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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Jaj, de IÓ
Ó, azok a régi vakációk! A várakozás izgal-
ma! Amint felkerült a szünet közeledtét
jelzõ elsõ díszes betû a táblára, az általános
rözsgés valahogy szûnni nem akaró lett,
nehezen bírtunk magunkkal. Fél lábbal ki-
lógtunk az iskolapadból – csábítottak a
nyári illatok. Pedagógus és csemete egy-
aránt érezte: hét nap és beköszönt a nyári
szünet.
Jött az (eleinte) édes semmittevés, reggeli-
zés pizsamában, tévézés, játék, tekergés bi-
ciklivel, utazás, napfény, nyaralás, fürdés.
No meg a borsófejtés, ribizlipirgálás,
meggyfaggatás…
Feledhetetlen nyári élmények sokasága
gyarapítja képzeletbeli emlékkönyvünk
oldalait.
A Margaréta csoport búcsúzó nagycsopor-
tosainak bizonyára kitörölhetetlen lesz az
az éjszaka, amit az oviban töltöttek. Ahogy
maradandó határkõ a cecei konfirmandu-
sok fogadalomtétele is. S bizonyára emlé-
kezetes marad a fegyverropogással kísért
kutyás bemutató is a sáregresi gyerekek
számára.
A soron következõ nyári programok közt
ígéretesnek tûnik a miklósi tábor vagy az
alsószentiváni Szent Iván-éj.
Éljen hát a nyár! Ó, ió, ció, áció, káció, aká-
ció, VAKÁCIÓ!

Hargitai–Kiss Virág

Pizsamaparti az óvodábanPizsamaparti az óvodában

Konfirmáció CecénKonfirmáció Cecén
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Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület

június 8-ai nyílt ülésérõl –
9 képviselõvel kezdte meg soros ülését a testület. Több napirendi
pont esetében jogszabályi változások miatt volt szükség módosí-
tásra.
A szociális alapellátás intézményi térítési díjának megállapításá-
ról szóló pontot nem tárgyalták, mivel az Eurest nem terjesztett
elõ díjemelési igényt. Dr. Sükösd Tamás polgármester elmondta:
A szociális étkeztetés vonatkozásában a lejáró szerzõdés miatt rö-
videsen vélhetõen egy európai, nyílt közbeszerzésnek lesznek ala-
nyai.
Etelvári Zoltán javaslatára egyperces néma felállással adóztak a
trianoni tragédia emlékének a városatyák.

Civil- és sporttámogatások
A civil és a sportszervezetek támogatása megtörtént, a részletek a
városi honlapon olvashatók, az 1-es napirendi pontnál. A csök-
kentett keretösszeget az illetékes bizottság igazságosan igyeke-
zett felosztani, hogy lehetõség szerint minden pályázónak jusson:
Csipike 110 ezer Ft, Sárszentmiklós Egyesület (Borbarát Kör,
Sárfoltok, sárszentmiklósi és töbörzsöki nyugdíjasklubok, miklósi
rendezvények) 140e Ft, Rétszilasért Egyesület 20e Ft, Philia 50e
Ft, HBE 20e Ft, Bogárd-Dal 250e Ft, Polgárõrség Sárbogárd 130e
Ft, Sárbogárdi Kulturális Egyesület (sárbogárdi nyugdíjasklub,
fúvószenekar, Sárréti Csókavirág, Ten Dance, mûvelõdési ház)
180e Ft, Múzeum Egyesület 50e Ft, Sárszentmiklósi Iskoláért
Alapítvány 10e Ft, Polgárõrség Pusztaegres (p.egresi nyugdíjas-
klub) 150e Ft, Központi Óvodát Segítõ Alapítvány 20e Ft, Íjász
Club 375e Ft, Flórián Lövészklub 30e Ft, LSC Sárbogárd 600e Ft,
asztalitenisz 75e Ft, természetjárók 80e Ft, VAX 520e Ft, Sár-
szentmiklósi SE 1.200e Ft, SKC 220e Ft, postagalambászok 50e
Ft, Lovas Egyesület 250e Ft.

Jó hírek
Dr. Sükösd beszámolt arról, hogy dr. Csernavölgyi István, a Szent
György Kórház fõigazgatója részvételével egyeztetés volt a kistér-
ségben mûködõ, ügyeletet is ellátó orvosokkal a várólisták rövidí-
tése, az ellátás hatékonyságának növelése érdekében.
Alakul az I-es fogorvosi körzet ügye is, errõl azonban akkor sze-
retne a polgármester érdemben beszámolni, ha aláírják a szerzõ-
dést a most jelentkezett vállalkozóval.
Egy együttmûködési megállapodás keretében a Közép-Dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság 10 gépesített közmunkása (egy szakasz-
mérnök segítségével) hatékonyan tartja karban a társulati árko-
kat.
Az egyik sárbogárdi ipari területnél (Fetév–KeyTec) ugyancsak
biztató jelek mutatkoznak tulajdonosváltásra.

Sírdíj
A Közév Kft. kezdeményezte a sírhelymegváltási díj emelését 1-es
sírhely esetében, mivel a környékbeli sírhelydíjak – különös tekin-
tettel a városi rangú településekre – jelentõsen magasabbak, mint
Sárbogárdon. A testület a szolgáltató által javasolt 52,4 %-os
mértékû emelés helyett 14,3 %-os díjemelést fogadott el, a lakos-
ság anyagi helyzetére tekintettel. Így az 1-es sírhely megváltásá-
ért, újraváltásáért 3.000 Ft-ot kell fizetni 25 évre.

Jelzõrendszer újragondolva
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás hatékonyan mûködött a
városban és a kistérségben, azonban a megváltozott díjtételek mi-
att 19 készüléket visszavittek. Ezért újragondolják a díjakat, hogy
azok az emberek, akiknek ez a segítség az utolsó lehetõségük, a fi-
zetési kötelezettség miatt ettõl ne essenek el.

Talajterhelési díj kedvezményei

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: Február 1-jétõl nagy mérték-
ben emelkedett a talajterhelési díj, jegyzõi hatáskörbe került,
hogy aki a közmûhálózatra nincs rákötve, azt 1 éves türelmi idõvel
felül kell vizsgálni, illetve kötelezni kell a rákötésre.
A testület által elfogadott rendelet szerint a talajterhelési díj meg-
fizetése alól mentesülnek azok, akiknél a vízvételi lehetõség
adott, de fürdõvel, vécével nem rendelkeznek, és a vízvételi hely
korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz, zárt szennyvíz-
tárolóhoz nem csatlakozik. Nem terheli díj azt, aki a közcsatorná-
ra csak aránytalanul magas, 300.000 Ft-ot meghaladó összeg elle-
nében tudna csak rákötni. 50 % kedvezményt kap a rákötés évé-
ben az, aki a közcsatornára ráköt. A tárgyévben mentesíthetõ a díj
megfizetése alól, akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át, ha egyedülálló és
jövedelme nem haladja meg az érvényes nyugdíjminimum 150
%-át, valamint ha a 70. életévét betöltötte.

Tûnjön el a bódé

A Lara-Therm Kft. kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a
Petõfi-üzletház elõtti korábbi Buvihír-pavilon elszállítása ügyé-
ben, aláírásokkal megtámogatva beadványát.
Dr. Sükösd: A pavilon tetején futó fényreklámra egyszerû helyi-
ségbérleti szerzõdésünk van, melynek nagyságrendje évi 25.000
Ft, ami nem túl jelentõs bevétel. Ha az adott vállalkozás máshol
kívánja elhelyezni a fényreklámot, és ez közterületet érint, akkor
ebben együttmûködünk. Alpolgármester úr fölvetette, hogy ke-
ressük meg azt a céget, amelyik Fehérváron egy viszonylag ízléses
tereptárgyat helyezett el, ami hõmérsékletet és egyéb közérdekû
adatokat közöl. Azzal egyetérthetünk, hogy a pavilon nem szép és
a fényreklámon kívül különösebb funkciója sincs.
Nagy Tibor: Hiányolom a másik vállalkozó véleményét. Az lett
volna a korrekt, ha meghívjuk, és elõbb azzal egyezünk meg, aki a
futófényt üzemelteti. A vállalkozó nyilván szerzõdéseket kötött
azokkal, akik nála hirdetnek. Ha a bódét csak úgy elszállítják, ak-
kor az õ érdekei sérülnek, ami esetlegesen jogi következményeket
is von maga után. Amikor mi számolunk fel valamit, nekünk kell
felajánlani helyeket, amikbõl õ választ.
Dr. Sükösd: Határozatlan idejû szerzõdést kötöttünk vele. A
szerzõdés megszüntetésérõl a képviselõ-testület döntése elõtt ok-
szerûtlen lett volna beszélni. A szerzõdés díja 2.120 Ft havonta,
ebbõl nagy kártérítési következtetést nem lehet levonni. A bérleti
szerzõdést 2008-ban úgy kötötték meg, hogy a bérleti jogviszony
megszûnése után a vállalkozó másik helyiségre nem tart igényt.
Nedoba Károly: Egyértelmû, hogy a pavilon rontja a városképet.
De számomra ez a kérelem egy kicsit nyers.
Dr. Sükösd: Ebben a dologban egyetértünk. A futófényt üzemel-
tetõ vállalkozás pontosan tudja, hogy ezt a kérdést napirendre
tûztük ma. Nem szóltak hozzá hivatalosan semmit. A magánvéle-
ményüket ismerem – nem az elõterjesztéssel van bajuk, hanem a
megemlített móddal.
Etelvári: Sudár Gábornak abban igaza van, hogy a futófény nem
jó helyen van a zebránál, mert ha fölnézek rá, esetleg elcsapom a
gyalogost.
A testület végül úgy határozott, hogy egyeztetnek a futófényt üze-
meltetõ vállalkozással, és a következõ ülésen tárgyalják újra a
témát.

Állami köz(l)öny

Az önkormányzat annak rendje és módja szerint, törvényi kötele-
zettségének eleget téve kívánta megjelentetni a Magyar Közlöny-
ben a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat vezetõi állását május 31-ei határidõvel, azon-
ban a kiadvány szerkesztõsége ennek közlését elmulasztotta.
Ezért most új határidõs pályázatot kell megjelentetni.
Dr. Sükösd: Megdöbbentem azon, hogy Magyarország egyik hi-
vatalos szakági lapjában 50 nap nem elégséges arra, hogy megje-
lenjen egy határidõs pályázati felhívás.

Folytatás a következõ oldalon.



Bogárd és Vidéke 2012. június 14. KÖZÜGYEK 3

Ez azt fogja eredményezni, hogy tanév közben lesz igazgatói kine-
vezés. Többször emlegettem a közlönykiadónak a kártérítési
kötelességét.
Macsim András: Ne kekeckedjünk a magyar állammal.
Dr. Sükösd: Kártérítési felelõssége az államnak is van. A közlöny-
kiadón belül 3 ember pingpongozott velem. Azt gondoltuk a jegy-
zõ asszonnyal, hogy a harmadik ember nem is létezik, mert mindig
csak az üzenetrögzítõje vette fel a telefont. A 30-40 hívás ellenére
sem jelent meg a közleményünk.
Etelvári: Mennyi pénzért nem jelent meg?
Dr. Sükösd: Markáns ára van a közlönyben való megjelenésnek,
mindig a lappéldánnyal együtt jön a számla.

Bejelentések
Dr. Sükösd: Kétszer megszólíttatott a legutóbbi nyilvános ülésen
a Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség. Írás-
ban adtak választ, azzal a határozott kéréssel, hogy levelüket a be-
jelentések között olvassam föl:
„A képviselõ-testület elõzõ két ülésén gyülekezetünkre nézve méltat-
lan kifejezések hangzottak el, amelyekre ezúton szeretnék reagálni.
A Bogárd és Vidéke hetilapban megjelent Napló tudósítása szerint
Etelvári képviselõ úr azt a megjegyzést tette, hogy bár gyülekezetünk
megkapta a Baross utcai telket, nem tartotta be azt, amit megígért.
A pontosság kedvéért tisztázni szeretném a félreérthetõ megfogalma-
zást. Gyülekezetünk, még ha kedvezményes áron is, 2,5 millió Ft-ért,
de megvásárolta a szóban forgó ingatlant, ám nem pontatlan megfo-
galmazás, hanem valótlan állítás az, miszerint gyülekezetünk meg-
szegte volna az ígéretét.
Mivel Etelvári képviselõ úr nem fejtette ki, hogy pontosan mit ért ez
alatt, nem tudok másra gondolni, mint az említett telekvásárlással
kapcsolatban valóban tett egyetlen vállalásunkra, amelyet az adás-
vételi szerzõdésben rögzítettünk is. Idézem a szerzõdés idevágó szöve-
gét: A szerzõdõ felek rögzítik, hogy jelen adásvétel alapját képezõ ön-
kormányzati határozat indokolása szerint az evangélikus egyházköz-
ség vállalta, hogy az új gyülekezeti központban helyet ad az olyan, az
önkormányzat által szervezett, a gyülekezet vallott keresztyén értékei-
vel összhangban álló rendezvényeknek is, amelyekrõl a szervezõ ön-
kormányzattal elõzetesen egyeztetést folytatott. A gyülekezet vállalja
továbbá, hogy saját szervezésû, a nagyközönség számára is érdeklõ-
dést jelentõ rendezvényeit Sárbogárd város polgárai számára nyitottá
teszi.
A szerzõdésben tett vállalásainknak örömmel tettünk eleget eddig is,
noha egyáltalán nem ígérvények betartásának kényszere miatt. Meg-
tiszteltetésnek vettük, hogy a Honvéd Bajtársi Egyesület két ízben is új
gyülekezeti házunkban tartotta megemlékezését. Bár más civil szer-
vezeteknek is tettünk felajánlást, csak reméljük, hogy a késõbbiekben
õk is otthont találnak nálunk egy-egy rendezvény erejéig. Egyéb, pl.
önkormányzati megkeresés ez idáig nem érkezett.
Vállalásunk másik része, miszerint saját rendezvényeink az egész vá-
ros felé nyitottak, keresztyén küldetésünkbõl fakadó természetesség.
Ez volt tehát a vállalásunk, amelyet maradéktalanul be is tartottunk,
ezt Etelvári képviselõ úr sem vitathatja.
Ha Etelvári úrnak hiányérzete van vállalásunk betartásával kapcso-
latban, az talán abból adódhat, hogy várja a teljes beruházás elké-
szültét. Mi is. Bár az építkezés idejére elmélyülõ gazdasági válság mi-
att az is csoda, hogy másfél év alatt elkészülhetett a beruházás kéthar-
mada, mintegy 60 millió Ft értékben. Mi is várjuk a folytatást, szeret-
nénk, ha nemcsak az alsó épületszint jelenlegi 10 négyzetméterén
(ebbõl 60 m2 a befogadóterem), hanem közel még egyszer ekkora he-
lyiségben tudnánk továbbra is teljesíteni a vállalásunkat. Ezért is ér-
vényes építési engedélyünk hiányzó részre.
De újra hangsúlyozom: vállalásunk betartása, vagy be nem tartása
nem m2-kérdés alapján ítélhetõ meg.
Tisztelettel kérem a képviselõ urat: csak kellõ körültekintéssel tegyen
a nyilvánosság elõtt gyülekezetünkrõl kijelentéseket, mert azok erköl-
csileg is, jogilag is aggályosak lehetnek, mint ahogyan erre szóban for-
gó megállapítása a példa.
Etelvári képviselõ úr másik észrevétele a Baross utcai gyülekezeti há-
zunk szerinte elhanyagolt környezetére vonatkozott. Képviselõ úrnak
igaza volt abban, hogy a területen március végén, április elején több

héten keresztül vágatlan füvet láthatott. Tudjuk, hogy alapvetõen a
tulajdonos feladata az ingatlant övezõ közterületen a fû nyírása. Mi-
vel a miklósi templomunk is saroktelken helyezkedik el, bõven van
alkalmunk gyakorolni a rendben tartást a fûkaszálástól az árokba
szórt szemét összeszedéséig.
A Baross utcai telek esetében azonban bizonytalanságban voltunk; a
vásárlási igényünket annak idején az egész, akkor 1.500 m2-es terü-
letre nyújtottuk be, ebbõl azonban 1.000 m2-t adott el nekünk az ön-
kormányzat, a többit egy tervezett útszélesítés miatt visszatartotta.
Ennek a 478 m2-es területnek a gondozásáról beszélünk, és ez nem
kicsi terület. A 478 m2-bõl kb. 300 m2 a füves rész; kérdés volt szá-
munkra, hogy vajon a teleknagysághoz képest aránytalanul nagy
közterület rendben tartása egyedül a mi kötelességünk-e. Másfelõl
azt tapasztaltuk, hogy a tavalyi fûkaszálások kb. egyharmadát az ön-
kormányzat végezte el. Amit a képviselõ úr láthatott, az ennek a talán
egymásra váró bizonytalan helyzetnek volt az eredménye.
Az eset kapcsán felvetõdik bennünk néhány kérdés. Vajon környeze-
tünk elhanyagoltsága olyan kirívó volt-e, hogy a testületi ülésen téma
kellett, hogy legyen? Vajon nem várhatnánk-e el, hogy képviselõnk,
aki szinte naponta elautózik a gyülekezeti házunk mellett, ne a város
nyilvánossága elõtt, hanem közvetlenebb módon, akár személyesen,
vagy telefonon tájékozódjék, fogalmazzon meg kritikát?
Talán megértve egymás álláspontját békességben lerendezhetjük az
ilyen ügyeket. Szeretnénk, ha a képviselõnk partnernek tekintene
bennünket, mint akikkel meg lehet beszélni a vitás kérdéseket. Mi
partnerként szeretnénk a képviselõ úrra tekinteni.
A testületi ülés után Szõnyegi Lajostól, a mûszaki osztály vezetõjétõl
kértem felvilágosítást kötelezettségeinkrõl. Elmondása szerint a mi
kötelességünk a fû nyírása, mi ezt el is végezzük. Ha ebben segítséget
kapunk az önkormányzattól, megköszönjük, mint ahogy az eddigi
segítségnyújtást is köszönjük.
Amikor viszont Etelvári képviselõ úr a soron következõ ülésen is kri-
tikával illeti a fû magasságát, akkor bizony részrehajlóan szigorú
szemmértékkel hozott ítéletet. Megítélésünk szerint a fû még nem ért
meg a kaszálásra. Azt nem tudjuk vállalni, és kérjük, képviselõ úr se
várja tõlünk, hogy ekkora területen hetente nyírjuk a füvet.
Hadd fûzzem hozzá, hogy gyülekezetünk igenis törekszik arra, hogy
igényesen gondját viselje otthonának és az azt körülvevõ közterület-
nek. Éppen a Baross utcában, közterületen, az említett telek környe-
zetében saját költségen 3 állásos parkolóhelyet alakítottunk ki, emi-
att csökkent a füves kaszálni való terület 300 m2-re. Ugyanitt bokro-
kat, virágokat ültettünk és gondozunk, mert mi is a városunk lelki, fi-
zikai épülésén és szépülésén fáradozunk. A Baross utcai gyülekezeti
házunk építésén túl ezért is újítottuk fel néhány éve a miklósi közös-
ségi házunkat és adtuk át hetekkel ezelõtt annak új székelykapuját.
Mindezekért dicséretet nem várunk, és azt sem kérhetjük, hogy sze-
ressenek bennünket, de azt kérjük, hogy a mindenki felé köteles jóin-
dulattal viszonyuljanak hozzánk, és igazságosan beszéljenek rólunk,
különösen a nyilvánosság elõtt.
Az egész képviselõ-testület munkájára Istenünk áldását kérve, tiszte-
lettel: Bõjtös Attila”
Etelvári: Én nem a gyülekezet ellen szóltam, hanem annak, aki fe-
lelõs azért, hogy karbantartsák a környezetüket. A véleményemet
továbbra is fenntartom, mert a tények makacs dolgok. Én szere-
tem az oktatást, szeretem a jó stílust, bár inkább levágta volna a
füvet, míg megírták a levelet.
Nedoba: A Boross Mihály-emlékpark festése miért nem történt
meg?
Etelvári: A kátyúzás mikor lesz? A Szélsõ utca már nagyon rossz.
Dr. Sükösd: Egy kormányzati projekt miatt a korábban megígért
martaszfalt-mennyiséget a Közútkezelõ mégsem tudja számunk-
ra biztosítani. Türelmet kérünk. A bányában letermelt anyag
elhozatala darabonként 2 tonnás akadályba ütközik a bánya bejá-
ratánál. Úgy fest, hogy a bánya az enyészeté, azonkívül vélhetõen
jelentõsen többet termeltek ki, mint amennyit kellett volna. Most
a karbantartási keret terhére a tüzépen veszünk követ, ami nem
túl hatékony. Mintegy 10 nappal ezelõtt félóra alatt az egyik külsõ
településrészünkön átment 22 mm csapadék és két utcát elvitt a
burkolatával együtt.

Folytatás a következõ oldalon.
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Másnap reggelre elkészült a vis maior-felhívás, ehhez
képest a Kormányhivatal e hó 12-én jön megnézni.
Addig meg az emberek szorgalmasan tanulnak repül-
ni, mert menni nem lehet az utcán. Ráadásul nem a
Kormányhivatal az utolsó szerv, aki jönni akar meg-
nézni ezt a dolgot.
Etelvári: Az Árpád úton van 2-3 feltörés, azt szerin-
tem a Közútkezelõvel kellene felújíttatni, mert az
alappal van probléma.
A képviselõ elmesélte rosszulléte történetét is, ami
miatt kénytelen volt megtapasztalni az egészségügyi
várólista hátrányait. Reményét fejezte ki, hogy való-
ban hathatós változás következik be ebben a tartha-
tatlan helyzetben.
Dr. Sükösd: Csernavölgyi doktor úr annyit mondott,
hogy ha a háziorvos azzal utalja be a beteget, hogy
akut és azonnali ellátás kell, és a sürgõsségirõl nem te-
szik föl osztályra a meghatározott idõn belül, akkor –
annak ellenére, hogy doktorhiány van – a közremûkö-
dõ kollégának õ azon a napon megköszöni a részvé-
telt a kórházban. Van már ilyen ok miatt eltávolított
orvos. A háziorvosok fölvállalják, hogy eldöntik, ki az,
aki nem éri meg a várólista végét.
Macsim: A Homoksorról jelezték, hogy a házszámok
nincsenek rendben. Volt, hogy a kihívott mentõk nem
találták a házszámokat.
Dr. Sükösd: A házszám kirakása a tulajdonos kötele-
zettsége. Amikor az épületet létrehozta, van bejelen-
tési kötelezettsége; ha van épületfeltüntetési vázrajz
és átkerül a Földhivatalhoz, illetve lezajlik a közigaz-
gatási eljárás, akkor ez kiküszöbölhetõ.
Macsim: A házakra ki vannak rakva, de össze-vissza.
Dr. Sükösd: Ezt kell rendelettel mindenképpen fölol-
dani. Máshol is van ilyen gond. Augusztusban megkí-
séreljük megoldani. A Postának is van ebbõl problé-
mája.
Macsim: Ugyanitt az árkokat is meg kellene nézni,
mert tele vannak szeméttel.
Dr. Sükösd: Tudunk hozni egy népszerûtlen intézke-
dést: az összes tulajdonost lehet kötelezni a rendele-
tek alapján.
Macsim: Rengeteg szemét van a malom környékén és
a Kite felé.
Nedoba: A Kite majd összeszedi.
Nagy: Erõs Ferenc kijelentette a sárbogárdi futball-
pályán: vegyük úgy, hogy el van adva. Ezzel szemben
polgármester úr biztosított afelõl, hogy nem lesz elad-
va. 100 éves a sárbogárdi és a sárszentmiklósi futball-
klub is. Ünnepeljük meg méltóképpen, én erre
100.000 Ft-ot felajánlok.
Dr. Sükösd: Soha senki nem hozott se javaslatot, se
döntést a pálya eladásáról. Miért adnánk el? Jövõ hé-
ten jönnek a konkrét elképzeléseikkel a vállalkozá-
sok, hogy kinek mennyi társasági adója van, amit erre
szeretne fordítani. Szeptemberig össze fogjuk rakni,
ahogy a miklósi is össze lett rakva és mûködik.
Nagy: Mi az akadálya, hogy elnevezzük a bogárdi pá-
lyát és megemlékezzünk méltóképpen az évforduló-
ról?
Dr. Sükösd: Én azt szeretném, a család kérése alapján
is, hogy akkor nevezzük el, ha a jelenlegi állapotnál
egy picit jobban néz ki. A 100 évre vonatkozóan ellen-
tétes adatok vannak. A 2013-as programot 2012. õszig
össze kell rakni. A focipálya miatt sok szó érte a ház
elejét, hogy a családotthonos gyerekek hordták oda a
szemetet, illetve tettek több mindent tönkre. A csa-
ládotthon vezetõjével és a Közév Kft.-vel való együtt-
mûködés keretében komplett szemétszedési akciót
tartottak, és több köbméter szemetet vittek el onnan
a saját erejükbõl.

Szerkesztette: Hargitai–Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet
a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál

(7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.)

INTÉZMÉNYVEZETÕI BEOSZTÁS
ellátására közalkalmazotti jogviszonyban.

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, 3 hónap próbaidõ kikötésével, a ma-
gasabb vezetõi megbízás idõtartama határozott idejû, 5 évre szól (2012. október 1-jétõl
2017. július 31-éig).
Ellátandó feladatok
Vezeti és irányítja az intézményt, e feladatán belül az alapító okiratnak megfelelõen az in-
tézményegységeit: Mészöly Géza Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, Zengõ
Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat; a pedagógiai–mûvelõdési program
alapján gondoskodik a különbözõ intézményegységek együttmûködésérõl, tevékenysé-
gük összehangolásáról; felel az intézmény szakszerû, hatékony és törvényes mûködésé-
ért, a takarékos gazdálkodásért, az intézmény szakmai tevékenységének tervezéséért,
szervezéséért, biztosítja az intézmény mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltéte-
leket. Munkáltatói jogokat gyakorol és dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Szakmai feladatai-
nak részletes felsorolását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54-55. §-ai tar-
talmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 10. §-a tartalmazza.
A munkakör betöltésének feltételei:
* büntetlen elõélet, cselekvõképesség;
* magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tar-
tózkodáshoz, illetve bevándorlási, vagy letelepedési engedély;
* vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján;
* a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1)-(7) bekezdései szerint:
* az adott nevelési–oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szüksé-
ges felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség, illetve a fenti jogszabály (7) bekezdé-
sére tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai felada-
tairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet 5. számú melléklete
szerinti intézményvezetõi munkakör betöltéséhez meghatározott felsõfokú képesítések
valamelyike;
* pedagógus-szakvizsga;
* másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség;
* legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (kivétel fenti tör-
vény 18. § (6) bekezdésében foglaltak);
* a nevelési–oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló alkalmazás.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: nevelési–oktatási intézményben szerzett vezetõi
gyakorlat.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. és a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet alapján (magasabb vezetõi pót-
lék: a pótlékalap 230 %-a).
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek:
* részletes szakmai önéletrajz;
* az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
* három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizo-
nyítvány;
* az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról
kiadott munkáltatói igazolások másolata;
* az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel;
* nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul;
* nyilatkozat arról, hogy a pályázatának az elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri-e;
* nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetõi megbízása esetén a vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2012. augusztus 8., Sárbogárd Város Ön-
kormányzata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30.
A munkakör betöltésének legkorábbi idõpontja: 2012. október 1.
A pályázatok elbírálásának rendje: a pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete bírálja el a véleményezési határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi
ülésén.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2012. június 14-én
(csütörtökön) 17 órakor

rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Pályázat benyújtása az MLSZ Országos Pá-
lyaépítési Program II. ütemére. Elõadó: polgár-
mester.
2. Pavilon elszállítására kérelem. Elõadó: pol-
gármester.
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl
szóló 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosítása. Elõadó: jegyzõ.
4. Belterületbe csatolás iránti kérelem elbírálá-
sa. Elõadó: polgármester.
5. Állásfoglalás a távhõszolgáltatás, használati
melegvíz-szolgáltatás ármegállapításával árvál-
toztatásával kapcsolatosan. Elõadó: polgár-
mester.
6. Tájékoztató a „Sárbogárd város közigazgatá-
si területén végzendõ helyi menetrend szerinti
autóbusszal történõ személyszállítási tevé-
kenység ellátására” tárgyú pályázati eljárás
eredményérõl. Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
Varga Gábor országgyûlési képviselõ

FOGADÓÓRÁT TART
2012. június 15-én, pénteken
Sárbogárdon 13 és 15 óra között a

képviselõi irodában (Ady E. út 164.).

Pedagógusnap Cecén
Pénteken délután köszöntötték a cecei, vajtai és sáregresi aktív és nyugalmazott pedagó-
gusokat a cecei mûvelõdési házban. Tiringer Mária, Sáregres polgármestere és Varga
Gábor, Cece polgármestere köszöntötte az egybegyûlteket, hangsúlyozva, hogy milyen
fontos szerepet töltenek be a pedagógusok munkájukkal a felcseperedõ nemzedékek
formálásában.

Az iskolások Lázár Ervin egyik meséjének elõadásával ajándékozták meg a tanítókat, ta-
nárokat, óvónõket és dadusokat. Majd irodalmi, zenés összeállítással léptek színpadra.
A mûsort követõen a két polgármester, illetve Jákobné Szász Erika, Vajta alpolgármes-
tere adtak át a pedagógusoknak egy-egy üdvözlõlapot.
Kötetlen beszélgetéssel folytatódott az esemény a sáregresi asszonyok által készített sü-
teményekkel, pogácsával, frissítõvel megrakott asztal mellett.

Hargitai–Kiss Virág

Cecei ribillió
A cecei ballagó nyolcadikosok többéves ha-
gyománya a búcsúzó színpadi elõadás, mely
idén is fergetegesre sikerült. A Málévári ri-
billió címû, vidám darab nem csupán kis hu-
moros anekdotákból állt, de a színjátszó di-
ákok zenés-táncos számokkal is szórakoz-
tatták a közönséget, amit nem egyszer vas-
taps követett. A fiúk lenge öltözetû chip-
pendale-táncát pedig nem lehet szavakkal
leírni, látni kell! A Bogárdi TV mûsorán ezt
megtehetik.

Monhalt Ákos

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Miklósi hírcsokor
Családi nap Alapon

Május 26-án, szombaton családi napra indult a sárszentmiklósi is-
kola 4. b osztálya az alapi Vadászházba.
Jókedvûen gyülekeztünk az óvoda parkolójában, majd autókkal
indultunk útnak. Amikor megérkeztünk, gyorsan kipakoltunk.
Csodálatos helyre vittek bennünket a szüleink, mert szép virágo-
kat, hatalmas, füves udvart, erdõt pillantottunk meg. Mi játszani
kezdtünk, a felnõttek hozzáfogtak a fõzéshez.

Hamarosan autók érkeztek, amelyek meglepetést hoztak a szá-
munkra. Érdeklõdve néztük, hogy vajon mi lesz abból a sokféle
csõbõl, amit a felnõttek kezdtek összerakni. Mi is segítettünk, és
hamarosan egy nagy trambulin, ugrálóvár kezdett kialakulni a
szemünk láttára. Hamarosan birtokba is vettük, nagyokat ugrál-
tunk, játszottunk. A meglepetésnek nem volt vége, mert vízi göm-
böt is tettek egy medencébe, azzal is lehetett játszani. Akinek volt
kedve, íjászkodhatott az erdõben. Nagyon vártuk a számháborút;
az anyukák a lányok csapatát, az apukák a fiúk csapatát erõsítet-
ték.
Közben az ebéd is elkészült, nagyon finom paprikás krumplit et-
tünk, utána sokféle süteménybõl választhattunk.
Ebéd után lovas kocsival elvittek bennünket egy körútra Alapon.
Visszafelé megnézhettük a kisfácánokat is.
Délután volt még kötélhúzás, zsákban ugrálás. Akinek kedve volt,
hûtõmágnest készíthetett, arcfestést kaphattunk az anyukáktól.
Az apukák fociztak a fiúkkal. Lovasbemutatót is tartottak ne-
künk, és kipróbálhatták a fiúk, hogy tudnak-e ostorral csattogtat-
ni. Késõ délután, még akinek volt kedve, süthetett szalonnát, kol-
bászt a tûznél.
Mindenki nagyon jól érezte magát, a sok játék mellett észre sem
vettük, hogy eltelt a nap. Köszönjük a szervezõknek, szüleinknek
a programokat, játékokat és az együtt töltött, vidám napot!

Simon Kata, Zelman Fanni, Domján Korina,
Márkovics Gergõ 4. b osztályos tanulók

Jutalomkiránduláson Székesfehérváron

2012. május 24-én a Sárszentmiklósi Általános Iskola alsó tagoza-
tos tanulói jutalomként színházi elõadáson vehettek részt Székes-
fehérváron.
Negyven tanuló kapta ezt az ajándékot, azok, akik egész tanévben
sokféle sport-, kulturális, tantárgyi versenyen vettek részt.
Amikor megérkeztünk a Pelikán terem elõcsarnokába, kicsit vár-
tunk. Hamarosan kinyíltak az ajtók, elfoglalhattuk a helyünket.
Érdekes volt, hogy a székek közel voltak a színpadhoz, egészen
közel ültünk a hozzá. Mindenki elfoglalta a helyét, és már kezdõ-
dött is az elõadás. A mesejáték címe „A rózsát nevetõ királykis-
asszony” volt. Az elõadás azért is érdekes volt, mert a közönséget
is bevonták a darabba. Vicces kérdésekkel, válaszokkal minden-
kit megnevettettek. Sok gyereket, köztük engem is felhívtak a

színpadra, ami nagyon tetszett, csak attól féltem, nehogy elessek,
mert nagyon izgultam. Az elõadás végén tapssal köszöntük meg a
darab szereplõinek az elõadást.
Köszönjük az iskolánknak, hogy megajándékoztak bennünket ez-
zel a remek hangulatú elõadással!

Lajtos Laura 4. b osztályos tanuló

Sárfürkész nap Nagylókon

Az idén már másodszor rendezte meg a Sárfürkész napot az
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola. Ez a nap a természet is-
meretérõl szól, amikor a különbözõ iskolák diákjai összemérhetik
tudásukat a környezetünkben élõ állat- és növényvilágról.

A tavalyi évben Rétimajorban verseng-
tünk egymással. Az idei helyszín a
nagylóki Piroska-tó és környéke volt,
ahol az Iringó túra is megrendezésre
került.
Miután minden iskola csapata megér-
kezett, Babi néni elmagyarázta, hogy,
milyen sorrendben indulnak az egyes
csapatok, és melyik állomáson kezdik a
versengést. Az elsõ állomáson Zámbó
Zsuzsa nénivel keresgéltünk, nézeget-
tünk állat- és növényhatározó köny-
vekben. A második megállónál Magdi
nénivel kipróbálhattunk különbözõ
drámajátékokat. A harmadiknál Tég-
lás Anita tanárnõvel lábnyomokat és
különbözõ állatokat igyekeztünk felis-

merni pontokért, a negyedik, egyben utolsó megállónál pedig én
mutattam be különféle ízeltlábúakat, és Babi nénivel kellett pon-
tokért növények leveleit beazonosítani. Akinek kedve volt, még
meríthetett is a tóból, hátha fog valami érdekeset.
A csapatok jól teljesítették a feladatokat, egyben tudásukat is gya-
rapították. Élményekkel teli volt a nap mindenki számára.

Horváth András 7. b

Luluk és fifik

A címbéli különleges hangzású
nevek õsi hangszereket rejte-
nek. Alex Horschnak hívják a
zenészt, aki készítette, elhozta
hozzánk és megszólaltatta
nemcsak a fenti kettõt, hanem
még számtalan másikat is.
Tapsúr, íj, tilinkó, doromb,
pásztorfurulya, dupla furulya,
koboz, fulyara muzsikált a
könyvtártermünkben. A zené-
re egy valódi, élõ tücsök felelt.
Az érdeklõdõk megismerked-
hettek a sámánénekléssel is.
Vendégünk 1960-ban a volt
NDK- ban született. 16 évesen
kezdett bluest, ír, skót és
country zenét játszani. Már ek-
kor érdekelte a közép-ázsiai és
balkáni népzene. 1985-ben megismerte a magyar népi zenét és
Magyarországon telepedett le. 8 évig tanult és játszott moldvai és
gyimesi csángó zenét, ezeket a területeket tanulmányai során
meg is látogatta. Utazásai során gyûjtötte a hagyományos népi ze-
nét, s felismerte a magyar népzene rokonságát a közép-ázsiai né-
pek zenéjével. Megismert sámánokat, a közép-ázsiai sámánisz-
tikus hagyományt, elsajátította a tuvai magas és mély torokének-
lést. A tuvai torokéneklés a világörökség része.
(Forrás: www.myspace.com/alexhorsch)

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY ÉS BALLAGÁS
2012. június 23. (szombat) 9 óra 30 perc
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T A N É V Z Á R Ó A N N O
Néhai Szabó István gimnáziumigazgató az alábbi szavakkal
búcsúztatta az 1992/1993-as tanévet az iskola évzáró ünnep-
ségén, nyugdíjba vonulásakor. A beszéd a Bogárd és Vidéke 1993.
június 25-ei lapszámában is megjelent. Szeretettel tesszük most
újra közzé, a vakáció küszöbén.

Kedves Szülõk! Kedves Gyerekek!
Hadd folytassam én is azzal, amit az elõbb elmondott versben hal-
lottunk: „Nem megy a szinusztétel, Sándor!”
Bizony, ezt 36-an mondhatják el magukról Weöres Sándorral
együtt. De hát a többi 300-nak azért nem kell lehorgasztania a fe-
jét, nem kell bûnbánatot tartania. Vannak ugyan még néhányan,
akik éppen csak kibekkelték az évet, de azért tisztességesen
kibekkelték. Mások meg Isten kegyelmébõl, a földi istenek ke-
gyelmébõl léphetnek magasabb osztályba. Helyettük majd – argó
nyelven szólva – tanáraik viszik el a balhét, de nyugodjanak meg,
úgysem menekülnek meg attól, hogy meg ne tanítsák õket arra,
ami még nem megy.
Mondhattam volna hangulatosabb bevezetõt, de kínálkozott ez a
vers, hogy ehhez kapcsolódjak. A hangulat, az más. Nem tépelõ-
dõ, nem szorongó. Ennek nem most van az ideje.
Most csak benéztek az iskolába újra, mivelhogy a
múlt héten egyszer már elmentetek. Benéztetek,
hogy futtában átvegyétek azt a dokumentumot,
amely arról tanúskodik, hogy elmétek mennyire csi-
szolt. Aztán, amikor belenéztek a bizonyítványba, és
azt látjátok, hogy némi eltérés mutatkozik az önér-
tékelés és az objektív értékelés között, azt mondjá-
tok majd: „A francba! Ebbõl sem adták meg a jobbat,
pedig ebbõl tök jó vagyok!” Ha meg teljes az összhang
a két értékelés közt, akkor természetesen így szólsz:
„Ez nem is lehet vitás, az én tudásom elõtt még az iste-
nek is meghajolnak.”
Egyszóval: mindig Te vagy a nagy. Bukásodban is,
mennybemeneteledben is. Szeretem, mindig szeret-
tem ezt a büszke öntudatot, de még jobban szeret-
tem, ha a csöndben, a magányban, az egyedüllétben
bevallottad magadnak, hogy trehány, lusta, semmi-
rekellõ vagy, aki csak szomorúságot okozol azok-
nak, akik szeretnek téged.
De miért van az, hogy már megint a szomorúságnál
tartok? Pedig az imént mondtam, hogy ez a nap már
rég az örömök napja. Örülök én is, hogy visszasza-
ladtál, és újra látlak. Örülnek tanáraid is: két teljes hónapig kény-
telenek lesznek nélkülözni társaságodat. Gondolom, ez kölcsö-
nös. De hát majd csak kibírjuk valahogy! Két hónapig békében
hagyod a padokat. Két hónapig nem kell abajgatnom az I. a-sokat
a 22-es teremben, hogy az „Isten szerelmére, ne üvöltsetek már
annyira, mert felfordul a világ rendje, észak és dél helyet cserél a
glóbuszon!” Két hónapig nem hallják tõlem a II. b-sek sem, hogy
ha valaki azt akarja, hogy életében keresztre feszíttessék, az egy
hetet, két hetet, egy hónapot Veletek töltsön el.
Két hónapig nem látom Üsztöke Andrist, amint megáll nehézsú-
lyú birkózó módjára, csípõre tett kézzel, elõreszegezett fejjel a ta-
nári szoba elõtt, és hõsi elszántsággal mondja: a Szabados tanár
urat kérem! Nincs mese, szólnom kell a tanár úrnak, de nem tu-
dom, hogy vissza tud-e majd menni a tanáriba.
Két teljes hónapig nem fognak csicseregni a III. c-sek ficseri-fecs-
ke lányai a táskatartók mellett. Vajon kibírják-e szótlanul? Két
hónapig nem lesz egy „kis Virágunk” sem – Hargitai Kiss Virá-
gunk. Kunigunda kisasszony is elköltözik Tuden-Ten-Troch báró
kastélyába.
Két hónapig nem kell dolgozatot írni, és dolgozatot írni és dolgo-
zatot javítani. A verslábak is útra kelnek: a daktilust lassan követi
a spondeus. Két hónapra elfelejthetitek Sapphót, nem bánom, de
azért Lesbos szigetére ne tévedjetek!
Aztán majd, ha szeptemberben visszajöttök, tudnotok kell, hogy
új lakók is lesznek ebben a házban. Nemcsak a nagy elsõsök, ha-

nem a kicsik is, a 10 évesek. És amit most mondok, azt komolyan
mondom: vigyázzatok rájuk, és tanítsátok õket, de csak a jóra!
Nem lehet elõttük példa a durvaság, a közönségesség. Huszon-
nyolcan lesznek, de biztosan befutkossák az egész iskolát. Ne gán-
csoljátok majd el õket, a fegyelmezésnek szelídebb módjai is van-
nak.
Szeptember helyett azonban most még június van. Bizonyítvány-
osztás. El kellene elõtte még mondanom, hogy tanórán kívüli dol-
gaitokban igazán jók voltatok. Volt egy szuperprodukció: a Falu
rossza, amely minden babért learatott a megyei diáknapokon és
Sárbogárdon is. Éremesõ volt hangszeres zenében is. Köszönet
érte a zeneiskola tanárainak. Sikeres volt a Petõfi-napok pályáza-
ta. 82 pályamûvet adtatok be. Ebbõl díjázásra alkalmas volt 24.
Hét elsõ díjat, 12 másodikat, 15 harmadik díjat adtunk ki és öt ju-
talomkönyvet.
Volt egy szép franciaországi, migennes-i utatok, amely izgalma-
san indult, de aztán minden jóra fordult. A kézilabdások meg-
nyerték a megyei középiskolás bajnokságot. A vöröskeresztes lá-
nyok másodikok lettek a megyei versenyen. Biztosan volt sok más
említésre méltó is, de nem törekszem teljességre.

A tanulmányi elõmenetel sem sikertelen. Kezdem azzal, hogy
közzétették azt a rangsort, amelyet az egyetemi felvételik alapján
állítottak össze az ország középiskoláiról. Tudnotok kell, hogy a
„vegyes” típusú középiskolák között – 88 ilyen van az országban –
a 17. helyen állunk. Ez nagyon elõkelõ hely. Büszkék lehettek rá,
hogy ebbe az iskolába jártok. Sikeresek az úgynevezett „C” osztá-
lyaink. Eredményük, tanulmányi fegyelmük példaértékû. Lehet-
ne követni õket, ha eredményben nem is, törekvésben, szorga-
lomban annál inkább. A megyei, megyék közötti és országos ta-
nulmányi versenyeken ismét voltak szép teljesítmények kémiá-
ból, matematikából, biológiából, oroszból, németbõl és fizikából.
A tanulmányi eredmények a következõ évtõl feltehetõen tovább
javulnak, hiszen megszakad az úgynevezett „B” osztályok sora,
utánpótlása. Igazibb szellemi mûhellyé válhat ez az iskola. Kívá-
nom mindannyiótoknak, hogy ez valóban így legyen. Kívánom ta-
náraitoknak is, mert a munka csak akkor válhat élvezetté, a taní-
tás már-már mûvészetté, ha mindenkiben a felszabadultság érze-
tét kelti. Ha nem kell mondanunk unos-untalan: „Nem megy a
szinusztétel, Sándor!”
Kellemes vakációt, testi, lelki feltöltõdést, sok-sok pihenést, sok-
sok örömet mindannyiótoknak! Most két hónapig teljesen szülei-
teké lesztek. Szeretném, nagyon szeretném, ha örömük telne ben-
netek!

Szabó István

Falu rossza
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Irénke óvó néni aranydiplomát kapott
Nekünk, pedagógusoknak nagy szüksé-
günk van az ünnepi pillanatokra, ezek nél-
kül nehéz lenne továbbhaladni, ebbõl me-
rítünk erõt!
A városi pedagógusnapi ünnepségen
Bencz Istvánné, Irénke óvó néni, óvodánk
régi vezetõje ünnepélyes keretek között
vehette át aranydiplomáját. Ezt követõen
óvodánkban kis ünnepséget tartottunk
tiszteletére e neves jubileum alkalmából.
Ez az esemény, mint minden pedagógus-
nak, bizonyára számára is megható perce-
ket jelentett.
Visszaforgatva az idõ kerekét felidéztük a
régi kedves emlékeket, élményeket, az el-
múlt 50 év kiemelkedõ eseményeit.
Mi, óvó nénik a dajka nénikkel közös kis
kórust alkotva a régmúltat idézõ dalokkal
próbáltunk kedveskedni Irénke óvó néni-
nek.
Méltattuk munkásságát, hiszen több évti-
zedes, áldozatos óvodavezetõi munkájával

meghatározó személyisége volt a város
óvodájának. Szakmailag felkészült, sokol-
dalú, határozott, céltudatos, segítõkész ve-
zetõ volt, mindenben számíthattunk rá.
Nyitott volt az új iránt is, az alternatív
programok közül Freinet szellemiségével
õ ismertetett meg bennünket. Arra töreke-
dett, hogy a mai kor kívánalmainak megfe-
lelõen mûködjön óvodánk, a gyermekek
örömet leljenek benne, a szülõk elégedet-
tek legyenek és mi, a kollégái kiteljesed-
hessünk munkánkban.
Köszönjük, hogy annyi éven át mindannyi-
unk Irénke nénije volt! Tyúkanyóként
gyûjtötte maga köré az évek során a fiatal
kollégákat, teljes odaadással segítve mun-
kánkat.
Kívánunk Neki jó egészséget, örömökben,
boldogságban, békességben eltöltött,
hosszú nyugdíjas éveket, megérdemelt pi-
henést!

Tálai Zoltánné óvodapedagógus

Pizsamaparti az óvodában
Aki nem tudja, mirõl van szó, joggal kérdezheti, mi ebben a hír, hi-
szen a hét minden napján ebéd után pizsamába átöltöznek, és ott
pihennek, alszanak az ovisok.
Igen ám, de éjszaka otthon szoktak aludni. Nem így történt ez az
elmúlt pénteken, amikor is a Margaréta csoport nagycsoportosai-
val (10 gyermekkel) itt aludtunk az óvodában.
Örömmel tapasztaljuk, hogy gyermekeink nagyon szeretnek óvo-
dába járni, van úgy, hogy délután haza sem akarnak menni. Ezt
hallva, látva beszéltünk arról, hogy mi lenne, ha egyszer itt alud-
nánk az óvodában. Természetesen a gyerekeknek nagyon tetszett
az ötlet, és Mariann nénivel, valamint Kati nénivel mérlegelve a
helyzetet úgy döntöttünk, „bevállaljuk”. A ballagás elõtti hétvé-
gét jelöltük ki (június 1-jét pénteket).

A szülõk közös tervünkrõl elõször a gyerekektõl értesültek. Nem
hitték el nekik, azt gondolták, fantáziálnak, álmodoznak. De ami-
kor mi, felnõttek is megerõsítettük ezt, nagyon tetszett az ötlet és
partnerek voltak mindenben.
Pénteken reggel nagy táskákkal, gurulós kofferrel, benne nagytö-
rölközõ, papucs, meleg ruha, kedvenc takaró, kabala stb. érkeztek
a gyerekek. Egész nap izgatottan várták már a délutánt, az estét.
Fél öt után, amikor mindenki hazament, elsétáltunk a közeli ját-
szótérre játszani, majd ezt követõen visszajöttünk az oviba, ahol
már Kati néni várt bennünket almával, cseresznyével, Simon ma-

ma finom, még meleg kelt tésztájával (lekváros bukta, aranyga-
luska, sós kifli), ami nagyon, de nagyon ízlett mindenkinek. Ezt
követõen kezdõdött az önfeledt játék az udvaron. Az egész hatal-
mas udvar a miénk volt – bújócskáztunk, fociztunk, ugrálóköte-
leztünk stb., majd nagy örömünkre elállt a szél és nekiláttunk
elõkészülni a szalonnasütéshez.
A János bácsi által elõkészített tábortûz nagyon hamar lángra ka-
pott. Körülülve ott csodáltuk a tüzet, közben beszélgettünk, éne-
keltünk, de már mindenki alig várta, hogy süssük a szalonnát a pa-
rázs fölött. Beszélgetés közben kiderült, hogy a legtöbb gyermek-
nél ez az elsõ alkalom, amikor így szabadban szalonnát, virslit süt.
Annyira ízlett a gyerekeknek a parázs fölött sült virsli, hogy rövid
idõn belül el is fogyott, és Mariann óvó néninek még el kellett
mennie egy kis „munícióért” – nem szerettük volna, hogy bárki is
éhesen maradjon.
Amikor jóllakott mindenki (a szomszéd cica is), még kicsit ját-
szottunk az udvaron, eloltottuk a tüzet, és amikor kezdett söté-
tedni, elõkerültek az elemlámpák és megfigyeltük, kié milyen tá-
volra világít. Ezt követõen bementünk a csoportszobánkba, ahol
már elõ volt készítve a fekhelyünk: a nagy tornaszõnyegek, és ek-
kor kiválaszthatta mindenki, hol és ki mellett szeretne aludni.
Itt szeretném megjegyezni, hogy a csoportban van egy kisfiú, aki
egész héten azt mondta, hogy õ szalonnasütés után hazamegy.
Tiszteletben tartottuk a döntését, gondoltuk, majd hátha megvál-
toztatja. Így is lett. Este, amikor bementünk az udvarról, és zuha-
nyozás elõtt készítettük a fekhelyeket, csak annyit kérdeztünk Tõ-
le, ki mellé szeretne feküdni, és a válasz a legjobb barátja neve
volt. Õ az a kisfiú, aki ez idáig egy éjszakát sem töltött szülõk nél-
kül. Úgy gondolom, az, hogy ezt elértük, csodálatos, és büszkék
vagyunk rá!
Az egész este jó hangulatban, vidáman telt el, nagyon élvezte min-
denki. Szinte észre sem vettük, milyen gyorsan telt az idõ, ennek
köszönhetõen a takarodó kicsit késõre sikeredett.
Ennek ellenére reggel hét órakor ébredt az elsõ gyermek, majd
utána a többiek. Ezután még egy kis párnacsata következett, majd
kelés, ágyazás, mosakodás, reggelizés, fogmosás. Kicsit álmosan
játszottunk a csoportszobában, majd az udvaron még ipiapacsoz-
tunk, és közben kíváncsian érkeztek a szülõk a gyermekeikért.
Örömmel töltött el bennünket, hogy senkit nem kellett hazavinni
éjszaka, nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Azóta is büszkén
mesélik csoporttársaiknak, egymásnak, hogy milyen jó is volt. Tõ-
lünk pedig már többször is megkérdezték: „Óvó néni, mikor al-
szunk itt az oviban legközelebb?”

Koncz Jánosné
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Hírek a Sárszentágotai
Általános Iskolából

Májusban rendezte iskolánk a már hagyo-
mányossá vált természetismereti vetélke-
dõjét, melyen hat Sárvíz térségi iskola vett
részt. A nyolc állomáshelyen a háromfõs
csapatok élvezettel hajtották végre a 6.
osztályos tanulmányi anyagra épülõ fel-
adatokat. A gyõzelmet Sárosd csapata sze-
rezte meg Tác és Csõsz elõtt. A rendez-
vény szervezõje Kurjáné Tóbel Mária ta-
nárnõ volt.
Nem igazán kedvezõ idõjárási körülmé-
nyek között, vonattal kirándult a felsõ ta-
gozat Budapestre. A vár, a Bécsi-kapu, a
Halászbástya és a Nemzeti Galéria megte-
kintése után a Marcipánmúzeumot nézték
meg. Tanúi lehettek a Sándor-palota elõtti
õrségváltásnak is. A kirándulást a Rusz-
wurm cukrászdában fagyizás zárta.
Megyei közlekedésismereti versenyen
Hufnágel József 4. Jencski Tibor 8. helye-
zést ért el, felkészítõjük Molnár Veronika
tanárnõ.
Asztaliteniszben az Ágota Kupa gyõztesei:
Kovács Dániel, Szatmári Kitti (Káloz) és

Jencski Tibor (Sárszentágota). Ezüstér-
met kaptak: Ekler Brigitta, Vinklár Péter
(Sárszentágota) és Ferenczi Dávid (Ká-
loz). Harmadik helyezést ért el Farkas Pet-
ra (Káloz), Virág László, Hegedûs Csaba
(Sárszentágota).

Labdarúgócsapatunk a kálozi Szent István
Kupán, valamint a helyben rendezett tor-
nán Tác csapata mögött a 2. helyezést érte
el. Dégen a kisiskolák megyei labdarúgó-
döntõjén, az elõdöntõbeli vereség után, a
bronzmérkõzésen Zámoly csapatát kiütve
11:0-s gyõzelmet aratva szerzett bronzér-
met együttesünk. Csapattagok: Pénzes
Márk, László Bálint, Kovács János, Vin-
cellér Patrik, Virág László, Jencski Tibor,
Vinklár Péter, Handa Soma, Nagy Kornél
voltak.

Vincellér Patrik körzeti atlétikai ötpróba-
versenyen 3. lett. A kisiskolák atlétikai me-
gyei döntõjén Szabadegyházán kiváló kö-
rülmények között a Vincellér Martin, He-
gedûs Milán, Vass István, Oroszi Dominik,
Vincellér Patrik, Virág László alkotta csa-
patunk bronzérmes lett, svéd váltófutás-
ban pedig a Vincellér Martin, Vass István,
Vinklár Péter, Virág László négyes arany-
érmes. Teljesítményükkel jogot szereztek
arra, hogy a több napra tervezett, Pécsett
megrendezésre kerülõ országos döntõn in-
duljanak.

A héten alsó és felsõ tagozat kirándul. Úti
célok: Ópusztaszer, Veszprém, Bikal, Szé-
kesfehérvár, Esztergom, Nádasdladány.

A tanévet az utolsó napon játékos vetélke-
dõvel, a 8. osztályosok „bolondballagásá-
val”, bankettel búcsúztatja az ágotai tanu-
lóifjúság. Június 16-án ballagás és tanévzá-
ró.

Ágotai iskola

Gratulálunk!
Ujságh Tibor, Sárbogárd 1956-os nem-
zetõrparancsnoka június 2-án vette át
gyémántdiplomáját a pécsi Janus Pan-
nonius Tudományegyetem Romhányi
György-aulájában rendezett ünnepsé-
gen.
Ujságh Tibor 60 évvel ezelõtt, 1952-ben
végezte el Pécsett a tanárképzõ fõisko-
lát, s lett magyar–történelem szakos ta-
nár. E jeles alkalomból az egyetem rek-
tora, dr. Bódis József köszöntötte õt. Az
akkor végzettek közül már csak öten él-
nek, s az is csoda, hogy az élet kemény
megpróbáltatásai ellenére Ujságh Ti-
bor életben maradt.
Az 1956-os forradalom utáni oroszor-
szági deportálás, majd a börtön és a ve-
rõlegények kínzása mellett csak a jó sze-
rencse, kitûnõ szervezete és erõs hite,
lelkiereje segítette, hogy túlélje a nehéz
idõket. Csak a véletlen mentette meg
attól, hogy õ ne kerüljön sok társához
hasonlóan a halálsorra, s onnan az
akasztófára. Kádár pribékjei 1957-ben
könnyen osztották a halálos ítéleteket.
A szerencséjét egy emberséges bírónak,
dr. Tóth Istvánnak köszönhette, aki a
verdiktek ellenére nem osztott halálos
ítéletet a többszörösen megkínzott, volt
nemzetõrparancsnokra. Az ítéletnél a
bíró joggal hivatkozhatott arra, hogy
Sárbogárdon semmilyen erõszakos cse-
lekmény nem történt Ujságh Tibor pa-
rancsnoksága alatt. A nemzetõrség Sár-
bogárdon a rend és közbiztonság meg-
õrzésében eredményesen mûködött.
Nemzetõr-parancsnokként hatalmával
nem élt vissza, mindig emberséges volt.
Ezúton is gratulálok Ujságh Tibornak
gyémántdiplomájához! Tisztelettel
meghajtom fejem a történelmi idõk
még élõ hõse elõtt!
Kedves Tibor!
Személyes barátsággal kívánok Neked
erõt, jó egészséget, boldogságot csalá-
dod, gyermekeid körében, és kívánom,
hogy még sok évet élhess boldogságban
hûséges feleségeddel, Pannikával.

Hargitai Lajos

Színtér
Nyári napközis tábor a miklósi ÁMK-ban

1. június 25–július 7., II. július 16–július 27., 7.30–16.30 óráig.

Foglalkozások: angol nyelv, néptánc, népi játékok, rajz, festészet,
kézmûvesség, sport, társasjátékok.

Tanárok: Bazsonyi Kinga, Ács Erika, Novák Edith, Kovács Zoltán, Tóth András.
Térítési díj (napi kétszeri étkezést biztosítunk): 11.500 Ft/fõ/10 nap.
Jelentkezés és részletek: június 20-áig Tóth Andrásnál, a 06 (70 ) 704 0977-es telefon-
számon.
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Tolvajok utánfutóján látta meg
saját vasszerkezeteit

Négy, ercsibõl származó férfit fogtak el a rendõrök az M6-os au-
tópálya iváncsai lehajtójánál. Az általuk használt gépkocsi után-
futóján ugyanis lopott vasszerkezetek voltak.
A rendõrséget a sértett vasárnap délelõtt értesítette, hogy Nagy-
venyim belterületén gépkocsijával haladva azt vette észre, hogy az
elõtte haladó autóhoz kapcsolt utánfutón olyan vasszerkezetek
(hajtásház, karámrács, különbözõ oszlopok és sínek stb.) vannak,
amik az õ tulajdonát képezik, és amiket Sárbogárd–Örspusztán
egy telephelyen tárolt. A bejelentést követõen a sárbogárdi ügye-
letes felvette a kapcsolatot az M6-os autópálya iváncsai alosztá-
lyának munkatársaival, mivel az utánfutós gépkocsi felhajtva a
sztrádára a fõváros felé vette az irányt. A rendõröknek az iváncsai
lehajtónál sikerült az autót megállítaniuk, és a benne ülõket ellen-
õrzés alá vonni. A rendõrök a 130.000 Ft-ot érõ vasanyagokat le-
foglalták, míg a gépkocsiban tartózkodó négy férfit elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra.
A 22, a két 24, valamint a 37 éves, ercsibõl származó férfiakat a
sárbogárdi nyomozók lopás elkövetése miatt gyanúsítottként
hallgatták ki. Mindegyikük tagadta a terhére rótt bûncselekmény
elkövetését. A büntetõeljárás bûnügyi õrizetbe vételük mellett
folytatódik.

Harapós
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra tegnap este egy férfi tett be-
jelentést, hogy Mezõszilason, a Hadak utcában apósa ököllel bán-
talmazta saját feleségét, aki nyolc napon belül gyógyuló bordazú-
zódást szenvedett. A rendõrök a feljelentett férfit elõállították a
kapitányságra, majd gyanúsítottként hallgatták ki a bántalmazás-
sal kapcsolatban.

Fenyegetõzött, rúgott, dobálózott
Garázdaság és könnyû testi sértés elkövetése miatt indult bünte-
tõeljárás egy 32 éves abai férfi ellen, aki hétfõn délután fél hat kö-
rül Abán, a Dózsa György utcában, ittasan szóváltásba kevere-
dett volt élettársával és annak barátnõjével. A vita tettlegességig
fajult.
A férfi volt élettársa éppen két gyermekével tartott hazafelé. A nõ
és a férfi között szóváltás alakult ki, melynek során a férfi a nõ ál-
tal lakott ház udvarára bedobta a közös gyermekük után járó tar-
tásdíjat, majd a kerítésen átugorva kezébe vette kétéves kisfiát, és
ki akarta vinni az udvarról. Volt élettársa illetve annak barátnõje
azonban kiszedte a gyereket a kezébõl. Ekkor a férfi fenyegetõzni
kezdett, majd telefonját a ház tetejére dobta. Majd, hogy azt on-
nan lehozza, a tetõre mászott. Miközben volt élettársa barátnõje
ebben meg akarta akadályozni a férfit, az megrúgta õt. Ennek so-
rán a nõ könnyû sérülést szenvedett. A férfi ezt követõen még a
kerítés több oszlopát is kiszedte a földbõl, amivel több ezer forin-
tos kárt okozott. Majd elhagyta a helyszínt. Miután a KMB-s a be-
jelentést követõen a helyszínre érkezett, és a sértetteket hallgatta
meg, a férfi visszament a házhoz. A rendõr ekkor intézkedés alá
vonta, majd elõállította a KMB-irodára, majd a Székesfehérvári
Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgat-
ták ki. Szabadlábon védekezik.

Fû és por
Kábítószerrel való visszaélés miatt indult büntetõeljárás.
Egy 38 éves sárbogárdi férfit a fehérvári rendõrök a Hosszúséta-
téren vontak ellenõrzés alá tegnap délelõtt, majd a ruházata át-
vizsgálása során kabátzsebébõl egy fehér porral teli papírtasak
került elõ. Az ellenõrzés alá vont személy a rendõröknek be is val-
lotta, hogy az kábítószer. A járõrök így õt mintavételre állították
elõ orvoshoz, majd ezt követõen a Székesfehérvári Rendõrkapi-
tányságra. Ott a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki kábító-
szerrel való visszaélés miatt.

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

K É K H Í R E K A RENDÕRSÉG TANÁCSAI
A BÛNCSELEKMÉNYEK

MEGELÕZÉSE ÉRDEKÉBEN
A vagyonvédelem szükségességét a vagyon elleni bûncselekmények
nagy száma és más bûncselekményekhez viszonyított magas aránya
indokolja. A környezet, a kínálkozó alkalom, a tulajdonosok óvatlansá-
ga és gondatlansága motiválja az elkövetõt, hogy a lehetõséget ki-
használva elkövesse a bûncselekményt. A vagyonvédelmet ennek ér-
dekében célszerû „megszervezni”. A nyári szabadságok idejére is,
hogy a nyaralást lehetõleg semmilyen kellemetlen esemény ne zavar-
ja meg, néhány gyakorlati jó tanácsot szeretnénk adni:

– az ajtót, ablakot egy percre se hagyja nyitva, ha elmegy otthonról;
– lakáskulcsát ne rejtse el a bejárathoz közeli „biztos helyre”;
– viszonylag kis beruházással megoldható ingatlanja fizikai védelme (rács,
második zár az ajtóra stb.);
– amennyiben módjában áll, gondoskodjon lakóhelye elektronikus védelmi
rendszerrel történõ felszerelésérõl is (a szolgáltatók széleskörû tájékozta-
tást tudnak adni, igényeiknek megfelelõ megoldást biztosan tudnak talál-
ni);
– lakáskulcsán ne legyen nevére, címére vonatkozó adat, ne tartsa igazol-
ványaival egy helyen;
– távollétére vonatkozó üzenetet ne hagyjon lakása ajtaján, telefonos üze-
netrögzítõjén;
– legyen ajtaján kitekintõnyílás és biztonsági lánc;
– segítséget kérõ idegent ne engedjen a lakásába, hivatalos személyként
bemutatkozó idegentõl kérjen igazolványt;
– gyanús eseményekrõl, személyekrõl ossza meg tapasztalatait szomszéd-
jaival, kölcsönösen tájékoztassák egymást, illetve a rendõrséget;
– névtábláján ne legyen olyan adat, ami családi, anyagi helyzetérõl árulko-
dik;
– levélszekrényét rendszeresen ürítse, ha elutazik, erre kérje meg megbíz-
ható szomszédjait, barátait;
– nyaralás, hosszabb távollét idejére bérelhetõ akár ideiglenesen is távfel-
ügyelet, vagy riasztórendszer;
– megfelelõ biztosítás nem véd ugyan a bûncselekményektõl, de segít elvi-
selni az okozott károk miatti kellemetlenségeket!

Néhány jó tanács
a gépkocsifeltörések megelõzése érdekében:

– útlevelét, pénztárcáját, mobiltelefonját mindig testközelben tartsa;
– értéktárgyait a csomagtartóban helyezze el;
– minden esetben zárja be az ajtókat, ablakokat és a napfénytetõt, ha el-
hagyja az autót;
– az utastérben semmit, még üres táskát, vagy ruhanemût se hagyjon;
– ha többen utaznak, és lehetõség van rá, valamelyikük mindig maradjon a
nyitott gépkocsinál;
– vegye magához az indítókulcsot, ha csak rövid idõre is kiszáll a gépjármû-
bõl!

Strandon különösen figyeljenek oda!
– Ne vigyenek a strandra értékes mûszaki cikket (mobiltelefont, fényképe-
zõgépet, videokamerát stb.);
– ha mégis magukkal viszik, értékeiket ne hagyják õrizetlenül, ha csoporto-
san strandolnak, egyikük mindig maradjon a csomagjaik mellett (azokat tö-
rülközõvel letakarni nem a legbiztosabb megoldás);
– ha a strandon elérhetõ a zárható csomagmegõrzõ, használják;
– ha tehetik, válasszák inkább a fizetõs strandokat – belépõt kell ugyan fi-
zetni, de csomagjaik nagyobb biztonságban vannak, a csomaglopások a
szabad strandokon jellemzõbbek.

Ha már megtörtént a baj:
– haladéktalanul értesítsék a rendõrséget a bárhonnan ingyenesen hívható
112-es, vagy 107-es számon;
– próbálja megjegyezni a sietõsen távozó autó rendszámát és a „segítõk”
személyleírását!
Ne engedje, hogy a bûnözök tegyék „emlékezetessé” mindennapjait, uta-
zását, nyaralását. Ajánlásainkat, kérjük, tartsák szem elõtt!
Bûncselekmény- és balesetmentes idõtöltést kívánok mindenkinek nyári
szabadidejében!

Farkas Márton r. százados, nyomozó alosztályvezetõ
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A Road Masters csoport
eredményei

Baracs–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 3-1
Velence–Iváncsa 1-1
Sárszentmiklós–Szabadegyháza 5-2
Iszkaszentgy. Villamedica–Sárosd 0-0
Martonvásár–Polgárdi 8-3
Pákozd Eudeal–Etyek 1-0
Kisláng–Bakonycsernye 2-2
Dunafém-Maroshegy–Kápolnásnyék 2-2

A Road Masters csoport állása

1. Iváncsa 29 24 3 2 92 21 71 75
2. Sárosd 29 21 6 2 82 23 59 69
3. Martonvásár 29 19 6 4 77 42 35 63
4. Iszkaszentgy.

Villamedica 29 19 5 5 75 26 49 62
5. Velence 29 16 8 5 59 34 25 56
6. Kisláng 29 16 310 76 54 22 51
7. Sárszentmiklós 29 16 211 76 58 18 50
8. Kápolnásnyék 29 13 313 60 63 -3 39
9. Szabadegyháza 29 12 215 70 60 10 38
10. Gárdony–
Agárdi Gyógyfürdõ 29 10 316 58 73 -15 33
11. Dunafém–

Maroshegy 29 9 416 49 58 -9 31
12. Baracs 29 6 617 32 63 -31 24
13. Bakonycsernye 29 5 618 30 72 -42 21
14. Polgárdi 29 6 320 47 79 -32 19
15. Etyek 29 5 321 37 94 -57 18
16. Pákozd Eudeal 29 3 125 35 135 -100 10
A Kápolnásnyék csapattól -3 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Rácalmás–Mezõfalva 1-9
Ercsi–Nagylók 5-0
Mezõszilas–Káloz 3-2
Aba-Sárvíz–Pusztaszabolcs 3-0
Adony–Kulcs 5-3
Vajta–Dég 4-6
Lajoskomárom–Enying 4-2
Seregélyes–Sárbogárd 3-0

Az Agárdi Termál csoport állása

1. Mezõfalva 29 24 3 2 101 17 84 75
2. Ercsi 29 24 2 3 133 36 97 74
3. Aba–Sárvíz 29 20 3 6 90 32 58 63
4. Nagylók 29 17 5 7 84 52 32 56
5. Adony 29 17 4 8 70 33 37 55
6. Pusztaszabolcs 29 16 5 8 72 50 22 53
7. Lajoskomárom 29 15 113 76 66 10 46
8. Seregélyes 29 13 610 66 51 15 45
9. Kulcs 29 11 513 50 61 -11 38
10. Káloz 29 10 514 54 60 -6 35
11. Dég 29 10 415 62 81 -19 30
12. Vajta 29 9 317 52 95 -43 30
13. Mezõszilas 29 8 714 43 68 -25 29
14. Sárbogárd 29 4 619 32 74 -42 18
15. Enying 29 2 126 35 122 -87 7
16. Rácalmás 29 2 027 26 148 -122 6
A Dég csapattól -4 pont, Mezõszilas csapattól -2 pont
levonva.

A Zöldharmónia csoport
eredményei

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

A Zöldharmónia csoport állása

1. Pálhalma II. 28 23 2 3 138 27 111 71
2. Alap 27 20 4 3 86 41 45 64
3. Szabadegyháza II. 27 19 4 4 95 35 60 61
4. LMSK 27 19 0 8 77 33 44 57
5. Perkáta 27 17 5 5 82 46 36 56
6. Dunamenti

Abroncsgyártók 27 12 213 57 63 -6 38
7. Soponya 27 12 312 88 69 19 36
8. Zichyújfalu 27 11 313 59 67 -8 36
9. Elõszállás 27 10 314 51 61 -10 33
10. Nagykarácsony 27 9 612 31 60 -29 33
11. Kisapostag 27 7 614 39 72 -33 26
12. Sárszentágota 27 7 218 51 101 -50 23
13. Cece 27 4 320 37 83 -46 15
14. Nagyvenyim 27 6 318 36 77 -41 12
15. Mezõkomárom 27 4 023 31 123 -92 12
A Soponya csapattól -3 pont, Kisapostag csapattól
-1 pont, Nagyvenyim csapattól -9 pont levonva.

Megyei bajnokság U16

Matematikailag már nem volt tét
Június 9-én 10.00 órakor korosztályos csapatunk Mezõfalvát fogadta Sárszentmiklóson. A mérkõzésnek eredmény szempontjából tét-
je nem volt, mivel kettõ hete matematikailag is megyebajnok együttesünk. Bajnokhoz méltóan játszottunk, és megérdemelten szerez-
tünk nagyarányú gyõzelmet. Örömfocit mutattunk be az utolsó hazai mérkõzésünkön.
Gratulálok, srácok!

Sárszentmiklósi SE–
Mezõfalva 17-0

Góllövõk: Nagy Krisztián (6), Husvéth
Zsolt (3), Németh Attila (3), Takács
Szabolcs (2), Demeter Dávid (1),
Gráczer Bálint (1), Pajor Tamás (1).

Sárszentmiklósi SE: Simon Csaba,
Molnár Tamás, Szunyogh Richárd,
Németh Kristóf, Pajor Tamás, Grác-
zer Bálint, Takács Szabolcs, Husvéth
Zsolt, Demeter Dávid, Németh Atti-
la, Nagy Krisztián, Brúzsa Sándor,
Kovács Roland, Husvéth Tamás.

Június 13-án 18.00 órakor Iváncsán
játsszuk utolsó mérkõzésünket.

Június 23-án 16.00 órakor a Sárszent-
miklósi SE szeretettel várja régi és je-
lenlegi játékosait, szülõket, szurkoló-
kat családi napi rendezvényére.

Pajor László, Sárszentmiklósi SE
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Mégis öröm
(Fil 4,4)

Sz. Kiss Mária „Reini” címû könyve – mely dr. Gyökössy Endre lelkipásztor feleségével ké-
szült interjúkötet – közelmúltbéli bemutatóján sokak érdeklõdését felkeltette dr. Gyökössy
Endre munkássága is, ezért az Õ írásaiból közlünk most egyet.

Csúnya volt, tömzsi és púpos is. A negyven-
négyes év légibombázásai alatt veszítette
el úgyszólván mindenét; így került hoz-
zánk, a parókiára. Lakásunk jószerint üre-
sen állt, a szuterénben húzódtunk meg ap-
ró gyermekeinkkel. Az volt az „óvóhely”.
Õ egy parányi szobácskában lakott fölöt-
tünk. Júlia testvérnek szólította mindenki.
Méltán. Senkije sem volt, így lett sokunk
testvére, munkatársa, helyettese, kisegítõ-
je; kis családomnak és egyházközségünk-
nek, a nagy családnak mindenese. Fityula
nélküli diakonissza, palásttalan segédlel-
kész, beteglátogató nõvér.
A frontról érkezõ halálhírek egy részét,
amelyet hivatalból nekem küldtek meg a
tábori lelkészek, õ kézbesítette. Egyedül
nem gyõztem. Ilyenkor késõ estig elma-
radt és szótlanul ment be a szobájába. Még
légiriadó és bombázások alatt se jött le, hi-
ába hívtuk, csak legyintett – és mosolygott.
Tulajdonképpen mindig mosolygott.
Nemcsak az arca, belülrõl, ragyogott. Az-
óta nem láttam olyan csúnya-szép, tündök-
lõ arcot. Sokáig nem értettem ragyogása
titkát. Nap mint nap vijjogtak a szirénák.
Gyárak közelében laktunk, gyakran hul-
lottak a bombák. A házakra is.
Kántorunkat behívták katonának, így az is
õ lett. Úgyszólván mindennap temettünk,
felváltva egy idõs római katolikus lel-
késszel. Egyre gyakrabban név sem került
a hevenyében összetákolt koporsókra. Ki
tudta azt akkor, ki milyen vallású lehetett?
A legtöbbet a romok alól ásták ki. Öreg ka-
tolikus lelkésztársammal a temetõben
tanulgattunk akkor az ökumenét.
Egy ilyen alkalommal hárman ugrottunk
be az egyik, elõre megásott sírba, mert
mélyre bukó repülõk gépfegyverrel pász-
tázták végig a temetõt. Júlia testvér ott is,
akkor is mosolygott. A szorongástól feszül-
ten mordultam rá:
– Most minek örül?
A sír mélyén is ragyogó arccal válaszolta:
– Éppen helyben vagyunk.
Máig sem tudom, mire gondolt, arra-e,
hogy kitûnõ fedezékben lapulunk, vagy ar-

ra, ha eltalálnak, csak ránk kell kaparni a
földet.
Egyszer – véletlenül – az egyik szoba abla-
kából kikémlelve megláttam, hogy a kert
legeldugottabb sarkában imádkozik. A lé-
giriadót lefújták s már alkonyodott. Háttal
állt a háznak, arcát az ég felé emelte. A Vá-
ci úton valamelyik gyár éghetett, mert a tûz
verese meg-meglobbant csúnya-szép ar-
cán. Szorosan összekulcsolt kezét félig az
égre emelte. Szinte belemártotta a rõtes
fénybe. Ezért láttam olyan világosan, hogy
elõbb a hüvelykujja emelkedett a szorosan
összekulcsolt kézbõl, majd mutatóujja, fél
perc múlva a nagyujja, aztán a következõ.
Végül a kisujja. Majd nyitott tenyérrel, az
ég felé emelte mindkét karját. Úgy állt ott
percekig, mint egy szürrealista szobor.
Attól kezdve a késõ délutáni légiriadók le-
fújása utána, ha az ablakhoz léptem, min-
dig ugyanott és ugyanígy találtam, imád-
kozva. Akkor is, amikor közvetlen köze-
lünkben söpört el egy házat a légiakna. Ez-
után belépett a lakásba és még sugárzóbb
volt, mint máskor. Akár lámpát se kellett
volna gyújtanunk. Bár nem is volt szabad.
Igaz, õt nem lehetett „elsötétíteni”.
Elmondtam neki, hogy akaratlanul megfi-
gyeltem s hogy így, ujjait emelgetve még
senkit sem láttam imádkozni. Rám mo-
solygott és azt válaszolta:
– Ez az én olvasóm.
– Az olvasója? – csodálkoztam rá.
– Az. Amikor a hüvelykujjamat nyújtom ki,
azokra gondolok, akiket a Lélek eszembe
juttat. Aztán a mutatóujjam következik,
akkor azokért mondok imát, akik Isten fe-
lé mutatják utamat. Magáért is akkor
imádkozom. Amikor nagyujjamat emelem
fel, a világ vezetõiért könyörgök: hagyják
abba a háborút. Túl sok vér folyt már. A
következõ a gyenge ujjam. Azzal a gyöngé-
ket, az üldözötteket, a kicsinyeket és hal-
doklókat ajánlom Isten kegyelmében. A
kisujjam az enyém. Azzal kérem Gazdá-
mat, hogy halálomig vidám szívvel szolgál-
hassam. Hogy senki ki ne maradjon, azért
tartom két tenyeremet az ég felé, így ké-

rem Istent, tartsa tenyerén a világot – még-
is.
Mosolygott, és ahogy szokott, eltûnt a szo-
bájában.
Hónapok múlva derült csak ki, akkor már
nem dörögtek az ágyúk, hogy egy rongyos
zsákban, az ágya alatt dugdosta a kifosztott
rákospalotai zsinagóga hétágú gyertyatar-
tójának és egyéb összetört kegyszereinek
darabjait. A vandál pusztítás után éjjel ki-
lopódzott a házból, s amit a zsinagóga kö-
rül talált szétdobálva, zsákba szedte, haza-
hozta és elrejtette.
Nem felejtem el, hogy késõbb Duschinszki
barátom, a rákospalotai rabbi, aki csoda-
módon megmenekült a bori haláltáborból,
hogy zokogott erre a zsákra borulva, hogy
jajongott héberül az asztalra borított tör-
melékek fölött. Amikor megkérdezte Júlia
testvért, mivel hálálhatja meg azt, amit
tett, õ azt válaszolta:
– Örülök, hogy most örül – és kiment a szo-
bából.
Aztán jóval a háború után egyszer rosszul
lett. Kórházban került. Valamikor ápoló-
nõvér volt, nem lehetett becsapni. Igaz,
nem is akarták, mert megismerték. Ami-
kor ágya szélére ültem és megszorítottam a
kezét, olyan derûvel mondta: rák, mintha
örömhírt közölt volna. Bármikor megláto-
gattam, mindig volt jó híre valakirõl a kór-
terembõl: Erzsi néni, a négyes ágyon, már
evett. Ez hazament. Az jobban, amaz már
tud aludni. Amikor felõle faggattam, egy-
féle választ adott: „Jobban vagyok, mint
érdemlem.”
Egy napon üresen találtam az ágyát. Már a
lepedõ is le volt róla húzva. Sokáig ültem a
csupasz sodronyra meredve, megszokott
helyemen; majd bekopogtattam orvosá-
hoz. Már ismertük egymást. Õsz hajú, idõs,
sok szenvedést megért belgyógyász volt.
Amikor meglátott, levette a szemüvegét és
sokáig törölgette. Nem nézett rám, úgy
mondta:
– Mielõtt meghalt, a kórteremben min-
denkitõl bocsánatot kért, ha valakit vala-
mivel megzavart volna. Tõlem is, hogy
gyógyulásával nem tudott örömet szerez-
ni. Önnek ezt a levelet hagyta hátra. Arra
kért, halála után adjam át.
Megszorította a kezem, s valami ürüggyel
magamra hagyott. A levélben temetésével
kapcsolatban néhány szerény kérése volt
Júlia testvérnek. Pár meleg sor s végül egy
bibliai idézet Pál levelébõl, amelyet az
öreg apostol betegen, fogolyként, bilin-
csek közül a filippibelieknek írt: „Örülje-
tek az Úrban, mindenkor! Ismét mondom,
örüljetek.” Ezután csak egyetlen szó állt
még a levélben, reszketeg, nagy betûkkel
kirajzolva: MÉGIS.
Azóta fehér fába vésve ott õrzöm ezt az
egyetlen szót íróasztalomon. Ha fáradtan,
örömtelenül ébredek s nehéz nap vár rám,
úgy kezdem, hogy elibe ülök, és hosszasan
nézem. A hófehér fa és a belevésett öt be-
tû: MÉGIS – hamarosan úgy sugárzik,
mint egykor Júlia testvér. És vissza kell
mosolyognom rá.

Forrás: Gyökössy Endre: Mai példázatok

Fájdalommal tudatom mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy édesanyám,

SZABÓ ISTVÁNNÉ,
született Sélley Edit

életének 79. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Hamvait 2012. június 23-án (szombaton) délután 4 órakor
római katolikus szertartás szerint

a sárbogárdi Huszár-temetõben helyezzük örök nyugalomra.

Gyászoló család
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Konf irmáció Cecén
Hat fiatal konfirmált a vasárnapi istentisz-
telet keretében a cecei református temp-
lomban: Nyikos Nóra, Simon Szimonetta,
Albert Balázs, Borostyán Balázs, Varjas
Máté és Vadász Gábor.
Az évszak virágaival díszített templom és –
Szabó László illetve Várady-Szabó Már-
ton szolgálata révén – orgonaszó várta az
ünnepi alkalomra érkezõket. Megteltek a
padsorok a gyülekezet tagjaival és család-
tagokkal.
A konfirmandus lányok és fiúk egymással
szemben lévõ padokban foglaltak helyet.
Három ifjú legény, akik tavaly konfirmál-
tak, ugyancsak megerõsítették hitbéli fo-
gadalmukat e napon.

Szabó Péterné lelkipásztor igehirdetésében arra ösztönözte a konfirmáló fiatalokat, s
egyúttal a gyülekezetet is, hogy merjenek kitartani hitük mellett, ne hagyják, hogy bárki
vagy bármi letérítse õket a hit útjáról, ami mindig, minden élethelyzetben erõt ad a nehéz-
ségek leküzdéséhez, örömöt, biztonságot ad a mindennapokban.
A konfirmandusok nyíltan fogadalmat tettek hitük mellett, majd Szabó Péter és Szabó
Péterné lelkipásztorok megáldották õket, s elsõként, elsõ alkalommal részesültek úrva-
csorában.
A fiatalok a gyülekezet ajándékaként egy-egy Bibliát, oklevelet és szóbeli jókívánságokat
is kaptak a két gondnoktól, Szentgyörgyi Tibortól és Csilléry Lajostól, valamint a Szabó
házaspártól.

Hargitai–Kiss Virág

Hangszeres évzáró
Sárbogárdon

Június 7-én, csütörtökön, délután került
sor a Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola
sárbogárdi tanévzárójára a mûvelõdési
házban.
A mûsort a Mészöly Géza Általános Iskola
kamarakórusa nyitotta meg Szénásiné
Szabó Mariann vezényletével. „A kertem-
ben kinyílott” kezdetû, népszerû francia
dalt, majd egy jazzparódiát és egy angol
madrigált énekeltek. Õket a sárszentmik-
lósi drámások alsós csoportja követte
Tóthné Huszár Magdolna vezetésével.
A hangszeres számok közül kiemelendõ
Kék Otília elegáns gitárjátéka (Carcassi:
G-dúr preludium), Makkos Anna Ráchel
meggyõzõ elõadása (Chopin: C-moll pre-
lûd), Takács Anna szépen formált klari-
nétdarabja (Bach: Ária), valamint Gazsó
Anna és Csõgör Klaudia furulyakettõse,
akiket Bõjtös Attila kísért gitáron (Tele-
mann: Fantázia).
Az évzáró koncertet Tórizs Balázs fergete-
ges dobszólójával pörgette föl.
A délután folyamán bemutatkozott még a
miklósi drámások felsõs csoportja. Végül a
Szózat hangjaival és a bizonyítványosztás-
sal zárult az ünnepi alkalom.

Tudósítóinktól

Zenés este a Sándor családdal

Sándor Levente segédlelkész három
testvére és sógora vendégeskedett Sár-
bogárdon az elmúlt héten csütörtökön.
Fiatalos, zenés áhítat keretében hir-
dették Isten dicsõségét a református
gyülekezeti teremben, és bevonták az
öröméneklésbe a szép számban megje-
lent gyülekezetet is. Modern hangsze-
relésben – elektromos és akusztikus gi-
táron, kongadobon – olyan dalokat is
hallhattunk a PONT elnevezést viselõ
családi együttestõl, amiknek szövege
Levente szerzeménye.

Hargitai–Kiss Virág
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Tárkonyos sertés-, vagy
pulykaraguleves

Hozzávalók: 40 dkg pulyka-, vagy sertéscomb, 1 közepes vörös-
hagyma, 4 ek olaj, 1 babérlevél, 1 csapott kk só, 2 közepes sárga-
répa, 1 petrezselyemgyökér, 20 dkg gomba (vagy borsó), 1 hús-
leveskocka, 1 kk mustár, fél citrom leve, késhegynyi õrölt fekete-
bors, fél kk majoránna, 1 dl tejföl, 1 dl tejszín, 1 ek liszt, 1 kk tár-
kony.
A pulykacombot megmossuk, leszárogatjuk, majd egycentis koc-
ka alakúra aprítjuk. A megpucolt hagymát finomra aprítjuk. Az
olajat kicsit megforrósítjuk, a hagymát a hússal együtt rádobjuk,
folyamatosan keverve, közepes hõfokon 4-5 percig együtt sütjük.
A babérlevelet hozzátesszük, sózzuk, egy kevés vizet teszünk alá,
majd fedõ alatt takaréklángon kb. 50 perc alatt teljesen puhára
pároljuk. Ezután lefedés nélkül zsírjára sütjük.
Amíg a hús készül, a zöldségeket megpucoljuk. A sárgarépát meg
a gyökeret a combhoz hasonló egycentis kocka alakúra, vagy fél-
karikákra, a gombát szeletekre aprítsuk. Mindezeket a hússal
összekeverjük, és 3-4 percig pirítjuk. 1 liter vízzel feleresztjük, a
zöldborsót beleszórjuk, a leveskockát beleõröljük. Felforraljuk,
majd takaréklángon kb. 20 percig fõzzük, amíg minden meg nem
puhul.
A mustárt a citrom levével, a borssal, majoránnával és egy kevés
vízzel összekeverjük (így jól oldódik), és a levesbe öntjük. A tejfölt
a tejszínnel és a liszttel egyenletesre vegyítjük. Egy kevés felforró-
sított levest merünk rá, ami azért kell, nehogy a hideg habarást a
forró leves összekapja. Utána egyszerre a takaréklángon fövõ le-
vesbe öntjük, és 2-3 percig forraljuk, hogy a leve kicsit besûrûsöd-
jön. A tárkonyt a levesbe morzsoljuk, és épp csak 1-2 percig for-
raljuk benne.

Káposztás csirke
Hozzávalók: 1 csirke, 1 fej hagyma, zsír, pirospaprika, fél fej ká-
poszta, 1 doboz tejföl, ízlés szerint só, bors, õrölt kömény, ecet.
Hagyományos csirkepörköltet készítünk. Mikor a hús félig meg-
fõtt, hozzátesszük a hosszúkás szeletekre vágott káposztát, és to-
vább fõzzük. Mikor a káposzta félig megfõtt, hozzáöntünk 1-2
evõkanál ecetet, hogy a káposzta ne fõjön szét. Ha a hús megpu-
hult, tejföllel besûrítjük, megsózzuk, fûszerezzük, és kenyérrel
tálaljuk.

Ananászos finomság
Hozzávalók: 2 csomag babapiskóta,
2 csomag fõzés nélküli puding (va-
nília ízû), 1 l tej, 2 doboz darabolt
ananászkonzerv, 3 cl rum, vagy
rumaroma ízlés szerint (el is hagy-
ható).
A pudingot készítjük el elõször. Mi-
re használatra kerül, megfelelõ álla-
gú lesz. Az ananászkonzerveket le-
szûrjük, a levébe tesszük a rumot,
vagy rumaromát. Ebbe a lébe egyen-
ként megmerítjük a babapiskótákat,
pár pillanatig hagyjuk, hogy egy ke-
veset magukba szívjanak. A piskótá-
kat ezután egymás mellé lerakjuk

egy jénai tálba. Ha az elsõ sor kész, akkor pudingot kanalazunk rá,
elsimítjuk, majd megszórjuk darabolt ananásszal. Ezután jöhet a
második sor. Az utolsó sorra csak puding jön. Ha nagyon extrát
akarunk, felhasználunk egy ananászkarikákat tartalmazó konzer-
vet is, melyet a desszert tetejére kerülõ pudingra helyezünk. Hû-
tõbe tesszük, 1-2 órára, hogy kellõképpen összeérjenek az ízek.
Tálalásnál adhatunk hozzá tejszínhabot, díszíthetjük kiwivel is.
Nagyon finom, könnyû desszert.

NAGYMAMA RECEPTJEI SZTALIN – SZTÁLIN
Ugyanazon embernek ugyanazon neve. De két változatban. Él-
tem már a világháború alatt, és élesen emlékszem, hogy a Szovjet-
unió teljhatalmú atyaistenét a sajtó és a köznyelv akkor Szta-
linnak mondta, így a hanggal. A szovjet hadsereg fura sorozatlövõ
rakétafegyverét, amelyet maguk az orosz katonák „Katyúsá”-nak
neveztek, mi „sztalinorgoná”-nak hívtuk, és az alighanem repülõ-
gépekbõl aláeresztett, szinte az égbõl alászálló, döbbenetes fény-
erejû égi csillároknak „sztalingyertya” volt a neve. Mindkét eset-
ben a hanggal.
Aztán 1945-ben az oroszok megszállták Magyarországot, bekö-
vetkezett a „felszabadulás”, és Sztalinból Sztálin lett. Egyetlen
hangocska megváltozása mélyreható, szinte nyelvfilozófiai hatást
keltett: a és á: két világ. Sztalin a régebbi képes újságokban egy
tüskés hajú, nagybajszú, némileg bûnözõ külsejû ember volt. Ve-
szélyes fickó, félelmetes fickó, gyûlölnivaló emberi lény. De Sztá-
lin! Már a neve is muzsikált. Ez másvalaki volt. Az a sûrû hajzat!
Az a dús, tömött bajusz! Az a mosoly, az az integetés! Megtudtuk,
hogy õ a világbéke legfõbb õre, a népek nagy tanítója, katonai
rangja szerint generalisszimusz, szóval a legnagyobb hadvezér.
Minden fontos falon ott volt az arcképe, irodákban íróasztalokon
az õ porcelánszobrocskája díszelgett. Hogy felugrott a kollégium
egész ifjúsága, mikor a szónok beszéd közben kiejtette „a nagy
Sztálin” nevét. Jött az ütemes taps: „Éljen Sztálin!” Percekig.
Micsoda cirkusz volt, amikor meghalt! A vonatok nyílt pályán
megálltak a gyász jeléül, üvöltöttek a szirénák, mintha zokogott
volna az egész szovjet tábor. De mi volt a lelkek mélyén? Meg-
könnyebbülés, felsóhajtás. Pedig akkor nem tudta a világ, hogy a
nagy Sztálin kezéhez tízmilliók, igen, tízmilliók vére tapad. Nem
tudtuk, de elég volt érezni a diktatúrát. A diktatúra nem tudja
megtagadni önmagát. Mûködik. Hogy is írta Illyés Gyula? „Hol
zsarnokság van, ott zsarnokság van.” Mindenütt érzed, „mint ha a
házban valahol gázfolyás van”.
De Sztalin, az a betûs már eltûnt a feledésben, Sztálin uralkodott
általánosan, bár õ maga nem élt, a múmiáját a Leniné mellé fek-
tették a moszkvai mauzóleumban. Az nagyon furcsa volt, mikor
kitették onnan. Kipaterolták. Túl sok embert megöletett, az utód-
ja, Hruscsov kipakolt, a vérszag az egész Földgolyót átlengte.

A történelem sokat bolondozik a szegény emberiséggel. Isteneket
emel föl neki a tömegekbõl, akiket majd ájultan imádnia kell, s
akik aztán beindítják a nagy mészárszéket. Aztán gondol egyet a
történelem, és ledobja a sárba ezeket az isteneket, az emberek
meg nem hisznek a szemüknek, hunyorognak. Talán egy pillanat-
ra ráébrednek, hogy hangyasors a sorsuk.
A rádióban, tévében újabban azt hallom, hogy öreg veteránok
megint Sztalint mondanak, ha szóba kerül a nagy vezér. A nyelv!
Ez a végtelenül finom, precíziós mûszer jelez valamit. Csak az
öregek füle érzi és érti. Ez a visszalopódzott a hang látszólag sem-
mi. Valójában világrendítõ eseményeket jelöl a maga tömörségé-
vel.

(L. A.)



Csütörtökön északkeleten még lehet
egy-egy zápor vagy zivatar, majd
péntektõl délies áramlással egyre melegebb, száraz levegõ alakítja idõjárá-
sunkat. A hét végére berobban a kánikula, sokfelé 30 fok feletti csúcshõ-
mérséklettel, zavartalan napsütéssel és gyenge légmozgással. A jövõ hét
elején is folytatódik a napos, kánikulai idõ, de délután már egy-egy zivatar
kialakulhat.

www.metnet.hu

Bogárd és Vidéke 2012. június 14. KÖZÖSSÉG 15

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!

IDÕJÁRÁS

„Rakd meg babám, rakd meg, Szerelemtüzedet…” (Népköltés)

Meghívó
Egy régi szokást elevenítünk fel az év legrövidebb éjszakáján, Szent Iván
éjjelén.
Június 23-án egész napos rendezvényre mindenkit szeretettel várunk Al-
sószentivánon az iskola mögötti füves-fás területen.
Délelõtt séta a Benedek-tóhoz (gyalog, kerékpárral, helyi lovas kocsikkal).
Útközben mezei virágok, gyógynövények gyûjtése az esti koszorúkötéshez.
Délben piknik a tónál. Utána vissza a rendezvény helyszínére.
18 órától koszorúkötés, szentiváni dalok tanulása, a tûz megrakása.
20 órától sámándobok hangjára tüzes nyílvesszõkkel a tûz meggyújtása,
transztánc a tûz körül, szerelmesek, házaspárok koszorúdobása szerelmi
zálogként a tûzön át, majd a hamvadó tûz átugrása párosával, illetve a pár-
keresõk itt találhatnak párjukra.
Ezen a csodás éjszakán szinte bármi megtörténhet. A kívánságok teljesül-
hetnek, szerelmesek egymásra találhatnak, régi szerelmek megújulhatnak,
a varázslatos tûz gyógyító erejétõl megtört szívek gyógyulást nyerhetnek.
Várjuk az asszonyokat és férfiakat, akik kapcsolatukat (netán) e tûz közös
átugrásával szeretnék megerõsíteni.
Várjuk a párjukat keresõ szingli hölgyeket és urakat, akik (netán) e tûz átug-
rásakor találhatják meg életük párját.
Várjuk a teljes családokat gyerekekkel, nagyszülõkkel, akik velünk töltik ezt
a gyönyörû éjszakát (ki meddig bírja).

Mit kell (lehet) hozni?

Mindenki hozzon enni-, innivalót maga és barátai számára, illetve a közös
szeretetvendégségbe! (Lehet fõzni is szabadtûzön családi, vagy baráti kö-
zösségekben.)
Hozzanak szerelmi bájitalokat (bodzaszörpöt, bort és egyéb boszorkányos
házi kutyulmányt a férfinép és asszonynép szédítésére.)
Hozzanak takarót, melegebb öltözéket az éjszakához, polifoamot, ülõpárnát
(kisszéket, sörpadot, pavilont családi, baráti társaságnak).
Mindenki hozzon legalább egy ágat, vagy egy hasáb fát, vagy egy köteg
szalmát, a tavalyi szentiváni koszorút a közös tûzhöz.
Aki tud, hozzon dobot, csörgõt, egyéb ritmushangszert, gitárt a közös ének-
léshez, sámándoboláshoz.
Hozzanak egy csokor saját szedésû gyógynövényt a kertbõl, vagy a rétrõl
(pl. kakukkfû, zsálya, kamilla, orbáncfû, páfrány, szarkaláb stb.).
Hozzanak saját kötésû virágkoszorút, gabonakoszorút, amit a tûz átugrásá-
nál megfüstölünk. (Koszorú kötésére helyben is lesz lehetõség ügyes kezû
asszonyok, lányok segítségével.)
Hozzanak almát, ami az õshagyomány szerint a tûz parazsában nyer majd
gyógyító erõt.
Hozzanak jókedvet, egymás iránti szeretetet, megértést.
Együtt, közösen tesszük emlékezetessé ezt az éjszakát, amelynek mindenki
részese és alakítója lehet.

Mire számíthatnak ezen az éjszakán?

Szeretetvendégségre (amit hozunk, azt esszük, azt kínáljuk, azt tesszük a
közösbe; akinek erre van kedve, bográcsozhat, szalonnát süthet, krumplit,
gombát tárcsázhat, miegyebet varázsolgathat a maga módján)
Közös tûzrakás-szertartásra (mindenki ráteszi a tûzre az általa hozott fát;
Szent Iván-népdalok éneklése, szokások megelevenítése a tûznél)

Mesemondás, közös éneklés a tûznél

Költõk versei, dalai sámándobra (te is megmutatkozhatsz; esetleg elõre
szólj, hogy behozhassunk a képbe!)
Sámándobolás, lélekkeresõ ének (ti is segítetek dobokkal, csörgõkkel, rig-
musozással)
Transztánc (misztikus zene, tánc az éjszakában hajnalig)
Hajnalban együtt földoboljuk, fölénekeljük a napot az égre (ezt érdemes ki-
várni, mert ha igazán szeretnétek, az életben talán még soha meg nem ta-
pasztalt élményben lehet részetek)
Szeretettel várunk Benneteket erre a szíveket összekapcsoló, varázslatos
éjszakára!
A tûzrakáshoz, rendezvényszervezéshez önkéntesek jelentkezését várjuk!
A rendezvény házigazdái: Alsószentiván község lakói, valamint a sárbogár-
di Lélekút Közösség.
A szervezõk nevében:

Nagy Lajos polgármester és Hargitai Lajos

Családi nap Sáregresen
Szombaton délután nagyszerû idõben rendeztek elsõsorban gye-
rekeknek, nem utolsó sorban családoknak szóló programokat a
sáregresi pályán.

Jólesett a napsütés, de azért vigyázni kellett az erejével – szeren-
cse, hogy a felállított pavilon és sátor árnyékot adott szükség ese-
tén. A kellõ felüdülésrõl gondoskodtak a szervezõk oly módon is,
hogy frissítõvel, palacsintával, süteménnyel kínálták a kilátogató-
kat.

Nagy érdeklõdés vette
körül a pálhalmai bün-
tetés-végrehajtás ku-
tyás rendõreinek be-
mutatóját, akik kellõ
humorral és felké-
szültséggel mutatták
be, hogy különbözõ
helyzetekben hogyan
vetik be a kutyákat
„csúnya bácsik” ellen.
A bemutatót követõen
meg is lehetett simo-
gatni a négylábúakat.

Egy kis szusszanásnyi
szünet után bûvész
szórakoztatta a közön-
séget.

Hargitai–Kiss Virág
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Június 16., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 6.00 Magyar gazda 6.25 Zegzugos
történetek 6.55 Balatoni nyár 9.00 Euro 2012: Összefoglaló 10.30 Mozdulj!
11.00 Delta 11.30 Bevallott múlt 12.00 Hírek 12.05 A megújuló Esterházy-kas-
tély 12.35 Tetõtõl talpig 13.05 Euro 2012 ism. 14.50 Doc Martin 15.45 A világ
madárszemmel 16.40 Bevallott múlt 17.05 Verssor az utcazajban 17.15 Bûn és
büntetlenség 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Eb labdarúgó-mérkõzés 0.35 Hajsza 2.05 Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A dinoszauruszok királya
10.25 Asztroshow 11.20 Törzsutas 12.00 Autómánia 12.35 Édes drága titka-
ink 13.35 Lost – Eltûntek 14.40 Chuck 15.40 Agymenõk 16.35 Tomboló vihar
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Dennis, a komisz ismét pimasz 21.00 A
dzsentlemanus 23.15 Lány a vízben 1.20 Hülyeség nem akadály 1.50 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 10.25 Egyik ku-
tya, másik nem! 10.55 Babavilág 11.25 9 hónap 11.55 Duval és Moretti 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 Karate kölyök 22.10 A detonátor 0.00
Luxusdoki 1.00 A médium 1.55 Ezo.tv 2.55 Kalandjárat 3.20 Teleshop 3.50
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel
9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelen-
lét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Men-
tés másként 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.53 Mese 20.05 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.35 Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó
0.10 Éjszaka

Június 17., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 A rejtélyes XX. század 5.55 Esély 6.25 Bi-
ciklis magazin 6.55 Balatoni nyár 9.00 Engedjétek hozzám 9.10 A sokszínû val-
lás 9.25 Metodista magazin 9.50 Unitárius ifjúsági mûsor 9.55 Reformáció és
a nõk 10.25 Katolikus krónika 11.00 Római katolikus szentmise közv. 12.00 Hí-
rek 12.05 Út Londonba 12.35 Euro 2012 ism. 15.50 Euro 2012: Összefoglaló
16.30 Molly és mopsz 18.00 Rex Rómában 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Eb labdarúgó-mérkõzés 0.35 Sanghaji meglepetés
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.10 Tuti gimi 13.15 Gossip Girl – A pletykafészek 14.15
Dennis, a komisz ismét pimasz 15.45 Több mint sport 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11 20.00 Mirõl álmodik a lány? 22.05 Egy ágyban az ellenséggel 0.10
Emberrablók városa
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.05
Nagy vagy! 10.00 Egészségmánia 10.30 Talpig nõ 11.00 Kalandjárat 11.30
Borkultusz 12.00 Stahl konyhája 12.30 Több mint testõr 13.00 A kiválasztott –
Az amerikai látnok 14.00 Monk – Flúgos nyomozó 15.00 Bûbájos boszorkák
16.00 Karate kölyök 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Titkok könyvtára – A
szent lándzsa-küldetés 22.00 Árnyék nélkül 2. 23.45 Elit egység 0.45 Ezo.tv
1.20 Napló 2.10 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református ballagási
istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt
a Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum
16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05
Irodalmi újság 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50
Mese 20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.35 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó
Eb-híradó 0.10 Éjszaka

Június 18., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
10.30 Euro 2012: Összefoglaló 11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sport-
hírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Rendhagyó történelemóra
14.00 Euro 2012 ism. 15.45 Angyali érintés 16.30 Balatoni nyár 17.35
Everwood 18.20 Euro 2012: Összefoglaló 18.55 Marslakók 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Eb labdarúgó-mérkõzés 0.35 Akire büszkék vagyunk – A
hónap dolgozója 2.10 Everwood
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz 6.40 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 Legenda
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 0.50 Anthony Zimmer

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 12.20 Szerelemcsapda
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 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 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 21.51 Vers napról napra 21.04
Kultúrkör 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.35 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10 Éjszaka

Június 19., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Tálentum 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 13.30 Marslakók 14.00 Euro 2012 ism.
15.45 Angyali érintés 16.30 Balatoni nyár 17.35 Everwood 18.20 Euro 2012:
Összefoglaló 18.55 Marslakók 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Eb labda-
rúgó-mérkõzés 0.35 A spirál 2.10 Barangolások öt kontinensen 2.35 Everwood
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz 6.40 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.10 Sohaország
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 22.30 A Grace Klinika
23.40 Reflektor 23.55 Emberrablás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhá-
ja 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 A Russell lány 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
Bridget Jones: Mindjárt megõrülök! 23.20 TotalCar 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv
1.00 A fény ösvényei 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 fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabaré-
matiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Üt-
közõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 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 20., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Portré 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 13.30 Marslakók 14.00 Euro
2012 ism. 15.45 Angyali érintés 16.30 Balatoni nyár 17.35 Everwood 18.20
Euro 2012: Összefoglaló 18.55 Marslakók 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 On The Spot 22.05 Az este 22.40 Palimadár
0.30 Az éjszaka urai 2.25 Everwood
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz 6.40 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.15 Apró füllenté-
sek 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10
Castle 20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Kegyenc fegyenc 23.45
Reflektor 0.00 Gazdagék
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Winnetou 1. 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-sorso-
lás 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 felesé-
gek 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 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Labdarúgó Eb-híradó 20.51 Vers napról nap-
ra 21.04 Kultúrkör 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Június 15., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Református családi nap Miklóson
(75p), Reini (85p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Csilléri-találkozó Cecén
(10p), Helka (60p), Tavaszi koncert Miklóson (60p), Nyugdíjas-találkozó
(120p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 16., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Csilléri-találkozó Cecén (10p), Helka (60p), Tavaszi koncert Miklóson
(60p), Nyugdíjas-találkozó (120p) 18.00 Lapszemle 19.00 Kossuth iskola
– anyák napja (53p), Hangszeres évzáró Miklóson (60p), Családi nap a Be-
nedek-tónál (20p), Pörköltfesztivál (30p), Horvátországi képeslap (18p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 17., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Csilléri-találkozó Cecén (10p), Helka
(60p), Tavaszi koncert Miklóson (60p), Nyugdíjas-találkozó (120p) 13.00
Heti híradó 14.00 Kossuth iskola – anyák napja (53p), Hangszeres évzáró
Miklóson (60p), Családi nap a Benedek-tónál (20p), Pörköltfesztivál (30p),
Horvátországi képeslap (18p) 18.00 Heti híradó 19.00 Konfirmáció Cecén
(80p), Surjányi Csaba: A páskabárány 23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 18. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Konfirmáció Cecén (80p), Surjányi
Csaba: A páskabárány 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Vajtai bál (70p),
Alsószentiváni citerások (50p), Pálfai táncház 23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 19., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Violin-évzáró Sárbogárdon (50p), Pedagógusnap Cecén (30p), Ze-
nés áhítat a reformátusoknál 23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 20., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Vajtai bál (70p), Alsószentiváni ci-
terások (50p), Pálfai táncház 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 21., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Konfirmáció Cecén (80p), Surjányi Csaba: A páskabárány 23.00 és
0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorválto-
zásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál sze-
replõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

Június 21., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.05 Párizsi helyszínelõk 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski
utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Marslakók 14.00 Gasztroangyal 14.55
A Firtos falvai atya 15.40 Angyali érintés 16.30 Balatoni nyár 17.40 Everwood
18.25 Euro 2012 18.55 Marslakók 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Eb lab-
darúgó-mérkõzés 22.50 Az este 23.25 Euro 2012: Összefoglaló 23.55 2 nap
Párizsban 1.30 Everwood
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz 6.40 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 A lúzer 16.15
Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle 20.10
Fókusz 20.55 Barátok közt 21.25 Dirty Dancing – Piszkos tánc 23.40 Totál szí-
vás 0.45 Reflektor 1.00 Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Herkules a
Minotaurusz útvesztõjében 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 Nicsak, ki beszél még! 22.50 Aktív
23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Nicsak, ki beszél még! 2.20 Segíts magadon!
2.45 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádióka-
baré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.05 Irány London! 17.30
Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers
napról napra 21.04 Kultúrkör 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.35 A nap törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10 Éjszaka

Június 22., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.00 Roma kultúra 11.30 Esély 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Euro
2012 ism. 14.10 Marslakók 14.45 Tálentum 15.15 Angyali érintés 16.00 Bala-
toni nyár 17.00 Olimpiai eskütétel 18.55 Marslakók 19.30 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.15 Eb labdarúgó-mérkõzés 22.50 Az este 23.25 Euro 2012: Összefog-
laló 23.55 Melissa és Joey 0.20 Waczak szálló 0.55 Rejtély
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz 6.40 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 Jégkirálynõ a
hokipályán 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
22.30 Gyilkos elmék 23.40 Helyszíni szemle 0.40 Reflektor 0.55 Törzsutas 1.25
Nagyágyúk 2.15 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A láthatat-
lan ember 14.20 Marina 15.20 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 40 nap és 40 éjszaka 23.05 Aktív 0.05 Tények 0.40
Ezo.tv 1.40 40 nap és 40 éjszaka 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 baptista egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Kö-
zelrõl 16.06 Trend-Idõk 16.40 Hangtár 17.00 Közvetítés az olimpiára utazó ma-
gyar sportolók ünnepélyes eskütételérõl 18.00 Krónika 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap
20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.35 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó
Eb-híradó 0.10 Éjszaka

MÛSORA

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

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

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2012. június 15-én,

pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.

INTENZÍV, 2 HETES KRESZ!
Diákkedvezmény! Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775

Kálozon családi ház eladó. Irányár: 1.200.000
Ft. 06 (70) 398 4626

Tojótyúk 800 Ft, 1200 Ft-ig ingyenes szállítás-
sal. 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)

Németjuhász kölykök eladók. 06 (30) 916 5891
(4507575)

Végzõs angol szakos (ELTE) egyetemista, angol
nyelvbõl korrepetálást vállal. Érdeklõdni: 06
(70) 984 8565

Eladó: Nagylókon új ingatlan, munkahellyel
együtt, Sárbogárdon nagy családi ház üzlethe-
lyiségekkel, 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

Sárbogárd, József u. 2. emeleti, 54 m2-es erké-
lyes, felújított lakás eladó. 06 (20) 972 3915, 06
(30) 448 7915

Ady-lakótelepen, földszinti, egyszobás, felújí-
tott lakás eladó. 06 (70) 7724 315 (4508989)

5,46 ha szántó, illetve legelõ, Rétszilas és Cece
közt, a 63-as út mellett, a Bércesnél balra, õszi
étkezési búzával bevetve, eladó. Ár megegye-
zés szerint. 06 (30) 939 2212.

Borsó eladó. 06 (20) 494 2726. (4507547)

Malacok eladók. 06 (30) 9325 628.

Választási malacok eladók. 06 (20) 367 2785.

Fémkeresõ eladó. 06 (20) 4110 417. (4507032)

Csendes környéken, tehermentes, összközmû-
vesített ingatlan eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 4550
365. (4507028)

Svéd frissítõ masszázs tanfolyam indul július
7-én. Engedélyszám: 00842-2011. Telefon: 06
(20) 437 4869.

58 éves férfi élettársat keres. 06 (30) 739 9091.
(4507026)

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 vér-
adást.
Minden új és állandó véradónkat szeretettel várjuk véradásainkra!
Véradóink minden véradásunkon vadonatúj ruhák közül válogathatnak, 500 Ft-os ét-
kezési utalványban részesülnek és csokit+üdítõt is kapnak ajándékba!

Vöröskereszt Sárbogárd

GOLGOTA TEMETKEZÉS
T E L J E S K Ö R Û T E M E T K E Z É S I

S Z O L G Á L T A T Á S É S Ü G Y I N T É Z É S .
Ügyelet éjjel-nappal. Telefon: 06 (30) 709 2231

Iroda és bemutatóterem:
Sárbogárd, Köztársaság út 180/a.

ELADÓ a képen látható

VADONATÚJ
TÉVÉÁLLVÁNY.

Méretei: mélység 55 cm,
magasság (lábbal) 55 cm,

szélesség 138 cm.
Ár: 27.000 Ft

Érd.: 06 (30) 34 83 320.

„Visszaemlékezni azért jó, mert a múltba
nézés megszépíti az emlékeket és vissza-
hozza a fiatalságunkat.”

(Kalácska László)

Meghívó
Tárt kapukkal várja

a 60 éves Petõfi Sándor Gimnázium

2012. június 16-án
15 órára

valamennyi volt diákját
családtagjaikkal

egy kötetlen, „batyus”
baráti beszélgetésre.

Idézzük fel közösen az elmúlt hat évti-
zed történéseit, emlékeit! Ebben segít
majd a 60 év képeibõl összeállított dvd
bemutatása.
A délután folyamán lehetõség lesz a fel-
újított iskolaépület, az iskolatörténeti
kiállítás megtekintésére, emlékek fel-
idézésére az iskolatársakkal, a gyerekek
részére játékra a gimnázium udvarán.
Szeretettel várjuk az alma mater vala-
mennyi diákját!

Öregdiák Egyesület

ÉRETTSÉGI KÉPZÉS FELNÕTTEKNEK!
Szerezzen iskolánkban érettségi bizonyítványt, hogy ezáltal tarthassa meg munkahelyét, vagy ta-
láljon kedvezõbb és elõnyösebb lehetõséget a munkaerõpiacon! Meglévõ bizonyítványát is
beszámítjuk, ha van szakmunkás, illetve szakiskolai végzettsége, vagy már megkezdte középis-
kolai tanulmányait más intézményben!

Képzések helyszíne: alsószentiváni iskola.
Tanítás: esti tagozatos munkarend szerint, heti két alkalommal.

Bõvebb információk, jelentkezés:
személyesen az alsószentiváni általános iskolában (Alsószentiván, Béke út 112.),

munkanapokon 8 és 17 óra között telefon: (25) 504 710 (Kiss Attila)
e-mail: kissattila@bela-aszentivan.sulinet.hu

honlap: www.asztivaniskola.lapunk.hu (Felnõttoktatás – Jelentkezési tudnivalók menüpont)
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Dupla védelem

A képen látható nagy tojást egyik olvasónk
hozta be szerkesztõségünkbe. A természet
alkotása kissé bizarrul nézett ki, mivel egy
folyadékkal telt, lágy burokban volt a ke-
mény héjú tojás. Biztosra ment a tyúk.

HKV

Segítsük
a gyerekek nyaralását

kerékpárral!
A Csipet Csapat Lakásotthon (a sárbo-
gárdi vasútállomás melletti OMV-
kúttal szemben) gyermekeinek nyári tá-
bort szerveznek Kisszékelybe az otthon
nevelõi és segítõ támogatói. A nyári él-
ményt gazdagítanák azzal, hogy kerék-
párral mennek oda Sárbogárdról, és ott
a környéket is kerékpárral járnák be.
Nincs azonban ehhez elegendõ kerék-
párjuk. Az újságon keresztül is kérik
mindazokat, akiknek van esetleg hasz-
nálaton kívüli, mûködõképes, vagy ja-
vítható 24-es, illetve 26-os kerékpárjuk,
ajánlják azt fel a gyermekotthon részé-
re. A kerékpárt behozhatják a lakásott-
honba, illetve, ha szükséges, házhoz
megyünk érte. Érdeklõdni a helyszínen,
illetve a 06 (20) 620 0535-ös telefonszá-
mon.
Segítségüket ezúton elõre is köszönjük!

Szervezõk

Egy vidám szombat délután
Június 9-én délután pihenésképpen ki-
mentem a kertbe kicsit kapálgatni. Arra
lettem figyelmes, hogy hangol egy zenekar.
No, gondoltam, valahol lagzi kezdõdik.
Ám ami ezután következett, az minden
képzeletet felülmúlt. Megkezdõdött a mû-
sor, kisebb-nagyobb szünetekkel, elké-
pesztõ hangerõvel.
Néha pihenésképpen bementem a lakás-
ba, hogy igyak egy frissítõt, meg hogy a
dobhártyámat is pihentessem egy kicsit. A
csukott ajtókon, ablakokon keresztül is
hallatszott a zene.
Folytattam a munkát, minden egyes szünet
után reménykedve, hogy majd csak abba-
marad a ricsaj.
Sajnos nem így történt, este 10 óráig kitar-
tottak. Mint kiderült, óvodai ballagást ün-
nepeltek az egyik közeli házban.
Ezzel kapcsolatban van néhány (inkább
költõi) kérdésem.
Tudom, hogy este 10 után nem lehet zajon-
gani. De elõtte bármit lehet?

Be kell jelenteni az ilyen „rendezvénye-
ket” valahol?

Gondoltak-e az ünneplõk azokra a kisgye-
rekes szülõkre, idõsekre, éjszakai mûszak-
ban dolgozókra, akik ezt a délutánt pihe-
néssel, alvással szerették volna tölteni?

Kötelesek vagyunk-e azt eltûrni, hogy pár
ember a többség kárára szórakozzon?

Abba már bele se merek gondolni, hogy a
következõ, általános iskolai ballagáson,
mire készüljek. Netán meghívják a 100 ta-
gú cigányzenekart?

Addig is lenne azért javaslatom: ha min-
denképpen ilyen hangosan szeretnének
ünnepelni, keressenek olyan helyszínt,
ahol nem zavarnak másokat (szõlõhegyen,
présházban, a környékbeli erdõkben).

Remélem, azért a házigazdák és vendégeik
nagyon jól szórakoztak. Mi, szomszédok
már kevésbé.

Egy környékbeli lakos

Cserkócsuri

Íme egy új madárfaj egyik példánya: a
cserkócsuri. Az összekucorodott „madár-
ka” igen apró, cseresznyefán fészkel, s mi-
vel piros színû és húsa ízletes, könnyen
összetéveszthetõ egy szem cseresznyével.
A feneke azonban elárulja õt.

HKV

Nyári idõjárás – veszélyek és megelõzésük
Káros egészségi hatások

Magas hõmérséklet okozta megbetegedések:
bõrkiütés, fáradtság, görcs, hirtelen ájulás, kime-
rülés, stroke.
A legtöbb hõséggel összefüggõ betegség követ-
kezménye annak, hogy különbözõ súlyú elégte-
lenségek következnek be a hõszabályozó rend-
szerben. Ráadásul, számos más tényezõ is fel-
gyorsíthatja a magas testhõmérséklet kialakulá-
sát. Ilyenek az életkor, akklimatizálódás hiánya,
kiszáradás (csökkentett tápanyag- és folyadék-
bevitel, vizelethajtó tabletták, alkoholfogyasztás
miatt), gyógyszerszedés, mozgáshiány, túlsúly,
fáradtság, alváshiány, hosszú, magas intenzitású
edzés, védõruha.

Veszélyeztetett csoportok
Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kelle-
metlen tüneteket, rosszullétet a kánikula, de van-
nak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek
például a csecsemõk és a fiatal kisgyermekek, a
65 évnél idõsebbek, a fogyatékkal élõk, szívbe-
tegségekben és magas vérnyomásban szenve-
dõk, fiatalok.

A megelõzés lehetõségei
Csecsemõk és fiatal kisgyermekek

Akinek van elektromos ventillátora, használja a
nagy melegben, de ne túl sokat, mert az is kiszá-
radást okozhat! Lehetõleg éjjel szellõztessen!
Széles karimájú kalappal, napszemüveggel és
naptejjel védje magát és gyermekét!
Csecsemõket, kisgyermekeket árnyékban leve-
gõztessünk! Ne sétáltassunk a hõségben kisba-
bát! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat zárt,
szellõzés nélküli, parkoló autóban!
A babák különösen sok folyadékot igényelnek. Ha
szopnak, akkor többször tegyük mellre õket, ha
már nem szopnak, akkor mindig kínáljuk õket tisz-
ta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó citromos teá-
val!

65 évnél idõsebbek, fogyatékkal élõk,
szívbetegségekben és magas

vérnyomásban szenvedõk

Akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett
is fogyasszanak elegendõ mennyiségû folyadé-
kot, azaz a szokásosnál egy literrel többet a forró
napokon!
A melegben fokozódó panaszaikkal azonnal for-
duljanak orvoshoz!
Nagy melegben zuhanyozzanak langyos, vagy hi-
deg vízzel akár többször is!
Kánikulai napokon különösen a dél körüli, kora
délutáni órákat töltse otthon, besötétített szobá-
ban, viszonylag hûvösben!
Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra idõ-
zítse a piaci bevásárlást!

Fiatalok

Ha kánikulában a szabadban sportolsz, gyakran
hûtsd magad és fogyassz legalább 4 l folyadékot!
Fontos a sópótlás is!
Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védd
magad a nap égetõ erejétõl! Könnyû, világos szí-
nû, bõ szabású, pamut alapanyagú ruhát hordj
forró napokon!
Bõrtípusodnak megfelelõ fényvédõ krémmel na-
ponta többször kendd be bõrödet! (Ha nagyon vi-
lágos a bõröd, kék a szemed, használj 10 feletti
napvédõ faktoros naptejet! Nagy melegben zuha-
nyozz langyos, vagy hideg vízzel akár többször is!
Tölts 1-2 órát légkondicionált helységben!
MIT IGYUNK: víz, ásványvíz, tea, szénsavmen-
tes üdítõk, paradicsomlé, aludttej, kefir, joghurt,
levesek.
MIT NE IGYUNK: kávé, alkohol tartalmú italok,
magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdí-
tõk.

Forrás: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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