.10 Elit egység 1.10 Ezo.tv 1.45 Napló 2.35 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.00
Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi újság 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese
20.00 Formabontó vasárnap este 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.35 Alma
és fája 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10 Éjszaka

Június 11., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Most a Buday! 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Roma magazin 11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Domovina 12.55 Euro 2012: Összefoglaló 14.55 Angyali érintés
15.45 Balatoni nyár 16.40 Everwood 17.30 Franciaország–Anglia Eb labdarúgó-mérkõzés 20.00 Híradó 20.25 Ukrajna–Svédország Eb labdarúgó-mérkõzés
22.50 Az este 23.25 Euro 2012: Összefoglaló 0.00 A fejvadász 1.45 Everwood
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 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 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.15 A nagy átverés 16.15
Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle 20.10
Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 CSI: A helyszínelõk 23.35
Pokerstars.net – Big Game 0.35 Reflektor 0.55 Alibi
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 Ezo.tv 12.15 Babe 14.20 Marina
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15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update Konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-Rosszban 21.15 NCIS
23.15 Bostoni halottkémek 0.15 Tények 0.50 Ezo.tv 1.25 NCIS 3.15 Aktív Extra 3.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Labdarúgó Eb-híradó 21.51
Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.35 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10 Éjszaka

Június 12., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.00 Euro 2012: Összefoglaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski
ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Euro 2012: Összefoglaló 14.55 Angyali
érintés 15.45 Balatoni nyár 16.40 Everwood 17.30 Görögország – Csehország
Eb labdarúgó-mérkõzés 20.00 Híradó 20.25 Lengyelország–Oroszország Eb
labdarúgó-mérkõzés 22.50 Az este 23.25 Euro 2012: Összefoglaló 0.00 Jack
és Rose balladája 1.50 A rejtélyes XX. század 2.15 Everwood
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 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 Egy nejnél jobb a kettõ 16.15
Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle 20.10
Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.35 A Grace Klinika 23.40 Reflektor 23.55 Emberrablás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Hátulgombolós hekus
14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update
Konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 JóbanRosszban 21.15 D.E.B.S. – Kémcsajok 23.05 TotalCar 23.35 Tények 0.10
Ezo.tv 0.45 Az ember, aki nappal aludt 2.35 TotalCar 3.00 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 félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Labdarúgó Eb-híradó 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.35 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10 Éjszaka

Június 13., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
10.40 Útravaló 11.00 Euro 2012: Összefoglaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Euro 2012: Összefoglaló
14.55 Angyali érintés 15.45 Balatoni nyár 16.40 Everwood 17.30 Dánia – Portugália Eb labdarúgó-mérkõzés 20.00 Híradó 20.25 Hollandia–Németország Eb
labdarúgó-mérkõzés 22.50 Az este 23.25 Euro 2012: Összefoglaló 0.00 Papi
1.40 Everwood
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 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.25 Párduclányok 3.: Irány
Bollywood! 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.10 Castle 20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 A nagy zsozsó 23.25 Reflektor 23.40 Gazdagék
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A vad Kurdisztánon át
14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.30 Jóban-Rosszban 21.15 Doktor House 22.15 Született feleségek 23.15 Aktív 0.15 Tények 0.50 Ezo.tv 1.25 Doktor House 2.20 Született feleségek 3.15 Babavilág 3.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 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 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Labdarúgó Eb-híradó 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.35 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10 Éjszaka
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Június 14., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.00 Euro 2012: Összefoglaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó
13.25 Euro 2012: Összefoglaló 14.45 Angyali érintés 15.30 Balatoni nyár
16.40 Everwood 17.30 Olaszország–Horvátország Eb labdarúgó-mérkõzés
20.00 Híradó 20.25 Spanyolország–Írország Eb labdarúgó-mérkõzés 22.50 Az
este 23.25 Euro 2012: Összefoglaló 0.00 Végig az úton 1.40 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 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 Lebilincselõ karácsony
16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle
20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Anyád napja 23.35 Totál szívás 0.40
Reflektor 0.55 Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Az ifjú Herkules
14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 JóbanRosszban 21.15 Nicsak, ki beszél! 23.10 Aktív 0.10 Tények 0.45 Ezo.tv 1.20
Nicsak, ki beszél! 2.50 Segíts magadon! 3.15 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.05 Irány London! 17.30
Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Labdarúgó Eb-híradó
20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.35
A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10 Éjszaka

Június 15., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.00 Euro 2012: Összefoglaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Euro 2012: Összefoglaló 14.55 Angyali érintés 15.45
Balatoni nyár 16.40 Everwood 17.30 Ukrajna–Franciaország Eb labdarúgó-mérkõzés 20.00 Híradó 20.25 Svédország–Anglia Eb labdarúgó-mérkõzés
22.50 Az este 23.25 Euro 2012: Összefoglaló 0.00 Melissa és Joey 0.25
Waczak szálló 0.55 Piás polák bérgyilkos 2.25 Everwood
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 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.30 A nagy hajsza 16.15
Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle 20.10
Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 CSI: Miami helyszínelõk 22.35 Gyilkos elmék
0.45 Reflektor 1.00 Törzsutas 1.30 Kemény zsaruk 2.25 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A láthatatlan ember 14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben
17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30
Jóban-Rosszban 21.15 Aranygyermek 23.10 Aktív 0.10 Tények 0.45 Ezo.tv
1.45 Aranygyermek 3.15 Alexandra pódium 3.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Labdarúgó Eb-híradó 20.51 Vers napról napra
21.04 Kultúrkör 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.35 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a
93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Június 8., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Református családi nap Miklóson
(75p), Reini (85p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00
és 0.00 Lapszemle
Június 9., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Kishantosi nyílt nap (35p), Kórustalálkozó (90p), Alapi pünkösd (115p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 10., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó
14.00 Kishantosi nyílt nap (35p), Kórustalálkozó (90p), Alapi pünkösd
(115p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 11., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Kossuth iskola – anyák napja (53p), Hangszeres évzáró Miklóson (60p), Interjú horgászokkal (20p), Pörköltfesztivál (30p), Horvátországi képeslap (18p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 12., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Csilléri-találkozó (10p), Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 13., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kossuth iskola – anyák napja
(53p), Hangszeres évzáró Miklóson (60p), Interjú horgászokkal (20p),
Pörköltfesztivál (30p), Horvátországi képeslap (18p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 14., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat:
TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775
Sárbogárdon a Salamon utcában családi ház,
sürgõsen eladó. 06 (20) 576 1342 (4508791)
2

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
falbontás nélkül!
Telefon: 06 70 310 8086
Tájékoztatjuk
a tisztelt Lakosságot és Partnereinket, hogy a

Sárbogárd–Kislók
Körzeti Hulladéklerakó
NYITVATARTÁSI IDEJE
2012. június 15-tõl
AZ ALÁBBIAK SZERINT
MÓDOSUL:
hétfõ–péntek: 7.00-16.00 óráig,
szombat: zárva.
Hulladék beszállítására hétköznapokon
15.45 óráig van lehetõség.
KÖZÉV Kft.

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

Egyszobás lakás kiadó vagy eladó. 06 (30) 819
2563 (4508946)
Társasházi lakás, garázzsal eladó. 06 (20) 9177
980 (4508976)
Kálozon családi ház eladó. Irányár: 1.200.000
Ft. 06 (70) 398 4626
Tojótyúk 800 Ft,–1200 Ft -ig ingyenes szállítással. 06 (20) 981 9606 (4507536)
Cser, akác minõségi tûzifa eladó. Cser kugli:
1900 Ft, hasított 1950 Ft, akác kugli 2280 Ft,
akác hasított 2380 Ft, vegyes tûzifa 2050 Ft-tól.
Házhoz szállítás Sárbogárd területén ingyenes.
06 (20) 406 9267 (4507534)
Leszakadt a hídja-bejárója? Vagy éppen újat
épít? Eladó 2db 50 cm átmérõjû beton áteresz az
új árának feléért 4.000 Ft/db áron. Érdeklõdni:
06 (20) 982 6630
Németjuhász kölykök eladók. 06 (30) 916 5891
(4507575)

ELADÓ a képen látható

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

VADONATÚJ
TÉVÉÁLLVÁNY.

Hargitai nagymama
szakácskönyvei
kaphatók a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot
árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft

Méretei: mélység 55 cm,
magasság (lábbal) 55 cm,
szélesség 138 cm.
Ár: 27.000 Ft

Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

Érd.: 06 (30) 34 83 320.

2012. JÚNIUSI VÉRADÁSOK
Június 14-én (csütörtökön) a lajoskomáromi általános iskolában 14–17 óráig;
június 20-án (szerdán) Sárbogárdon, a József Attila Mûvelõdési Központban
11–17.30 óráig;
június 26-án (kedden) a kálozi általános iskolában 14–17 óráig;
június 27-én (szerdán) a nagylóki mûvelõdési házban 14–17 óráig;
június 28-án (csütörtökön) a dégi általános iskolában 13–17 óráig rendezünk
véradást.
Minden új és állandó véradónkat szeretettel várjuk véradásainkra!
Véradóink minden véradásunkon vadonatúj ruhák közül válogathatnak, 500 Ft-os étkezési utalványban részesülnek és csokit+üdítõt is kapnak ajándékba!
Vöröskereszt Sárbogárd
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Végzõs angol szakos (ELTE) egyetemista, angol
nyelvbõl korrepetálást vállal. Érdeklõdni: 06 (70)
984 8565
Garázs eladó az Ady-ltp mögött. Telefon: 06
(30) 685 9905
Eladó: Nagylókon új ingatlan, munkahellyel
együtt, Sárbogárdon nagy családi ház üzlethelyiségekkel, valamint Bethlen G. utcában 2 db építési telek. Telefon: 06 (25) 460 615 (4308494)
Cecén családi ház eladó. 06 (70) 340 7282
Új családi ház eladó, Sárbogárd központjában.
06 (70) 2045 692 (4507592)
Családi ház Kislókon a Szabadság utca 4 alatt eladó. 06 (30) 532 6170
Polski Fiat 126-os eladó. 06 (30) 532 6170
4 részes használt konyhabútor 4000 Ft-ért eladó. 06 (30) 830 7095 (4508993)
Választási malacok eladók 06 (20) 367 2785
Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (30) 499
3968
2

Sárbogárd József u. 2. emeleti, 54 m –es erkélyes, felújított lakás eladó. 06 (20) 972 3915, 06
(30) 448 7915
Ady-lakótelepen földszinti egyszobás, felújított
lakás eladó.06 (70) 7724 315 (4508989)
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Újabb pályázati
siker a gimiben
„Visszaemlékezni azért jó, mert a múltba nézés megszépíti az emlékeket és visszahozza a fiatalságunkat.”
(Kalácska László)

Meghívó
Tárt kapukkal várja a 60 éves Petõfi Sándor Gimnázium

Idézzük fel közösen az elmúlt hat évtized történéseit, emlékeit! Ebben segít majd a 60 év képeibõl összeállított dvd bemutatása.
A délután folyamán lehetõség lesz a felújított iskolaépület, az
iskolatörténeti kiállítás megtekintésére, emlékek felidézésére
az iskolatársakkal, a gyerekek részére játékra a gimnázium udvarán.
Szeretettel várjuk az alma mater valamennyi diákját!

A TÁMOP 3.1.7-11/2. számú pályázat keretében referencia-intézményként elõminõsített intézményünknek lehetõsége nyílik arra, hogy felkészüljön a referenciahelyi szolgáltatások ellátására, vagyis nevelési–oktatási gyakorlatának
továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, ezzel segítve más közoktatási intézmények értékelvû szakmai fejlesztõ tevékenységét a kompetencia alapú oktatás területén. A pályázat megvalósítása során 17 tanfolyam keretében készülhetnek fel iskolánk bevont pedagógusai (12 fõ)
az új szerepkörrel járó feladatok ellátására. A szakmai felkészülés mellett eszközfejlesztésre is sor kerül majd, amelynek keretében a kompetencia-fejlesztést segítõ technikai
berendezések beszerzését tervezzük.

Öregdiák Egyesület

– PSG –

2012. június 16-án 15 órára
valamennyi volt diákját családtagjaikkal
egy kötetlen, „batyus” baráti beszélgetésre.
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CSÚCSJÁTSZÓTÉR NAGYLÓKON
Zsáktelepülés létére Nagylók jó példaként szolgálhat minden
más helység számára, mert hiába piciny, bizony, nem az isten háta
mögötti, hanem a Mindenható tenyerén hordozott község. Ha
meg is vannak a maga nehézségei, a közösség és a település fejlõdését szolgáló dolgokra mindig jut pénz és akarat, ami nemcsak a
helyi vezetõket, de a lakókat is dicséri.
Most egy csúcsszuper játszóteret avattak fel a gyereknap keretében, szombaton délelõtt, amit 13.721.335 Ft uniós és kormányzati
támogatásból, 3,7 millió forint önerõ hozzáadásával, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében építettek meg.
A rövid megnyitó után a gyerkõcök pillanatok alatt belakták a játszóteret. Mi, felnõttek irigykedve figyeltük a rajcsúrozó csemeté-

ket – szerintem többen szívük szerint birtokba vették volna a fából, kötélbõl készült hintákat, libikókát, csúszdát, mászókákat,
vonatot, ügyességi játékokat. Ám nem csupán a játékok nagyszerûek, de a játszótér elhelyezése is: limbusos fák alatt, a focipálya
mellett foglal helyet, szépen körbekerítve, beültetve pázsittal,
bokrokkal.
A gyermekes családoknak hétvégi kirándulásként érdemes elmenni a nagylóki játszótérre!
Hargitai–Kiss Virág

