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IZZÁS
Izzadunk. Egybeolvad az emberek teste a
levegõvel. Ritmust vált az élet. A Nap alatt
csend van, de ahogy nyugszik lefelé, elõjönnek a hûsrõl a Föld lakói.
Négy évszakhoz alkalmazkodni nem semmi teljesítmény. Hol az északi sark mínuszaiba kóstolhat a Kárpát-medence fia, hol
az afrikai forróság aszalja. Nem mondhatja senki, hogy egyhangú ez a vidék.
Vannak melegkedvelõk és hidegkedvelõk,
ezért a hõségre ki-ki máshogy reagál. Tapasztalható volt ez a sárbogárdi testület
rendkívüli ülésén is, ahol az egyik városatya kényelmesebben mondta el véleményét, más viszont szerette volna felpörgetni az eseményeket.
Egyeseket a nyári szezonban rejlõ lehetõségek pörgetnek fel, mivel nemcsak
(nap)energiával töltekeznek fel, de anyagi
forrásokkal is. Jobb esetben terményeik eladása, vagy nyári munka révén, rosszabb
esetben a nyaralni utazók, idõsek mozdítható értékeinek birtokba vételével. Ez
utóbbi megelõzésére kínál megoldásokat a
rendõrség.
Nyár eleji lapszámunkban olvashatnak a
sportolók és diákok évzáró eseményeirõl,
ugyanakkor a gimis öregdiákok nosztalgiázó találkozójáról. A nyáridõ hozta bosszúságok sem maradhatnak ki a sorból, amikre azonban gyógyír lehet egy kis kapálás.
Legyünk odafigyeléssel, megértéssel egymás iránt, az izzó forróságban különösen!

MÉSZÖLY-BALLAGÁS

Hargitai–Kiss Virág

Fotók: Mészöly
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RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Rendkívüli ülésen tárgyalt a testület több fontos témakörben június 14-én, csütörtökön, délután.

Mûfüves pálya
a Kippkoppnál
Elsõként egy pályázat beadásáról döntöttek az MLSZ Országos Pályaépítési Program II. ütemére.
Dr. Sükösd Tamás: Korábban egyeztettünk vállalkozókkal, hogy megpróbálunk
az idén egy nagyobb mûfüves pályát kialakítani Sárbogárdon, amivel minõségibb
labdarúgást lehet teremteni. Azonban a finanszírozási feltételek annyira elvadultak,
hogy ezt 2012-ben nem lehet fölvállalni;
talán 2013-ban, a társasági adós program
keretében. Az utánpótlás részérõl volt egy
igény, illetve az óvoda is jelezte, hogy sokkal jobban le tudnák kötni a gyerekeket
házon belül. Sokan ugyanis leigazolt labdarúgók ebben a korosztályban. A pályázattal megoldható lenne egy 24x12 m-es
mûfüves pálya létrehozása a Kippkopp
Óvoda területén bruttó közel 16 millió
Ft-ból, 10 %-os önrész biztosításával.
Nedoba Károly: Nagyon örülök, hogy ez
létre fog jönni. A helyszín kijelölésében
volt más alternatíva is? A Mészölynél is
van nagy terület.
Dr. Sükösd: A 12x24 m-es pályát óvodáskorúaknak lehet kiépíteni. A sárbogárdi
óvodánál, ha visszahoznák a KEOP-programot, egy energiaracionalizálás lenne az
elsõ, amit szeretnénk, mert a hõtechnikai
számértékek rosszabbak, mint a polgármesteri hivatalé. Ezenkívül egyelõre Miklóson zajlik olyan tartalmú szakmai munka, illetve a gyerekek kitaposták a füvet az
udvaron, poros az egész. A nagyobb pályát
nem mertük bevállalni anyagilag.
Nagy Tibor: A futball nagy rajongója vagyok, de hogy egy óvodába mûfüves pályát
tegyünk 1,5 millió Ft önrésszel – vannak
kétségeim, hogy ennek ott van-e a legjobb
helye. Sárszentmiklóson már van kettõ
mûfüves pálya. Nem biztos, hogy minden
pályázaton indulnunk kell. Nem lehetünk
olyan botorak, mint egy egyszerû háziasszony, aki bemegy a boltba és minden
megtetszik neki. Olvasom, hogy meg lesz
oldva, hogy az iskolások is bemehessenek
oda; ez csak kisgyerekeknek való pálya
lenne.
Dr. Sükösd: Egy az intézmény.
Nagy: Nyáron óvodaszünet van, mikor fogják használni a pályát?
Dr. Sükösd: Nincs nyáron az óvodában
szünet, csak nagyon rövid ideig. Az óvodáknak van egy ügyeleti rendszere. Azért
tetszett meg ez a pályázat, mert a lebonyolítás teljes költségét magára vállalja, és ez
viszonylag ritkán fordul ez elõ.
Nagy: Érdemes lett volna végiggondolni a
lehetõségeinket és az igényeinket.
Juhász János: Ezen már túl vagyunk, be
van nyújtva.

Nagy: Olvastam, éppen ezért egy kicsit
durvának érzem, hogy utólag tudunk mindenrõl.
Juhász: Hát még mi! A frakciótag még
csak-csak tud a dolgokról, de mi pláne
nem.
Nedoba: Ettõl függetlenül ez jó dolog, Sárbogárd és a sportolási lehetõség bõvül. De
az aggodalmaidban is van igazság.
Etelvári Zoltán: 1,5 millióért kapunk 14
milliót.
Tóth Béla: A bizottsági ülésen beszéltünk
arról, hogy 2013-2014-ben lehet nagyobb
pályát építeni másutt.
Az eredeti határozati javaslatot, hogy a
Kippkopp Óvodánál épüljön pálya, végül
elfogadta a testület.

Megy a bódé
A Lara-Therm Kft. kezdeményezte a Petõfi-üzletház elõtti volt újságosbódé elszállítását, melyet jelenleg egy vállalkozó bérel
fényreklám céljára az önkormányzattól. A
legutóbbi ülésen nem született döntés a
kérdésben, most határoztak az ügyben.
Dr. Sükösd: A múlt heti ülést követõen – a
rövid idõtartamra való tekintettel – egy felhatalmazott önkormányzati ügyintézõ elment a fényreklámot üzemeltetõ vállalkozás székhelyére egyeztetni. Aznap délután
telefonon azt a választ kaptuk tõlük, hogy
nem kívánnak sem szóban, sem írásban
nyilatkozni, mivel az aláírásgyûjtés elõtt
nem kereste meg õket senki. Az aláírásgyûjtést nem mi szerveztük, civil kezdeményezés volt. Nem hiszem, hogy ezen múlna
az önkormányzat döntése. Annyit üzentek
csak, hogy az aláírásgyûjtést, mint módszert sérelmezik. Ahogy ez többször elhangzott az elõzõ ülésen: nem biztos, hogy
ez volt a legelegánsabb módja annak, hogy
a vállalkozó tudtára adja a Lara-Therm a
szándékát.
Nedoba: Van hagyománya az aláírásgyûjtésnek.

Nagy: Ha valaki aláírást gyûjt, azt ne szóljuk le; jogos igénye az embereknek, hogy a
véleményüket kinyilvánítsák. Mi 11-en
egyetértettünk abban, hogy csúnya az a bódé, tehát el kell onnan kerülnie. A móddal
volt probléma.
Végül úgy döntöttek a városatyák, hogy a
kezdeményezõ költségére kerüljön elszállításra a bódé.

Nyert a város-rehabilitációs
pályázat
Nyert a város-rehabilitációt megcélzó pályázat, aminek sikerdíja valamivel több
mint 10 millió Ft. Ezt a tavaly elszámolt fejlesztési pályázatok támogatásából fizeti az
önkormányzat.
Nagy: Szomorú, hogy fizetnünk kell a pályázatírásért. Kérem, hogy ezt a késõbbiekben házon belül oldjuk meg.
Dr. Sükösd: Nálunk jelentõsen tõkeerõsebb települések sem tudtak teljes saját apparátussal fölállni. Nálunk nagyobb lobbierejû településeket is kiszórt ebbõl a
rendszerbõl a közremûködõ szervezet.
Nem olcsó, de tudomásul kell venni, hogy a
pályázatírás (a hozzá kapcsolódó lobbitevékenységgel együtt) szakmává nõtte ki
magát, amiben a piaci szereplõket nagyon
nehéz megkerülni. A Vasút utcai zebrát
megcélzó pályázatot saját pályázatíróval, a
mûszakisokkal és a tervezõvel raktuk össze
– nem nyert.
Juhász: A honlapon csak ma reggel volt
látható a rendkívüli ülés meghívója illetve
elõterjesztései; a 2012-es költségvetést
nem találom a megfelelõ helyen; a tavalyi
évi beszámoló, a könyvvizsgálói jelentés
hiányzik; az SZMSZ a tavaly júliusi egységes szerkezettel van fent, de azóta többször lett módosítva. A város-rehabilitációs
pályázatról nem sok mindent tudunk. Mit
takar a sikerdíj? Volt tervezésre 4,6 millió
plusz áfa, az Eco-Cortexnek áfával 6,4 milFolytatás a következõ oldalon.
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lió, kerékpárútra nyertünk 18.893.500
Ft-ot, azt nem látom sehol, pedig a költségvetést érinti – sorolta kifogásait a képviselõ.
Dr. Sükösd: Az önkormányzati önrész a
2012. évi része az önrésznek. A többiek
mind részei a megnyert pályázatnak. A sikerdíj annak a társaságnak megy, aki az
egész csapatot hozta, a teljes lebonyolítást
végezte. Ez a korábbi testületi határozatban is benne van ezzel az összeggel. Az
egyetlen, ami nem volt pályázati elem, az a
sikerdíj. Jelen pillanatban ez egy 150
milliós projekt, amin nyertünk 200 milliót.
Juhász: Akkor a városnak a 10 millió kerül
pénzbe, a többi elszámolható?
Dr. Sükösd: Igen.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: A honlapra azért ma került fel a meghívó, mert a
jogosultsággal rendelkezõ kolléganõ tanulmányi szabadságát töltötte, és ma érkezett meg. Az SZMSZ esetében a helyi jogszabályt készítõ programban volt meghibásodás, amit csak hónapok alatt sikerült
elhárítani. Most próbáljuk behozni a lemaradásokat.

Új szolgáltató a helyi
buszközlekedésben
Elbírálták a helyi autóbusz-közlekedés ellátására kiírt pályázatot. Három ajánlat érkezett: a jelenlegi szolgáltatótól, egy helyi
vállalkozótól (aki konzorciumi szerzõdésben egy másik helyi vállalkozóval kívánna
szolgáltatást nyújtani) és a Régió 2007
Kft.-tõl. A pályázat értékelésénél fontos
szempont volt a jegy- és bérletár, a havi támogatási összeg és a használni kívánt buszok mûszaki paraméterei, átlagéletkora.
Az összevetés során a legjobbnak a Régió
2007 Kft. ajánlata bizonyult.
Juhász: Volt rendkívüli testületi ülés a borítékbontás és az eredményhirdetés között, akkor lehetett volna megerõsítést
kérni, most már csak tudomásulvételt lehet. Hiszen már köti a szerzõdéskötési kötelezettség a várost. Ami még furcsa, hogy
78.000 Ft-tal többet kér valaki havonta, és
õ tud nyerni. A kiírás szakmaisága nem lehetett eléggé körültekintõ, ha a buszok
életkora az eredményt ennyire befolyásolni tudta. Ez évente 936.000 Ft plusz kiadás.
A gyõztesre vonatkozóan megjegyezném
(akivel egyébként semmi problémám
nincs, örülök, hogy nyert, és reméljük,
hogy színvonalas szolgáltatást fog nyújtani), hogy a megajánlott forintoknál, filléreknél kerekíteni szoktak.
Dr. Sükösd: Azért vannak barokkos túlzások az elmondottakban. A borítékbontás
és eredményhirdetés közötti rendkívüli
ülésre 48 órával elõbb kiment az anyag. Ez
az anyag nem 20 perc alatt készült el. A pá-
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lyázat kiírása során az önkormányzat azokat az adatokat használta föl, amelyeket a
jelenlegi szolgáltató a megkeresésünkre
közölt. Az eddigi szolgáltatótól kértünk tájékoztatást bérletszámra, bérlet- és jegyárra, hogy a helyi rendelet szerint szolgáltat-e. A válasz az volt, hogy igen, majd ezt
követõen kiderült, hogy – a havi 1,5 millió
Ft támogatás mellett – nem a helyi rendelet szerinti összegen szolgáltatnak, hanem
alacsonyabb összegen. Ezért a pályázat kibontását követõen meg kellett kérdeznünk a másik két pályázót, hogy annak tükrében is fönntartják-e ajánlatukat, hogy
azok az adatok, amikrõl az önkormányzatot is tájékoztatta a jelenlegi szolgáltató,
nem felelnek meg a valóságnak. Támogatási szinten 7,2 millió Ft-tal kerül kevesebbe évente a szolgáltatás, mint amennyibe
eddig került.
Nagy: Mindenesetre megállapodhatunk,
hogy az utóbbi években rendesen mentek
a buszok.
Juhász: 10 éven belül biztos, hogy nem volt
kimaradás.
Etelvári: Tibike, az embernek van ám dolga! Szavazzunk!
Nagy: Többet fogunk fizetni. Az önkormányzat egyszerûen rutintalan volt, ez a
véleményem. Etelvári képviselõtársam, ha
elvállalta ezt a munkát, akkor nyugodtan
maradjon itt és dolgozzon rendesen, ez az
alapkövetelmény. Annyiszor elhangzott
itt, hogy sietünk haza, hogy én magam szégyellem emiatt.
Etelvári: Szégyellheted is, mert csak beszélsz, de nem mondasz semmit.
Dr. Sükösd: Õrizzük meg a demokrácia
szabályait.
A Régió 2007 Kft. ügyvezetõje: Nem szerencsés dolog vételárakat visszafelé csökkenteni, de mivel pályázati szempont volt,
így megpróbált mindenki egy picit faragni.
Az elõttünk levõ szolgáltatót semmi szín
alatt nem kívánom leszólni, hiszen nagyon
kevés járatkimaradással, késések nélkül
dolgoznak. Amiben mi újat kívánunk nyújtani, az a gépkocsipark megújítása. Igyekszünk a lehetõ legkevesebb érdeksérelmet
okozni. Lehetõség szerint minden olyan
foglalkoztatottat, akit Bolla úr cégénél alkalmaztak, igyekszünk mi is átvenni. Bármelyik képviselõnek van konstruktív ötlete, mi nagyon szívesen állunk mindenki
rendelkezésére, és mindenféle helyi problémára megoldást fogunk találni. Sárbogárdon kívül négy településen szolgáltatunk az országban. Most nyertünk meg egy
másik pályázatot Pest megyében. 8 éve
vagyunk ezen a pályán. Igyekszünk megfelelni az itteni viszonyoknak is.
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Kérdezték
Úri muri
A kelleténél jobban ünnepelték meg egyes
házaknál a nyolcadikos gyermek ballagását Sárbogárdon az elmúlt hétvégén. A
nagy zenebona olyan hangerõn ment
hosszú idõn keresztül (volt, ahol még egész
vasárnap is!!!), hogy még talán a város túlsó végén is lehetett hallani. Amikor aztán
tûzijáték vette kezdetét, volt, aki azt hitte,
hogy villám csapott a házába.
Szép a családi öröm, de ne mások kárára
ünnepeljenek! Tekintettel kellene lenni
arra, hogy az emberek, szomszédok többsége, különösen az idõsek, munkába járók,
pici gyerekek pihenni szeretnének hétvégén, legalább este 10 után. Akkortól különben is csendháborításnak minõsül a
hangos mulatozás.
A zenebona bizonyára a rendõrségig is elhallatszott. Jó lenne, ha ilyen esetekben lakossági bejelentés nélkül is intézkednének
a járõrök.

Gyilkos zebra
Az autósok szemszögébõl bosszantó:
– ha emberek a zebránál állnak le beszélgetni, ezzel megzavarva a gépkocsivezetõket, hogy akkor megálljanak-e, vagy se;
– ha a járókelõ körül se néz, úgy lép a zebrára;
– ha a járókelõ bizonytalankodik, hogy lelépjen-e, vagy se.
A járókelõk szemszögébõl bosszantó:
– ha az egyik oldalon megáll az autó, a másikon nem;
– ha szabályosan elindulnak a zebrán, és
csikorgó fékekkel, az utolsó pillanatban áll
meg egy autó;
– ha a zebránál megálló autót a mögötte jövõ beelõzi.
Ám nemcsak bosszantó, de rendkívül balesetveszélyes is, ha az autósok és járókelõk
nem figyelnek oda egymásra, nem tartják
be a KRESZ szabályait.
Hiába ellenõriznek a rendõrök, ha a fejekben nincs rend! Mindkét félnek érdeke,
hogy ne legyen se baleset okozója, se elszenvedõje, netán áldozata. Az még hagyján, ha a pénztárcánk, a jármûvünk, vagy a
jogsink bánja; de ha emberek élete, az soha
jóvá nem tehetõ.

Mikor lesz nyári szünet
a szerkesztõségben?

Szerkesztette: Hargitai–Kiss Virág

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Többek kérésére tesszük közzé az erre a
kérdésre adott választ: július utolsó és augusztus elsõ hetén megy nyári szünetre a
szerkesztõség, azaz július 23-ától augusztus 5-éig, a szokásos két hétre. A nyári szünetrõl a lap hasábjain tájékoztatjuk még
kedves Olvasóinkat.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Startra kész
a szennyvízberuházás
Cecén
Szinte teljesen kialakult az a szakértõi és kivitelezõi kör, amely a
cecei szennyvízberuházás kivitelezéséért lesz felelõs. Az elmúlt
napokban a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezõjének kivételével
minden vállalkozóval szerzõdést kötöttek, így munkára készen áll
a szennyvíztelep kivitelezõje, a FIDIC mérnök, a projektmenedzsment-csapat valamint a jogi és kommunikációs szakértõk is.
A település 2011-ben írt alá támogatói szerzõdést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ennek értelmében a cecei önkormányzat a
csatornázási beruházáshoz 1,249 milliárd forintos támogatást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából. 2012 januárjában a Belügyminisztérium ezt az összeget további 45,8 millió forint összegû
vissza nem térítendõ „EU Önerõ Alap” elnevezésû támogatással
egészítette ki.
A település csatornázási feladatainak elõkészületi munkálatai a
végéhez közelednek. A beruházás kivitelezésének elkezdéséhez
azonban nélkülözhetetlen a szakértõk és kivitelezõk kiválasztása.
A beruházás megkezdésének fontos szereplõje a projektmenedzsment-csapat, amely a projekt teljes körû megvalósításáért felel,
koordinálja a résztvevõ szervezeteket, valamint felelõs a határidõk
és ütemtervek betartásáért. A projektmenedzseri feladatokat
Cecén a Campo Consulting Kft. látja el, amelynek több mint tíz
éves tapasztalata van többek között szennyvíz- és csatornafejlesztési, valamint különbözõ önkormányzati beruházásokban, kezdve
a turisztikai célú programoktól az ipari parkok fejlesztéséig.
A projekt jogi szakértõje dr. Illés Levente, akinek feladata a beruházás jogszerû lebonyolításának biztosítása, jogi tanácsadás, a beszállítói és egyéb szerzõdésekkel kapcsolatos teendõk elvégzése és
az esetleges jogi jellegû konfliktusok kezelése.
Nagyon fontos szerepe van a kivitelezésben a FIDIC mérnöknek,
aki a mûszaki tartalom terv szerinti megvalósításáért felel. Cecén
ezt a feladatot a FÕBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztõ Zrt. és a
KEVITERV AKVA Kft. konzorciuma végzi. A FÕBER Zrt. jelentõs szerepet játszik környezetvédelmi, útépítési és mélyépítési
munkálatok lebonyolításában. A FIDIC hazai szövetségének tagjaként a független mérnöki területen a piac egyik vezetõ cége. A
megvalósításért elsõdlegesen azonban a konzorcium másik tagja, a
KEVITERV AKVA Kft. lesz a felelõs. A Kelet-magyarországi
Vízügyi Tervezõ Vállalat jogutódjaként komoly hagyományokkal
és referenciával rendelkezik a vállalat, amely egyébként teljes
mértékben magyar tulajdonú, a tulajdonosi jogokat elsõsorban a
cég alkalmazottai gyakorolják.
A szennyvíztelep kialakítására szintén egy konzorcium kapott
megbízást, amelynek a neve C12 konzorcium.
Végül, de nem utolsó sorban fontos szerepet kap a beruházásban a
kommunikációs szakértõ. Feladatai közé tartozik a folyamatos tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása minden érintett felé. A
cecei szennyvízberuházás kommunikációs feladatait a TenderPress Kft., több hasonló program kommunikációs cége végzi. Hasonló feladatokat látnak el többek között Dobozon, Gödöllõn,
Hatvanban, Isaszegen, Iregszemcsén és Szarvason is. A kommunikációs feladatokon kívül a cég pályázatok megírásában is közremûködik.
Az elmúlt hetek egyik legfontosabb momentuma volt, hogy a mûszaki ellenõr, a kivitelezõ és a projektmenedzsment 2012 áprilisában aktualizálták a mûszaki terveket, és beadták azt az Energia
Központba.
A közeljövõ legfontosabb feladata a kivitelezési munkálatok megkezdése. Az elsõ munkagép megjelenésére azonban még várni
kell, hiszen a szakértõi csapat még nem teljes. A csatornázási munkákat kivitelezõ cég kiválasztása még folyamatban van. A döntés a
közeljövõben megtörténik.
További információ: Korsós Kata, TenderPress, tel.: 06 (1) 225
7835, e-mail: info@tenderpress.hu
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Mészöly-hírek
Iskolánkban az utolsó hetekre, napokra is jutott élményszerzõ
foglalkozás, kirándulás.

Papírból mozi
Tanulóink megtapasztalhatták, hogy mennyire érdemes környezetünket óvni, széppé, tisztává varázsolni. A papírgyûjtésért kapott pénzt mindenki a saját belátása szerint használhatta fel.
A 6. a osztályosok úgy döntöttek, hogy moziba mennek Székesfehérvárra, mivel olyan sok papírt adtak le, hogy megengedhették
maguknak ezt a kirándulást. Ráadásul a PET-palackokért kapott pénzbõl még egy üdítõre és pattogatott kukoricára is futotta. Õk már tudják, hogy nemcsak a környezetvédelem miatt, de
anyagi javakért is érdemes szorgoskodni.

Vidám piknik
Szintén a 6. a osztály tanulói a szülõkkel és osztályfõnökükkel
együtt egy vidám pikniket tartottak Örspusztán. Aki akart, az
horgászott, mások sétáltak a tóparton, labdáztak, vagy éppen
szalonnát sütöttek. Az ilyen kötetlen alkalmak még jobban
alakítják az osztályközösséget.

Országos második
A 6. a osztály tanulója, Lajtos Larina egy dohányzásról leszoktató pályázatot készített, és az országos versenyen 2. helyen végzett. A megmérettetés érdekessége az volt, hogy az interneten
bárki megnézhette a pályamûveket, szavazhatott rájuk. A gyõztes az lett, akire a legtöbben szavaztak. Így Larina Budapesten
vehette át a 12.000 forintot érõ díjat: társasjátékokat. Az ünnepélyes átadáson el kellett mondani, hogy kinek készült a levél, és
sikerült-e leszoknia a káros szenvedélyérõl. Larina sikerrel járt,
így környezetéért és rokona egészségéért is tett. Gratulálunk
neki!

Érdemes jól tanulni

Fotó: Mészöly

Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy a legjobb eredményeket
elért tanulókat és a legtöbb közösségi munkát végzõ gyerekeket
kirándulásra viszi az iskolaszék. Ebben az évben az úti cél Székesfehérvár volt, ahol a tanulók a Kalózok címû filmet nézhették
meg 3D-ben egy üdítõ és kukorica kíséretében. Õk leszûrhették
a tanulságot: érdemes jól tanulni, dolgozni, hiszen a dicsõség
mellé még egy kellemesen eltöltött nap is járt.
Reméljük, tanulóink a nyári szünetben kipihenik magukat, így a
következõ tanévben még többen mehetnek jutalomkirándulásra.
Nagy Ferencné
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Szabó Istvánné (1933–2012)
A hõsökrõl, a latrokról könnyû véleményt mondani.
Ilyenkor elfeledkezünk arról, hogy a többség, mi is
hétköznapi emberek vagyunk. Titokban talán bevalljuk, hogy mi is híres, kitüntetett emberek szeretnénk
lenni. Ritka az olyan, aki képes elfogadni: „Rám nem
jellemzõ a hõsiesség, nem várok elismertséget, de így,
feltûnés nélkül, elismertség nélkül is lehet elégedett,
így is lehet teljes életet élni – magunkért, másokért, a
gyerekekért.”
Szabó Istvánné (sokak számára Edit néni) ilyen egyszerû, hétköznapi ember volt. Õ „csak” teljesítményt,
eredményt követelõ pedagógusként él sok-sok volt tanítványa emlékezetében. Nem lehetett könnyû az Õ
óráin részt venni. Mindig követelt, mindig hibátlan teljesítményt várt el diákoktól, felnõttektõl egyaránt.
Hogy volt értelme követelni, hogy volt értelme igényességet elvárni mindenkitõl, azt csak az idõ igazolta.
Idõvel bizonyosságot nyert, hogy Edit néni tanítványai
nemcsak a verset tanulták meg hibátlanul, nemcsak a
helyesírásra ügyeltek magyarórán, de közben önmagukkal szemben is igényesebbek lettek. Rájöttek, hogy
akarattal, szorgalommal sokat el lehet érni. Edit néni
szállóigévé vált mondására: „Belõletek tanulás nélkül
nem lesz semmi” egyre több tanítványa „válaszolt”
igyekezettel, tanulással, tisztességes magatartással. És
az élet statisztikája bizonyított: tanítványai közül sokan késõbb is megállták a helyüket; többen lettek pedagógusok, orvosok, sokan nagyszerû szakmunkásként boldogulnak ebben a nem könnyû világban.
És õk, a tanítványok, és mi, a volt munkatársai soha
nem köszöntük meg Edit néninek a „hétköznapi”
munkáját, a gyerekekkel való törõdését, a Sárbogárdért végzett társadalmi tevékenységét.
Csak elfogadtuk, természetesnek vettük ott, a sárbogárdi iskolában, hogy nap mint nap találkozunk egy
szõke, törékeny testalkatú, szemüveges, mindig tenni,
alkotni akaró tanár nénivel. Természetesnek vettük,
hogy ez a tanárnõ mindig ott állt a férje mögött, hogy
aggódott a felnövekvõ fiáért. Hogy neki is voltak gondjai, hogy érték igazságtalanságok, hogy nem csak magyarórákból állt a világ.
Nem láttuk az iskolán kívüli életét, csak azt érzékeltük, ha szólt a csengõ neki. Edit néninek csak az osztály, csak a diák, csak a tanítandó anyag számított.
Amikor utoljára szólt ez a csengõ, talán magában leltárt készített: „Elvégeztem a munkám; így tudtam, így
akartam dolgozni. Hogy eredményes volt-e ez a munka – nem tudom. Az idõ biztosan igazságot szolgáltat.”
Szabó Istvánné az utolsó óra után kilépett az iskola kapuján. Jó helyre ment. Otthon a köztiszteletnek örvendõ férje várta, az idõvel diplomát szerzõ, hadtörténész
fia ölelte át.
Ám egy harmadik öröm is megillette volna Edit nénit:
a volt tanítványok, a volt munkatársak köszönete.
Igen, akibõl pedagógus, akibõl orvos, akibõl nagyszerû
szakmunkás lett, talán elmondhatta volna: „Köszönjük, Edit néni, hogy szigorú voltál, köszönjük, Edit néni, hogy megtanítottál, neveltél bennünket tiszteletre,
a munka becsületére, az irodalom szeretetére.
És mi, volt kollégái is – kissé megkésve – mondhatjuk:
jó, hogy egy olyan iskolában taníthattunk, ahol Szabó
Istvánné oktatta, nevelte a tanulók sokaságát, és közben észrevétlenül – példaértékû életével – nekünk,
volt kollégáinak követendõ személyiséggé lett.
Szomorú, hogy errõl már csak múlt idõben beszélhetünk.
A Mészöly Géza Általános Iskola dolgozói
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Búcsú
a Mészölyben

Fotó: Mészöly

Kellemes nyári idõben zajlott a Mészöly Géza Általános Iskolában a
nyolcadikos diákok ballagása szombaton délelõtt. Már 10 órától gyülekeztek a gyerekek, tanáraik irányítása mellett, izgatottan készülve az ünnepre.
Virágtól pompázott az iskola udvara (ahogy késõbb a ballagók is virágcsokroktól roskadoztak), ezzel is emlékezetessé téve a diákok utolsó perceit az intézményben.
Miután a végzõsök körbejárták az osztálytermeket,
társaik sorfala közt kivonultak a flaszterre, ahol kezdetét vette a mûsor. Az énekkar elõadása nyitotta meg
Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
az eseményt, majd Bodoki
Az éjtõl reggel, a nappaltól este,
Betti énekelt egy gyönyörû
A színektõl, ha szürke por belepte,
dalt, Simon Csaba és
A csöndtõl, mikor hang zavarta fel,
Schvarcz Márk szavalattal
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
emelték az ünnep fényét,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
egy hetedikes diák az évfoMinden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtõl, mely fájt és égetett,
lyama nevében búcsúztatta
Minden képtõl, mely belénk mélyedett,
a ballagókat, majd a végzõs
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
osztályok képviselõi köA lángjainktól, mik lassan kihûltek,
szöntek el iskolájuktól, taA tûnõ tájtól, mit vonatról láttunk,
náraiktól, társaiktól. Végül
A kemény rögtõl, min megállt a lábunk.
Nagyné Rehák Julianna
igazgató megható szavakMert nincs napkelte kettõ, ugyanaz,
kal bocsátotta útra a nyolcaMert minden csönd más,
dikosokat.
– minden könny, – vigasz,
Elfut a perc, az örök Idõ várja,
Az esemény különlegessége
Lelkünk, mint fehér kendõ, leng utána,
egy papírsárkány volt a két
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se
osztály tablóképével. Erre a
fáj.
ballagók szalagot kötöttek,
Hidegen hagy az elhagyott táj, –
majd szimbolikusan fölhúzHogy eltemettük: róla nem tudunk.
ták az egyik zászlótartóra.
És mégis mondom néktek:
Valamitõl mi mindig búcsúzunk.

Reményik Sándor:
Mi mindig búcsúzunk

Hargitai Gergely
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Cecei sulibörze
I. Sulimpia
Hagyományteremtõ szándékkal, a londoni olimpia tiszteletére
került megrendezésre az elmúlt csütörtökön a Cecei Általános Iskolában a Sulimpia elnevezésû témanap.
A rendezvényre már elõzõ héten lelkesen készültek a gyerekek,
hiszen rajzversenyt hirdettünk „A sport öröme és olimpiai logo
tervezése” címmel, amelyre szép számmal érkeztek díjazásra váró
mûvek. A beérkezett pályamunkákból kiállítást rendeztünk az iskola aulájában, ami kiegészült egy tárlattal, amely az újkori olimpiák történetérõl, illetve a magyar olimpiai bajnokokról szólt.
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zajlott filmvetítés 3 helyszínen, ahol Kovács István 2008-as pekingi lángfutásának eseményeirõl, illetve az olimpiához kapcsolódó
játékfilmekbõl választhattak a gyerekek.
10 órakor került megrendezésre a szülõ–diák futballmérkõzés,
melyet nagy érdeklõdés követett, csakúgy, mint a tanár–diák kézilabda-mérkõzést. Ezután eredményhirdetéssel és az „Sulimpiai
láng” eloltásával zárult a szép, eseménydús délelõttünk.
A rendezvényre jellemzõ volt a családias hangulat. A visszajelzések pozitívak voltak, jól érezték magukat a gyermekek. A szervezõ pedagógusok ezúton is köszönik a rendezvény megvalósításában nyújtott segítséget minden kollégájuknak, szülõnek és segítõnek.
Horváthné Sohár Eszter és Pordán Petra pedagógusok

Bankett és szerenád
Az elmúlt héten kedves mûsorral búcsúztak tanáraiktól a nyolcadikosok a Cecei Általános Iskolában. A bankett során szép gondolatokkal, énekekkel köszönték meg az elmúlt évek gondoskodását, szeretetét pedagógusaiknak a végzõsök, amit vendéglátás
követett.
Az ünnepség után a diákok szülõi és tanári kísérettel szerenádozni indultak. Ellátogattak az õket tanító pedagógusok otthonába,
ahol énekszóval köszönték meg az elmúlt nyolc évet.

Csütörtökön reggel 7.45-kor olimpiai futással indultak a programok. A cecei artézi kúttól indulva Kovács István mezõfalvai
maratonfutó vezetésével, egy eredeti olimpiai fáklyával futottak
iskolánk kiválasztott tanulói 2012 métert az intézményig. Zenei
felvezetéssel és polgárõri felügyelettel érkeztek meg futóink, és
pontban 8 órakor meggyújthatták a „Nagy Sulimpiai Fáklyát”,
amely egész idõ alatt kitartóan égett, szimbolizálva összetartozásunkat és a tiszta játék becsületét.
A program fõvédnöke Kovács Antal paksi olimpiai bajnok cselgáncsozó volt. Õ nyitotta meg ünnepélyesen a rendezvényt, majd
beszámolót tartott olimpiai élményeirõl, és még az 1992-ben Barcelonában szerzett aranyérmét is megnézhették a kíváncsi diákok. Elmondta, hogy az idei nyári olimpiai játékokon is jusson
eszükbe ez a nap, és szurkoljunk együtt azokért a magyar
sportolókért, akik Londonban képviselik majd nemzetünket.
A megnyitó után a pomponcsapat tartott nemzeti színekben színvonalas bemutatót, ami után elkezdõdött az I. Sulimpiai Verseny.
Iskolánkban több helyszínen zajlottak egy idõben az események,
melyek során olimpiai versenyszámok cecei változatában mérhették össze tudásukat a benevezõ diákok. Így volt magasugrás, távolugrás, 60 m futás, kalapácsvetés bakanccsal, szárazon evezés.
Versenyen kívül került sor olimpiai kvíz kitöltésére, paralimpikai
próbatételre, kenuzásra, bobocar-versenyre. Ezzel egy idõben

Cifraballagás
Hagyományainkhoz híven az utolsó tanítási nap délelõttjén rendeztük meg végzõs diákjaink cifraballagását. A nyolcadikos diákok színes, tarka ruhákba öltözve énekeltek, táncoltak az alsóbb
évesekkel és tanáraikkal az udvaron, majd nyakukba vették a községet és így búcsúztak eddigi, általános iskolás éveiktõl.

Évzáró és ballagási ünnepség
2012. június 23-án, szombaton 9 órától rendezzük meg a tanévzáró ünnepséget az iskolában. Az évzáró a nyolcadikos diákok ballagásával kezdõdik, amit a tanév értékelése, a díjak, elismerések
átadása követ.
Mindenkit szeretettel várunk!
Cecei iskola
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Ballagás Alapon
Szombaton délelõtt verõfényes, igazi nyári
napon elköszöntek iskolánktól az alapi
nyolcadikosok. Osztályfõnökükkel, Szabadosné Grósz Máriával együtt csengõszóra
indultak tanteremrõl tanteremre. Iskolatársaik virágdíszbe öltöztették az osztályokat tiszteletükre.

Sok szülõ, rokon, ismerõs várta a ballagókat az árnyas fák alatt. A hetedikesek ünnepi mûsorral készültek erre a napra, az elsõsök valamennyi nyolcadikosnak emlékül
könyvjelzõt ajándékoztak.
Bauerné Kaszás Veronika igazgatónõ felelevenítette a ballagók mögött álló nyolc
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év eseményeit. Átadta a legjobb tanulóknak s az év végi vizsga kiemelkedõ feleleteit adó gyerekeknek az oklevelet és a jutalomkönyveket. Ajándékokat kaptak az iskola környezetének szebbé tételében sokat dolgozó fiúk is (Böröcz B., Katona T.,
Katona Z., Tóth F., Szopori J., Vámosi
Kristóf). Az igazgatónõ megköszönte a
szülõknek azt a sok-sok munkát, amit fáradhatatlanul végeztek az iskoláért, a gyerekekért. Vámosiné Somogyi Veronika,
Böröczné Kaszás Mária, Borosné Szántó
Judit, a szülõi munkaközösség tagjai mindig önzetlenül segítettek. Vámosi Zoltán a
kézilabdát tette újra népszerûvé a gyerekek körében, több éven át társadalmi munkában edzõsködött az iskolában.
Kaszás Istvánné, az Alapi Iskolásokért
Közalapítvány kuratóriumának elnöke
személyes hangvételû köszöntõ szavakkal,
mint a ballagók korábbi osztályfõnöke adta át három tanulónak az Arany László-díjat. A kitüntetett tanulók: Csiki Anita,
Fekti Zsuzsa és Vámosi Marcell.
Alap, Arany László Általános Iskola

FALUNAP PÁLFÁN
2012. június 23., focipálya
10 órától fõzõverseny (nevezés a helyszínen)
10 órától vetélkedõk, bemutatók, íjászkodás, helyi termékek
bemutatása
13.30 órától Jó ebédhez szól a nóta – a Szekszárdi Nótakedvelõk Klubja elõadásával
14.30 órától fellépnek:
* pálfai Rezeda néptáncosok * pálfai Csillagszemek * Vándorok * nagydorogi Búzavirág Néptáncegyesület * Rozmaring
Népdalkör * bölcskei Ízisz Hastánccsoport * Madocsai Hagyományõrzõ Néptáncegyesület
18 órától Takács Nikolas
19 órától Kovács Kati
20 órától az esti bálról cecei Boros zenekar gondoskodik.
További információ a Teleházban, vagy a 75/339-161-es számon.

Meghívó
SZENT LÁSZLÓ-NAPI HANGVERSENY
Helyszín: Sárbogárd, Szent László Király
Római Katolikus Plébániatemplom
Idõpont: 2012. június 30. 17 óra.
Fellépnek:
Schola Catholica Kamarakórus,
Georgikon Egyetemi Kórus.
Közremûködnek: Molnár Marcell (zongora),
Varga Patrik (hegedû) –
a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékei;
továbbá: Váczi Violetta (fuvola), Bartalis Bertalan
(trombita), Födelevics József (orgona), Kék Otília (gitár),
Bakonyi Balázs (gitár).
Vezényel: Bakonyi István.

Szeretettel meghívunk minden családot, minden érdeklõdõt

SZENT IVÁN-ÜNNEPÜNKRE
ALSÓSZENTIVÁNRA
június 23-án egész napra és egész éjszakára!
Az esemény helyszíne: általános iskola – sportpálya.
Program
9.00 órától kispályás labdarúgó-mérkõzések (csapatok jelentkezése a helyszínen);
14.00 órától az alapi „Mezõföldi tücskök” néptánccsoport;
14.30 órától az alsószentiváni általános iskola tanulóinak
sportbemutatója;
citerások bemutatója;
néptáncegyüttes mûsora;
16.00 órától az igari „Reménysugár Klub” elõadása;
16.50 órától a Ten Dance csoport, Radnai Zoltán
és Szõke Fanni;
17.30 órától Varga László énekes mûsora;
18.30 órától mazsorettbemutató;
19.00 órától a fõzõverseny értékelése.
Szent Iván éjszakájának programja
Egy régi szokást elevenítünk fel az év legrövidebb éjszakáján,
Szent Iván éjjelén.
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.
20 órától koszorúkötés, közös tûzrakás szertartása (mindenki
ráteszi a tûzre az általa hozott fát);
22 órától a tûz meggyújtása, a hamvadó tûz átugrása;
mesemondás, közös éneklés a tûznél;
költõk versei, dalai sámándobra;
zene, tánc az éjszakában hajnalig.
Hajnalban együtt földoboljuk, fölénekeljük a napot az égre.
Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt!
Alsószentiván Község Önkormányzata
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ITT A NYÁR!

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS

Tisztelet helyi lakosok,
nyaralók!

Idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények

Évek óta a turisztikai szezonban a pihenni vágyókkal együtt megérkeznek az ezt
kihasználni vágyó bûnelkövetõk is. Sajnálatos tény, hogy egyre több olyan bûncselekmény valósul meg a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság illetékességi területén is, melyet a területre érkezõ pihenni,
nyaralni, strandolni vágyó emberek
sérelmére követnek el.
A Balaton és a Velencei-tó közelségét tekintve egyre többen mennek el strandolni hosszabb-rövidebb idõre. A következõkben olvasható néhány jó tanács az itt
nyaralóknak és az elutazóknak.
Az elõforduló bûncselekmények 5 fõ kategóriája:
1. strandon õrizetlenül hagyott értékekre
elkövetett lopások,
2. gépjármûbõl eltulajdonított értékek,
3. besurranás,
4. betöréses lopás,
5. gépjármûlopás.
A bûncselekmények elkövetését lehetõvé tevõ egyik ok a sértett figyelmetlensége, jóhiszemûsége.
Ne hagyjuk a strandolás alatt õrizetlenül
értékeinket a parton, még ruháinkkal letakarva sem!
Használjuk az értékmegõrzõket, vagy
bízzunk meg idõrõl idõre valakit, aki vállalja a parton való tartózkodást!
A parkoláskor ügyeljünk arra, hogy az
utastérben érték ne maradjon! Látható
helyen még üres táskát se hagyjunk, hiszen arról csak mi tudjuk, hogy üres!
Hazaérkezvén a strandról, hogy biztonságban érezzük magunkat, legyünk körültekintõek! Zárjuk az ajtókat, még akkor is, amikor otthon tartózkodunk!
Ne tartsuk közvetlenül a bejárati ajtó
mellett a kulcsokat, táskákat, értékeket!
Amennyiben van, használjuk a széfet!
Az udvaron leparkoltatott gépjármûvekben ne hagyjunk látható helyen értékeket, minden esetben zárjuk le azokat!
A betöréses lopások is gyakoriak a nyári
idõszakban, hiszen a nyárra felszerelt
nyaralók ideális célpontok. Éjszakára
zárjuk be nyaralónk ajtaját, ablakait! Lehetõség szerint a földszinti ablakokra
szereltessünk rácsokat, és alkalmazzuk
helyi, vagy távriasztós rendszert!
Ha otthonukból elutaznak hosszabb-rövidebb idõre, kérjék meg szomszédjaikat, ismerõseiket, hogy figyeljenek házukra, lakásukra, postaládáikból a küldeményeket, reklámanyagokat vegyék
ki, idegenek feltûnése esetén adjanak értesítést (pl. telefonon)!
Fogadják meg tanácsainkat, hogy nyaralásuk a pihenésrõl és ne bosszúságokról
szóljon!
Sárbogárdi Rendõrkapitányság,
bûnügyi osztály

Néhány jó tanácsot ajánlunk figyelmükbe, mert gondtalanabbá, lehetõség szerint veszélytelenebbé szeretnénk tenni az idõsebb korosztály mindennapjait. Az alábbi sorok hasznos tanácsokat adhatnak arra vonatkozóan, hogy miként kerülhetõek el s
elõzhetõek meg azok a veszélyforrások, bûncselekmények – melyek megkeseríthetik
a jól megérdemelt pihenést.
A rendõrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bûncselekmények áldozatává gyakrabban válnak idõskorúak, mivel helyzetüknél, koruknál fogva kiszolgáltatottabbak
lehetnek.
Az idõs emberekre a legnagyobb veszélyt a vagyon elleni bûncselekmények jelentik,
ezek közül is elsõsorban a lopás (zsebtolvajlás, betöréses lopás, besurranásos lopás,
trükkös lopás), csalás, sikkasztás és rablás.

Betörések megelõzése érdekében
– Ha hosszabb idõre elutaznak, a postaládában felgyülemlett reklámújságok, szórólapok jelzésként szolgálhatnak a betörõk számára, ezért tanácsos megkérni egy megbízható szomszédot, ismerõst, hogy naponta ürítse azt!
– Ha van rá lehetõség, szereltessenek fel idõzített kapcsolót, ami az elõre beprogramozott idõpontokban felkapcsolja a villanyt, bekapcsolja a televíziót, rádiót, azt a
látszatot keltve, hogy a lakók otthon tartózkodnak!
– Alkalmazzanak rácsot, hevederzárat vagy egyéb mechanikai védõeszközöket, szereltessenek be riasztót

Zsebtolvajlások megelõzése érdekében
– Nappalra idõzítsék a bevásárlást, lehetõség szerint kerüljék a túlzsúfolt helyeket, a
táskájukat szorítsák magukhoz, a pénztárcájukat tegyék biztos helyre!
– Bankkártyájukat soha ne tartsák a PIN-kóddal együtt!
– Ha irataik mellett a lakáskulcsukat is ellopják, sürgõen cseréltessék le a zárat, ha
pedig a bankkártyájuk tûnik el, azt lehetõség szerint azonnal tiltassák le a számlavezetõ pénzintézetnél!

Besurranásos lopások megelõzése érdekében
– Értékeiket még lakásukban se hagyják elöl, lehetõség szerint zárják el, lemez- vagy
pénzkazettákban!
– Ajánlatos, ha nagyobb összegû készpénzhez jutottak, ne otthon tárolják, pénzintézetekben nagyobb biztonságban van és még kamatozik is!
– A szúnyogháló nem elég védelem az illetéktelenek távoltartására

Trükkös lopások megelõzése érdekében:
– Ne engedjen be senkit lakásába – még akkor se, ha hivatalos szerv, vagy vállalat
képviselõjének mondja magát -, amíg személyazonosságáról nem gyõzõdött meg hitelt érdemlõen!

Csalások, sikkasztások megelõzése érdekében
– Értékeiket, pénzüket csak biztos és ismert pénzintézetekre bízzák!
– A pénzintézetek, biztosítók képviselõit csak elõzetes idõpont-egyeztetés alapján
fogadják!
– Amennyiben olyan személynek adnak át pénzt, vagy értéktárgyat, akit ismernek,
vagy annak az átvételére az jogosult, minden esetben átvételi elismervényt, nyugtát
kérjenek róla!
– Nagyon gondolják meg, hogy kinek adnak kölcsönt!

Rablások megelõzése érdekében
– Minden idõszakban megfelelõen zárják be lakásuk ajtaját, ha elmennek otthonról,
az ablakokat is, és ne nyissanak ajtót idegeneknek!
– Minden esetben használják a kitekintõt és a biztonsági láncot!
– A közterületen elkövetett rablások megelõzése érdekében sötétedés után lehetõleg kerüljék az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket!
– Fokozott figyelmet tanúsítsanak, ha nagyobb összeget vesznek fel bankban, vagy
valamelyik automatánál, hiszen sok esetben az elkövetõk figyelik, ki vesz fel pénzt,
követik, majd megtámadják. Ezért még a bankban, a pénztárnál tegyék biztos helyre
a felvett pénzt anélkül, hogy mások figyelmét felkeltenék! Lehetõség szerint kérjék
meg fiatalabb hozzátartozójukat, hogy a pénzfelvételre kísérjék el Önöket!
– Ékszereiket az utcán rejtsék el a ruha alá, és csak annyi pénzt hordjanak maguknál,
amennyi feltétlenül szükséges!
Sárbogárdi Rendõrkapitányság, bûnügyi osztály
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Javaslatok kérése

Hirdetmény

Tájékoztatás

A 28/2002. (VIII. 28.) önkormányzati
rendelet alapján 2012-tõl az alábbi kitüntetések adományozhatók augusztus
20-án:

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2012. június 8-ai ülésén elfogadta:
– a 24/2012. (VI. 14.) önkormányzati
rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérõl
szóló 8/2011. (II. 14.) önkormányzati
rendelete módosításáról;
– a 25/2012. (VI. 14.) önkormányzati
rendeletet a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. ( III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 26/2012. (VI. 14.) önkormányzati
rendeletet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 15/2000. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 27/2012. (VI. 14.) önkormányzati
rendeletet az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 28/2012. (VI. 14.) önkormányzati
rendeletet a talajterhelési díjról szóló
27/2004.(VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2012. június 14-ei
rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 29/2012. (VI. 19.) önkormányzati
rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérõl
szóló 8/2011. (II.14.) önkormányzati
rendelete módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

– Sárbogárd Város Díszpolgára,
– Sárbogárd Város Szolgálatáért,
– Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért,
– Sárbogárd Város Sportjáért.
A „Sárbogárd Város Díszpolgára” cím
annak a személynek adományozható,
aki Sárbogárd városa érdekében kifejtett kiemelkedõ jelentõségû tevékenységével, vagy egész életmûvével hozzájárult a város fejlõdéséhez, értékeinek
megóvásához, a város jó hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt személye,
vagy annak emléke köztiszteletben áll.
A „Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetés annak a személynek adományozható, aki valamely civil szervezetben, a közmûvelõdésben, köznevelésben, egészségügyi és szociális területen,
közszolgálatban, közbiztonsági és tûzvédelmi tevékenysége során hosszú
évek óta kiemelkedõen eredményes
munkát végez.
„Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért” kitüntetés adományozható annak a Sárbogárd város területén legalább tíz éve iparos-, kereskedõ-, vállalkozói, vagy mezõgazdasági tevékenységet folytató magánszemélynek, jogi személynek, vagy egyéb gazdálkodó szervezetnek, akinek helyi adótartozása
nincs és tevékenységét magas színvonalon, a lakosság megelégedésére végzi.”
A „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés a sport bármely területén az átlagnál kiemelkedõbb eredményt vagy teljesítményt elérõ személynek, csoportnak, edzõnek, vagy a város sportjáért
évek óta kiemelkedõ tevékenységet
végzõ személynek adományozható.

2012. június 29-én – a köztisztviselõi
nap miatt – Sárbogárd város
polgármesteri hivatala zárva tart.
Tájékoztatom továbbá a körzet lakosságát, hogy a köztisztviselõi nap miatt a
gyámhivatali és okmányirodai ügyintézés is szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Demeterné dr. Venicz Anita,
Sárbogárd város jegyzõje

Hirdetmény

Közzététel
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,
a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelete
9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a következõ szerzõdéseket,
megállapodásokat tesszük közzé:

Kérem, javaslataikat max. 1 oldalnyi
méltatással együtt szíveskedjenek eljuttatni Sárbogárd város jegyzõjének
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) legkésõbb július 23-áig.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Dr. Sükösd Tamás polgármester

2012. JÚNIUSI VÉRADÁSOK

Minden nap
8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

június 26-án (kedden) a kálozi általános iskolában 14–17 óráig;
június 27-én (szerdán) a nagylóki mûvelõdési házban 14–17 óráig;
június 28-án (csütörtökön) a dégi általános iskolában 13–17 óráig rendezünk véradást.
Minden új és állandó véradónkat szeretettel várjuk véradásainkra!
Véradóink minden véradásunkon vadonatúj ruhák közül válogathatnak, 500 Ft-os étkezési utalványban részesülnek és csokit+üdítõt is kapnak ajándékba!
Vöröskereszt Sárbogárd
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Megyebajnok a sárszentmiklósi U16
Utolsó bajnoki mérkõzésünket Iváncsán
játszottuk június 13-án. Megyebajnokként
érkeztünk a fizikálisan erõs, harcos csapat
otthonába. A várakozásnak megfelelõen
kemény, izgalmas mérkõzést játszottunk.
Mindkettõ együttes elismerést érdemel,
igazságos döntetlen született. A mérkõzés
végén tiszta lelkiismerettel mehettek a játékosok a boldog szülõket köszönteni.

Sárszentmiklósi SE–Iváncsa 3-3
A tavaly nyári alapozásnál a srácok komoly
célt tûztek ki maguknak. Tudásukra, akaratukra alapozva bajnoki elsõséget szerettek volna. A fárasztó edzéseken is érzõdött
az elhatározottság. Számomra a jó játék
volt az elsõdleges. A bajnokság végén mindenki elégedett lehet, mivel látványos,
szép játékkal megyebajnok lett a Sárszentmiklósi SE U16.
Kiemelkedõ egyéni teljesítmények tették
szebbé a csapat gyõzelmét. Gólkirály óriási
fölénnyel Nagy Krisztián. 87 gólt rúgott a
bajnokságban, ez hatalmas rekord.
A korosztályos megyeválogatottakba
gyakran hívták fiatal focistáinkat. Kovács
Roland, Demeter Dávid, Takács Szabolcs
az U14-es, Németh Kristóf, Szunyogh Richárd, Freschli Barnabás az U15-ös, Nagy
Krisztián, Husvéth Zsolt az U16-os válogatottban szerepelt több alkalommal. Ez
nagy elismerés a játékosnak, a csapatnak,
az egyesületnek.
Komoly eredményként értékelem, hogy
több játékos jó teljesítményével az ifi csapatot is gyakran erõsítette (Varga Roland,
Németh Kristóf, Palásti Ármin, Pajor Tamás, Gráczer Bálint, Nagy Krisztián, Husvéth Zsolt).
A csapat jó mentalitását, egységét bizonyítja, hogy a fiatal játékosok beilleszkedését komoly odafigyeléssel segítették.

Köszönöm az egyesületnek, hogy tökéletes feltételeket biztosított, köszönöm a
szülõknek az egész éves biztatást, de a legnagyobb köszönet a játékosoknak jár. Gratulálok, srácok, nagyon büszke vagyok rátok!
2011-2012 U16-os megyebajnokai, Sárszentmiklósi SE: Varga Roland, Simon
Csaba, Szunyogh Richárd, Molnár Tamás,
Németh Kristóf, Palásti Ármin, Lakatos
György, Léhmann Balázs, Pajor Tamás,
Gráczer Bálint, Takács Szabolcs, Husvéth
Zsolt, Demeter Dávid, Németh Attila,
Csendes Ádám, Kovács Roland, Nagy
Krisztián, Kiss Roland, Freschli Barnabás,
Molnár Péter, Szente Márkó, Brúzsa Sándor, Husvéth Tamás, Márkovics Dániel,
Horváth István, Sükösd Gergõ, Molnár
Márk.

Lakóház vályogfalának egy
része dõlt ki Sárbogárdon
2012. június 16-án, reggel érkezett a bejelentés a katasztrófavédelem Fejér megyei fõügyeletére, amely szerint Sárbogárdon egy lakóház oldalfala részben leomlott. A Bercsényi utcában, a körülbelül 8x20 méter alapterületû, vegyes falazatú épület északi oldalán a
vályogfal mintegy 4 méter hosszan kidõlt. A leomlott falrész mögött körülbelül 2 méter hosszan még egy téglafal van, a másik 2 méteren pedig a vályogfal olyan vastagságban volt, hogy csak a külsõ
része dõlt ki. A lakóház helyiségei belülrõl nem károsodtak, valamint a cserép- és palafedésû tetõszerkezet sem rongálódott meg.
A ház lakói reggel vették észre a történteket. A bejelentést követõen a helyszínre vonult a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos
tûzoltó egysége és a sárbogárdi tûzoltóparancsnok, akik az önkormányzattól kapott faanyaggal a gerendák alatt három helyen alátámasztották a tetõszerkezetet. Személyi sérülés nem történt, a ház
nem vált lakhatatlanná.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Végeredmény
1. Sárszentmiklósi SE
2. Pusztaszabolcs
3. Cece
4. Iváncsa
5. Seregélyes
6. Sárosd
7. Mezõfalva
8. Ercsi
9. Sárbogárd
10. Perkáta
11. Baracs
12. Szabadegyháza

22 19
22 15
22 15
22 14
22 12
22 12
22 11
22 8
22 5
22 3
22 5
22 2

2 1
3 4
2 5
2 6
3 7
2 8
1 10
1 13
1 16
2 17
3 14
0 20

198
92
98
107
89
64
74
54
43
41
47
32

20
35
41
37
39
63
83
98
82
111
114
216

178
57
57
70
50
1
-9
-44
-39
-70
-70
-184

59
48
47
44
39
38
34
25
16
11
10
6

A Sárszentmiklósi SE szeretettel várja jelenlegi és régi játékosait, szülõket, szurkolókat családi nap rendezvényére 2012. június 23-án 16.00-kor a miklósi pályára.
Pajor László,Sárszentmiklósi SE
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Meghívó

Sárbogárd KC – kosártábor

2012. július 7-én (szombaton) kerül megrendezésre a

VI. TÓTH IMRE-EMLÉKTORNA,
melyre tisztelettel és szeretettel meghívjuk
a kedves sportolókat, tisztelõket, sportbarátokat!

Elsõ alkalommal rendezzük meg iskolásoknak, diákoknak az
egyhetes – napközis jellegû – kosártábort.
Program:
* napi (legalább) két edzés, sportvideózás
* a védekezés alapjainak oktatása
* egyéni képzés
* játékok, versenyek, tesztelések, kvízek
* felmérések
* kisebb csoportok, több edzõ felügyelete alatt
* beszélgetések meghívott kosarasokkal,
volt válogatott játékosokkal
* a tábor legjobbjának kihirdetése
Idõpont: 2012. augusztus 6–2012. augusztus 11.
Helyszín: a Mészöly suli szabadtéri pályái.
A szombati napot utcai kosártornával zárjuk.
Várunk minden fiatalt, aki szeretne megismerkedni a kosárlabdával; az sem baj, ha még sohasem fogott labdát a kezébe!
Korosztályi megkötés nincs, jelentkezni lehet akár 8 éves kortól.
A részletekrõl folyamatosan az újság hasábjain és a
facebookon olvashatnak.

Sportágak: nõi, férfi-, gyerek- (15 éves korig) kispályás foci, tizenegyesrúgó-verseny.
Csapat: 6+1 fõ. Díjazás: vándorkupa, kupa, oklevél, focilabda
a büntetõrúgóknál.
Nevezés: 500 Ft/fõ (minden nevezõ kap ebédet, csapatonként
max. 10 fõ).
Sportáganként, korcsoportonként max. 12 csapat jelentkezését fogadjuk.
Tizenegyesrúgó-verseny: 200 Ft/fõ.
Regisztrálás: 8.00–8.30, Nagylók, focipálya.
Megnyitó, koszorúzás: 8.30, kezdés: 9.00 óra.
Jelentkezés: június 30., 12.00 óráig: viniczair@invitel.hu;
zelnik23@freemail.hu, telefonon Ramóna: 06 20 5152 751,
Gabi 06 30 554 96 42.
A kicsik napközben óvodásfutással, az idõsebbek sakkjátékkal
tiszteleghetnek Imre bácsi emléke elõtt.
A sportrendezvény ideje alatt a közelben büfé üzemel.
Mindenkit szeretettel vár a Tóth Imre Emlékbizottság!

A Zöldharmónia csoport eredményei

A Road Masters csoport eredményei

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

Szabadegyháza–Velence
3-3
Sárosd–Pákozd Eudeal
4-0
Etyek–Dunafém-Maroshegy
2-6
Bakonycsernye–Iszkaszentgyörgy
1-0
Polgárdi–Baracs
1-4
Kápolnásnyék–Sárszentmiklós
2-2
Iváncsa–Martonvásár
0-6
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Kisláng 3-3

7-4
2-0
3-5
1-3
10-1
1-2
3-2

A Zöldharmónia csoport állása
1. Pálhalma II.
28 23 2 3 138
27 111 71
2. Alap
28 21 4 3 96
42 54 67
3. Szabadegyháza II. 28 20 4 4 102
39 63 64
4. LMSK
28 20 0 8 80
34 46 60
5. Perkáta
28 17 5 6 86
53 33 56
6. Dunamenti
Abroncsgyártók 28 13 2 13 59
64 -5 41
7. Soponya
28 13 3 12 91
71 20 39
8. Zichyújfalu
28 11 3 14 59
69 -10 36
9. Elõszállás
28 10 3 15 53
64 -11 33
10. Nagykarácsony 28 9 6 13 32
62 -30 33
11. Sárszentágota 28 8 2 18 56 104 -48 26
12. Kisapostag
28 7 6 15 40
82 -42 26
13. Cece
28 5 3 20 39
83 -44 18
14. Nagyvenyim
28 6 3 19 37
80 -43 12
15. Mezõkomárom 28 4 0 24 34 128 -94 12
Soponyától -3, Kisapostagtól -1, Nagyvenyimtõl -9 pont
levonva.

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa
30 24 3 3 92
27 65
2. Sárosd
30 22 6 2 86
23 63
3. Martonvásár
30 20 6 4 83
42 41
4. Iszkaszentgyörgy 30 19 5 6 75
27 48
5. Velence
30 16 9 5 62
37 25
6. Kisláng
30 16 4 10 79
57 22
7. Sárszentmiklós 30 16 3 11 78
60 18
8. Kápolnásnyék
30 13 4 13 62
65 -3
9. Szabadegyháza 30 12 3 15 73
63 10
10. Dunafém–
Maroshegy
30 10 4 16 55
60 -5
11. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
30 10 4 16 61
76 -15
12. Baracs
30 7 6 17 36
64 -28
13. Bakonycsernye 30 6 6 18 31
72 -41
14. Polgárdi
30 6 3 21 48
83 -35
15. Etyek
30 5 3 22 39 100 -61
16. Pákozd Eudeal 30 3 1 26 35 139 -104
Kápolnásnyék csapatától -3, Polgárdi csapatától -2
pont levonva.

75
72
66
62
57
52
51
40
39
34
34
27
24
19
18
10

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

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

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Mezõfalva
30 25 3 2 103
17 86 78
2. Ercsi
30 25 2 3 137
36 101 77
3. Aba–Sárvíz
30 20 3 7 90
35 55 63
4. Nagylók
30 18 5 7 87
52 35 59
5. Pusztaszabolcs 30 17 5 8 77
53 24 56
6. Adony
30 17 4 9 70
35 35 55
7. Lajoskomárom 30 15 2 13 78
68 10 47
8. Seregélyes
30 13 6 11 67
55 12 45
9. Káloz
30 11 5 14 58
61 -3 38
10. Kulcs
30 11 5 14 50
65 -15 38
11. Dég
30 10 5 15 64
83 -19 31
12. Vajta
30 9 3 18 55 100 -45 30
13. Mezõszilas
30 8 8 14 46
71 -25 30
14. Sárbogárd
30 5 6 19 36
74 -38 21
15. Enying
30 2 2 26 38 125 -87 8
16. Rácalmás
30 2 0 28 26 152 -126 6
Dég csapatától -4, Mezõszilas csapatától -2 pont levonva.
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2012. június 21. Bogárd és Vidéke

Hiába vágyunk az egységre?
Egyik kitûnõ fordítónk, Hajdú Henrik
(dán, svéd, norvég nyelvbõl fordította a
nagy skandináv írókat Ibsentõl Björnsonig) egyszer meglátogatta Dániában a Nobel-díjas Pontoppiddant, akinek szintén
lefordította néhány mûvét. Pontoppiddan
kíváncsi volt a magyar nyelv zengésére. Arra kérte Hajdú Henriket, mondjon néhány
magyar szót, hadd hallja, milyen a muzsikája, zengése.
– Vidámat, vagy szomorút mondjak?
– Mondja el a három legszomorúbb magyar szót!
Hajdú gondolkozás nélkül sorolta:
– Magány, hiába, halál.
A nagy dán író utánamondta ezt a három
tompa szót, és megjegyezte: még a dán fül
számára is valóban úgy hallatszik, mintha
göröngyöket dobálnának a koporsóra.
Ha a keresztre nézünk, összeszorul a szívünk, mert a háromból kettõt ott látunk a
kereszten. Lehet-e valaki magányosabb,
mint aki oda van szegezve ég és föld között
egy fához? Se földön, se égen. Egyedül,
haldokolva.
Azt mondhatnánk: Milyen jó, hogy a harmadik nem igaz, hogy ez mind nem hiábavaló! Jézus is tudja, hogy nem hiába hal
meg. És egyszer csak a Bibliában azt olvassuk: „ ...a Krisztus keresztje hiábavaló ne
legyen.” (1 Kor 1,17/b; Károli ford.)
Az ötvenes években az egyik kórházban
nagy vita támadt, hogy a folyosó faláról le
kell-e venni a keresztet, vagy sem. Egyre
többen mondták, hogy igenis, el kell tüntetni, csak hiába foglalja a helyet, hiszen a
szocializmusban ez már nem jelent semmit. Miután így eldöntötték, még hetekig
azon vitáztak, hogy ki vegye le. Bárkit kértek, mindenki elhárította valamiért. Aztán
mégis levették, ma elektromos óra van a
helyén. De emlékszem, még évekkel késõbb is kósza legendák keringtek arról, ho-

gyan járt és mint halt meg, aki eltávolította
azt a keresztet.
Maga Pál mondja, hogy a Krisztus keresztje lehet hiábavaló. Hát lehetséges, hogy
Krisztus hiába halt volna meg a kereszten?
A görög eredetiben itt szereplõ kifejezést
nemcsak hiábavalónak lehet fordítani, hanem van egy még tompább, még szomorúbb jelentése: üres, teljesen üres. Mintha
valaki a keresztrõl magát Krisztust venné
le! A kereszt Krisztus nélkül csak kivégzõeszköz, akasztófa; Krisztussal együtt megváltásunk jele.
De mi történhetett a krisztusi gyülekezetben, hogy Pálnak ilyen szörnyû dolgot kellett írnia? Mit tehetett ez a gyülekezet?
Rögtön a levél elején kiderül:
„A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek
titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az
érzéssel és ugyanazzal a meggyõzõdéssel
igazodjatok egymáshoz.
Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim,
Khloé embereitõl, hogy viszálykodások
vannak közöttetek.” (1Kor 1,10-11)
Hátborzongató! Kétezer év óta ugyanis
mindig ez ismétlõdik. Ez a Kísértõ õsi forgatókönyve, az „Oszd meg és uralkodj!”, a
pártokra szakítás. Jól érti ezt a mesterséget
a Diabolos, a Nagy Szétdobáló.
Egyesek azt mondják: „Én Pált szeretem.”
– Miért? Mert õ volt a dajkájuk. Õ hirdette
nekik az Igét, az õ pásztorsága alatt tértek
meg, fogadták el a kereszt evangéliumát.
Õk Pálhoz ragaszkodtak, a bábához, aki
õket világra segítette.
Akadtak, akik így nyilatkoztak: „Nekünk
inkább Apollós tetszik, az alexandriai,
nagy mûveltségû, görög intelligenciájú,
zsidó származású keresztény.” – Õ nagy
szónok volt, nem keményen, metszõen,
dübörgõen, de a görög filozófia minden

Drágább az aranynál!
Drágább az aranynál?
Kedves Szülõk! Kedves Gyerekek!
Ezen a nyáron is szeretettel hívunk
és várunk minden gyermeket a

NYÁRI GYERMEKHETÜNKRE,
mely 2012. július 2–7-éig lesz 15 órától
a Sárbogárdi Református Gyülekezetben (Tompa M. út 41.).
Fõ témánk: a Krisztus-hitben elõttünk járt sportolók élete.
Gyere el, hogy megismerd, mi drágább az aranynál, tanuljunk sok éneket,
játsszunk, sportoljunk, találkozhass barátaiddal, vagy új barátokat szerezz!

ügyes fordulatával hirdette az Igét. Pál szerette Apollóst, nagyon megbecsülte, leveleiben meg is dicsérte.
Mások úgy vélekedtek: „Se Pál, se Apollós
– nekünk Péter kell! Mert õ ismerte személy szerint Jézust, Pál nem, Apollós sem.
Péter az igazi, mi egyedül õrá hallgatunk.”
– Péter sose járt Korinthusban, de a híre eljutott oda is. Mindig vannak emberek, akik
azt szeretik, aki nincs jelen, hanem szinte
elérhetetlen távolságban van – könnyebb
is azt szeretni!
Egyesek pedig kijelentették: „Mi nem vagyunk se Pál követõi, se Apollósé, se
Kéfásé, mi a Krisztusé vagyunk.” – Szépen
hangzik. De azt jelentette: egyik se kell a
három közül, mi közvetlenül kapunk ihletet, parancsokat, sugallatokat Krisztustól,
nem kell közvetítõ! Tudjuk, mit akar
Krisztus. Imádkozunk, térdre esünk, figyelünk, fülelünk, nekünk ne mondja se Pál,
se Péter, se Apollós, mit csináljunk, megmondja azt nekünk Krisztus!
Lehet, hogy merészen hangzik, de merem
állítani, hogy ez a négyféle párt jól illusztrálja az egyházak mostani állapotát is. Ez a
négyfelé szakadtságnak az õsmintája.
A Pál-típusú keresztyének ma a protestánsok. Az Apollós-típusú keresztyének a
szaktudós teológusok és keresztyén ideológusok, akik ideológiát és teológiát csináltak egy életformából. Mert Krisztus nem
teológiát, nem ideológiát hozott, hanem
életformát! Azt mondja: „Gyertek, és kövessetek, és azt tegyétek, amit én tettem!”
– Azután vannak tradicionisták: a római
katolikus és az ortodox egyház. Õk Péter
követõi. És létezik száz és ezer és tízezer
különbözõ szekta, akik mindig külön kinyilatkoztatásra hivatkoznak: „Nekünk nem
kell se püspök, se pápa, se Genf, se Róma,
se tudomány, mi közvetlen Krisztustól
kapjuk, amit hinnünk kell!”
Korinthusban tehát a pártoskodók addig
vitáztak, addig nézték, mit csinál a másik,
hogy levették a szemüket a keresztrõl.
(Vajon így teszünk mi is?) Már nem a keresztet látjuk, hanem egymást, és nem szeretettel, hanem ellenségképpen. A kereszt
„elveszíti erejét” számunkra, mintha meg
sem halt volna Jézus.
Valaki egyszer megkérdezte tõlem, nálunk
miért nincs a református templomokon
kereszt, mint Nyugaton, például Svájcban.
Elmondtam, hogy ez magyar „specialitás”.
De bizonyos fokig érthetõ, mert az ellenreformáció idején a protestánsokat, ha nem
csókolták meg a keresztet, gályarabságra
vetették, de úgy, hogy elõtte a kereszttel
félig agyonverték õket. Ez olyan sokkot jelentett az akkori református egyháznak,
hogy templomaik tornyáról eltûntek a keresztek. Ideje volna ezt elfelejteni!
Íme, mivé válik Krisztus keresztje, ha levesszük róla a szemünket! Buzogánnyá,
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amivel ütnek, amivel a másikat gyötrik. Így
veszítheti el erejét a kereszt. A pártoskodók részigazságokat ismernek meg, és azt
a teljes igazságnak tekintik – mert mind a
négynek igaza van! Csak akkor nincs igaza,
ha azt hiszi: enyém a tökéletes igazság, másiké a tökéletes tévedés. Ne éljünk részigazságból! Gyógyuljunk ki a rettenetes
beteg szóból, hogy csak! Péter is, Pál is,
Apollós is és mindnyájan a Krisztusban!
Együtt az egész! Krisztus keresztje olyan
óriási, hogy azt nem is mérheti föl egy ember. Századok, ezredévek kellettek hozzá.
Pál kellett, Péter, Apollós, Luther kellett,
Kálvin, Assisi Ferenc és Albert Schweitzer
kellett... sorolhatnám reggelig. És mennyi
minden kell még, hogy egy-egy szilánkját
megismerjük, titkát fölfedezzük! Mondjunk le a szûk békahorizontról, hogy csak
mi látjuk az igazságot!
Tetszett a Szentléleknek, hogy négy evangélium legyen. Beteg dolog volna, ha valaki azt mondaná: „Nekem csak Márk az
evangélium, a többi nem.” Vagy: „Nekem
csak János számít.” Egyetlen evangélium
van, egyetlen örömhír! Az, amit hirdettek
az angyalok, amikor megszületett Krisztus: „Íme hirdetek nektek nagy evangéliumot – így áll az eredeti szövegben –, örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítõ született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10-11) Ez
az evangélium! Errõl szól mind a négy.
Négyféleképpen ugyanaz. Nem csoda?
Tetszett Isten Szentlelkének, hogy négy oldalról mutassa meg az egyetlent.
Pál azt kérdezi: Vajon részekre osztható-e
a Krisztus? Nem! Nem lehet szétvagdalni,
hogy ez az ortodox Krisztus, ez a katolikus,
ez a protestáns, ez a pünkösdista, ez az adventista Krisztus. Krisztusnak egyetlenegy
egyháza van: a Krisztus teste! Ne lássunk
ott ellentétet – és ez a lényeg –, ahol csak
különbségek vannak, különbözõ nézõpontok, ahonnan Krisztus keresztjére tekintek.
Ki Budáról látja a Gellért-hegyet, ki Lágymányosról, ki Óbudáról, ki Pestrõl –
ugyanazt a Gellért-hegyet. Ki Jánost olvassa, ki Lukácsot, ki Márkot, ki Mátét –
ugyanazt az evangéliumot. Nincs öt, hatféle kereszt. Egyetlen kereszt van, egyetlen
Megváltó. Egy Krisztus van, annak egy teste van: Krisztus egy és oszthatatlan egyháza. Mi látjuk csak soknak, mi szerveztünk
sokfelé, különbözõ típusok felé. Õ nem!
Így lássuk, mert ha egymást nézzük, egymást átkozzuk ki, egymást üldözzük, ki
csillaggal, ki kereszttel, és akkor egyszerre
igazzá válik, amit Pál az elsõ gyülekezetnek írt: a Krisztus keresztje erejét veszíti.
Ne legyünk hát kerítések és karámok mögött megbújt, másokra ellenségesen pislogó, másokat átkozó, kegyetlenül és szeretetlenül kritizáló keresztyének vagy keresztények – hanem legyünk Krisztus követõi, az egy, oszthatatlan Krisztus-testben, az anyaszentegyházban.
Forrás: Gyökössy Endre: Együtt vándorlók
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Rajzpályázat Csók István
emlékére
Sáregres önkormányzata Csók István festõmûvész emlékére rajzpályázatot írt ki.
Múlt héten szerdán került sor „Az én szememmel...” címû rajzpályázat helyezettjeinek
kihirdetésére.
Egy kellemes, délutáni uzsonnára invitálták a látogatókat és persze a nyertes fiatalokat.
Tiringer Mária polgármester asszony nyitóbeszédében felhívta a figyelmet a pályázók településeinek sokszínûségére, gyönyörûségeire. Érdekes volt látni a pályázók munkáit,
hogy ki mit lát megörökítésre méltónak a saját falujában és hogyan. Majd Varga Gábor
országgyûlési képviselõ osztotta meg gondolatait, reményekkel teli terveit a jövõre nézve. Mint mondta: reméli, hogy létrehozhatják régen óhajtott múzeumukat, a Csók István
Emlékmúzeumot, amit talán a festõ születésének 150. évfordulóján már felavathatnak.
A beszédek után következett a díjátadó.

Helyezések
5-6. osztályos korcsoport:
I. Bella Viktória (Tamási Áron ÁMK, Kisláng)
II. Huszár Boróka Márta (Petõfi Sándor
Gimnázium és Szakközépiskola, Sárbogárd)
III. Csilléry Klaudia (Cecei Általános Iskola)
7-8. osztályos korcsoport:
I. Nok Viktória (Aba Sámuel Általános Iskola)
II. Májer Patrícia (Tamási Áron ÁMK,
Kisláng)
III. Kovács Gréta (Aba Sámuel Általános
Iskola)
Különdíjasok:
Várhelyi Zsolt (Cecei Általános Iskola)
Györe Ákos (Aba Sámuel Általános Iskola)
Pogány Ágnes (Sáregres)
Gratulálunk a nyerteseknek!

Csók Istvánról röviden
Csók István festõ Sáregresen született
1865. február 13-án, és Budapesten hunyt
el 1961. február 1-jén. Atyja népi származású, törzsökös iparoscsaládból való, jómódú molnármester volt. Kiterjedt rokonsága, barátai, ismerõsei a polgárságból

eredtek. István gyerekkorában véznácska,
beteges volt, akit mindenki csak kényeztetett. Jómódú szülei nem iparkodtak korán
munkára vagy tanulásra fogni kedvencüket. Tanulmányait Budapesten kezdte
1882-ben Székely Bertalan, Lotz Károly
tanítványaként, majd Münchenben és Párizsban folytatta. Párizs tárhelye volt a
XIX. század legjava képzõmûvészeti realizmusának, csatatere az impresszionisták
harcainak. Csók emlékirataiban hangsúlyozza, hogy szabad akart lenni és ezért
nem választotta az állami fõiskolát, az
Académie des Beaux-Arts-t. Bastien-Lepage mûvei hatottak rá.
A Mintarajziskolában kezdte tanulmányait (Greguss J., Lotz és Székely), a müncheni akadémián (Hackl és Loefftz) és Párizsban (Bouguereau és T. Robert-Fleury)
folytatta és fejezte be 1890-ben. Münchenben telepedett le, 1897-ben pedig a nagybányaiakhoz csatlakozott. 1903-tól 1910-ig
Párizsban élt, azóta itthon.
A puritán naturalizmus állomásától indult
el, Bastien-Lepage és Dagnan-Bouveret
voltak szellemi vezérei. Fõmûve e nemben: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre (1890). A természet tárgyilagos és
részletezõ ábrázolását azonban nemsokára abbahagyta, és kialakította egyéni stílusát, melynek fõ jellemvonása: érzéki melegség, gazdag színképzelet, báj és könynyedség.
Mágocsi Adrienn
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Csirkemájas saláta
Hozzávalók: 4 fõtt tojás, 1 fej fodros saláta, 2 ek metélõhagyma,
15 dkg császárszalonna, 1 ek olaj, 20 dkg csirkemáj. Az öntethez:
1 mk csípõs mustár, 4 ek olaj, 2 ek borecet, õrölt bors, só.
Megmossuk és leveleire szedjük a salátát. Az öntethez egy csészében villával verve összekeverjük a mustárt, az olajat és az ecetet.
Sózzuk, megborsozzuk és hozzákeverünk 1 ek snidlinget. Salátástálba fektetjük a leveleket és megszórjuk a megmaradt metélõhagymával. Serpenyõben átsütjük a hosszúkás szeletekre vágott
szalonnát, hozzátesszük a feldarabolt csirkemájat, és magas fokozaton, folyamatosan keverve 4-5 percig együtt pirítjuk. Ha jól átsült, a szalonnával együtt a salátába vegyítjük. A tojásokat szeletekre aprítjuk, és a salátára fektetjük. Az öntetet tálkában tegyük
mellé.
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NYÁRI GONDOK
– Hát, kérném tisztelettel, a görögországi üdülõhelyek közül elsõsorban ugye itt van Athén a világ leghíresebb mûkincseivel, elég,
ha az Akropoliszt említem a fenséges Parthenónnal, de ha úgy
gondolja, hogy a nyári hõségben inkább valami kiesebb helyre kívánkozik, akár a lenyûgözõ szigetvilágban is gondolkodhatunk.
Nem kívánom részletezni a Földközi-tenger csodás kékségét, azt
a nyugodt hullámverést, a görög istenvilág titkos jelenlétét sugalló napfényt. Itt kétségtelenül Kréta a legnépszerûbb, Minósz király szigete, ahol a labirintust építették fel hajdan, s ahol Tézeusz
királyfi szorongatta markában Ariadné fonalát.

Spenótos–gombás palacsinta
Hozzávalók: 12 db kisütött sós palacsinta, 40 dkg gomba, 10 dkg
friss spenót, 3 gerezd fokhagyma, 1/2 liter tej, 4 ek liszt, 10 dkg reszelt trappista sajt, 5 dkg vaj, pár kanál olaj, só, bors.
A palacsintákat hagyományos módon kisütjük. Besamelt készítünk, ehhez a vajat megolvasztjuk, meghintjük liszttel, majd apránként felengedjük 4 dl forró tejjel. Sózzuk, borsozzuk. Egy nagyobb serpenyõben kevés olajat hevítünk, rádobjuk a megtisztított, feldarabolt gombát a zúzott fokhagymával, sózzuk, borsozzuk, és addig pároljuk, míg az eresztett levét elfövi. Utána hozzáadjuk a megtisztított spenótleveleket. Pár perc alatt összeesik, ezután belekeverjük a besamel 2/3 részét. Ezzel a gombás masszával
megkenünk 12 palacsintát, és egy kivajazott jénai tálba helyezzük
egymás mellé. A maradék besamelt elkeverjük a maradék 1 dl tejjel, és belereszeljük a sajtot. A palacsinták tetejére kenjük, és 180
fokos sütõben addig sütjük, míg rózsaszínû lesz a teteje.

Elefántkönny
Hozzávalók: 6 tojásfehérjét, 12 dkg porcukrot habosra keverünk.
Hozzáadjuk a 6 tojássárgáját, 3 ek kakaót, 1 ek lisztet és 1 mk
szódabikarbónát. Zsírozott, lisztezett, vagy sütõpapírral bélelt
tepsiben sütjük, még melegen felcsavarjuk.
A töltelék: 2 dl tejet, 1 tojást, 3 ek lisztet sûrûre fõzünk és rögtön
hûtjük. 20 dkg margarint, 15 dkg porcukrot, 1 cs vaníliás cukrot
habosra keverünk, és hozzáadjuk az elõbb megfõzött krémet.
A krémet felezzük, az egyik felébe 1-2 evõkanál kakaót teszünk.
Megkenjük a tészta felét barna, a másik felét a fehér krémmel. A
tészta szélére, a barna krémre 2-3 db banánt teszünk, és felcsavarjuk.

IDÕJÁRÁS
Változékonyabbra fordul idõjárásunk. Péntektõl belekerülünk a kontinens északnyugati
részén ténykedõ ciklonok
áramlási rendszerébe, mellyel már váltakozó nedvességtartalmú, mérsékelten meleg léghullámok érkeznek hazánkba. Így
pénteken illetve hétfõn többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A kánikula szombatra keleten is mérséklõdik, fokozatosan felfrissül mindenütt a levegõ.
A várható hõmérséklet pénteken napközben 28-33, szombaton
26-31, vasárnap, hétfõn 25-30, kedden 23-28 fok között alakul.
www.metnet.hu

– Tudom, hogy maga pénzt kap azért, amit itt elmondott nekem.
A szavaiból én majdnem semmit nem értettem, a szüleim nem
tudtak iskoláztatni, nem tudom, mi az, hogy Parthenón vagy valakinek a fonala. Én most bekevertem a moslékot, levakarom a bakancsom talpáról a disznószart, aztán megragasztom a biciklim
gumiját, valami szögbe futott a kerék, a fene ette volna meg. Ebéd
után ki kell kerekeznem a Kóti-dûlõbe, van ott egy kis kukoricám,
azt kell megkapálni. Ugye, munkanélküli vagyok, szerencse, hogy
van ez a kis kert meg az a fél hold, különben akár éhen is halhatnánk.
– Úgy tudom, négy gyereke van. Korfu szigetén ajánlhatok egy
hatszemélyes szálláshelyet, viszonylag olcsó. Gyönyörû a táj, az
emeleti erkélyrõl lehet látni a tengeröblöt, félórányi sétával elérhetõ a vízpart. Remek, homokos a strand, a víz langyos, ha elfekszik benne, minden baját elfelejti.
– Édes uram, vannak ám bajok, amelyeket semmiféle víz nem
hagy elfelejteni. Tudja, milyen érzés a szomszédtól kölcsönkérni a
buszra az útiköltséget, hogy a feleségem be tudjon menni a kemoterápiára a városba? Talán megússza az emlõrákot, a doktor bizakodik. Sejtem, miért kapta szegény a bajt: az idõsebbik fiú nem talál állást, és sajnos rákapott az italra. Ha felhajt valami napszámos
munkát, a keresetet menten elissza a gyerek. Az öccse most végzi
a nyolcadikat, az angol tanárnõ alighanem elhúzza, mert semmit
nem tanul a haszontalan. Hogy mi lesz azzal is, nem tudom. A két
kislány még iskolás. Szégyellem, hogy a társaikhoz képest milyen
rongyokban járnak iskolába.
– Tudok ajánlani még szenzációsabb lehetõségeket is. Ne feledkezzünk meg Délkelet-Ázsia fantasztikus szigeteirõl sem! Sok
ezer éves kultúra hagyatékai, bronzszínû, bársonyos nõi bõrök!
És hát ott van a végtelen Csendes-óceán! Higgye el, egyre több
magyar vendég keresi föl Hawaiit. Számomra meglepõ, hogy számos hazánkfia még megfontolni sem hajlandó ezeket az ajánlatokat.
– Látja ezt a moslékosvödröt? Én ezennel ezt most a maga fejére
borítom.
Végrehajtja.
(L. A.)
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Az ördöginas
I. rész
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a világon egy szegény ember
meg egy szegény asszony. Nagyon szegények voltak, alig volt betevõ falatjuk.
Egyszer a szegény ember elment az urasághoz, aratást vállalt. Az
uraság nagyon komisz ember volt, nem is hívták másként a környéken, csak Zsarnok úrnak. A szegény ember alig tudott kialkudni valamit a munkájáért.
Elment aztán aratni a feleségével, vittek egy kevés kenyeret a tarisznyában, fölakasztották a föld végén egy fára. Odaakasztották
a holmijukat is. Hozzáfogtak aratni: az ember kaszált, az asszony
szedte a markot. Jól elhaladtak a fától, mikor arra csavargott egy
ördögfi; nem sokat teketóriázott, levette a tarisznyát – éhes volt
nagyon –, megette a kenyerüket. Aztán visszament a pokolba, s az
ördögök megérezték rajta az ételszagot, megrohanták. Azt gondolták, van nála valami. Az ördögök fejedelme, Lucifer meglátta
a verekedést, ott termett azon nyomban.
– Mi ez a csetepaté?
Elmondta az ördögfi, hogy megette a szegény ember kenyerét,
annak a szagára rohanták meg a többiek, azért gyötrik.
– Megszolgáltál a szegény embernek az ételért?
– Nem én!
– No, akkor menj vissza, és szolgálj meg érte!
Visszament.
A szegény ember éppen befejezte az egyik táblát, az ördögfiú odaköszönt neki:
– Jó napot, gazdám, fogadjon fel béresnek!
– Nem lehet, fiam, magam is szegény vagyok.
– Nem számít, nem kell énnekem semmi, csak amennyit enni ad.
– Nem lehet, fiam, amit mondtam, megmondtam.
– Megmondta, de én akkor is itt maradok béresnek.
Ám alighogy az asszonyt hazaküldték, még el se kezdték, a béres
máris elunta az aratást.
– Gazdám, üljünk az árnyékba, meleg van.
– Nem úgy van az, mit mond az uraság, még enni sem ad, ha nem
aratunk.
De nem tudott mit kezdeni vele, odahúzódott hát mellé az árnyékba.

FILMAJÁNLÓ
Holdfény királyság
A New England partjainál fekvõ szigeten, 1965 nyarán játszódó
Holdfény királyság két 12 éves gyerek történetét meséli el, akik
szerelmesek lesznek, titkos egyezséget kötnek és együtt a vadonba szöknek. Különbözõ hatóságok próbálnak a nyomukra bukkanni, vad vihar készül kitörni a partnál – és a sziget nyugodt közösségének élete a feje tetejére áll.

Délben meghozták az ebédet, s nézik, hogy a másik táblán még
egy árva kaszavágást sem látni.
– No fene, ezt még el se kezdték?
– Meleg van, majd a hûvösben levágjuk – így a béres.
Az ebédvivõ asszonyok elmentek, az ördög meg csak hajtotta a
magáét:
– Vétek ilyen melegben dolgozni.
Muszáj volt pihennie a szegény embernek, mert marokszedõ nélkül maradt. De aztán lassan beesteledett, felkelt az ördögfiú, végigment a búzatáblán:
– Arass, köss, arass, köss!
Reggelre a másik tábla is pakkban volt, learatva, felkötve az
egész. Örült a szegény ember, dicsérte az ördögfiút:
– Nohát, fiam, még ilyet sose láttam, mégis tudsz te valamit. Befejeztük, ami egy napra szólt.
Úgy egyeztek meg Zsarnok úrral, hogy annyi termés lesz a fizetség, amennyit szalmástul a hátukon elbírnak. Behordták a kévéket, két nagy asztaggal lett Zsarnok úr udvarában. A szegény ember meg az ördögfiú vittek egy-egy jókora kötelet, hogy a hátukra
veszik, ami jár. A szegény ember két kévét rakott a kötélbe, de az
ördögfiú ott sürmölgött a nagyobbik asztagnál. Zsarnok úr rá is
szólt:
– Mit akarsz, fiam?
– Azt vizsgálom, melyik a nagyobb.
Aztán addig sürmölgött, hogy egyszerre felemelte az asztag búzát.
De a pajtától nem fért ki vele, letette az asztagot a hátáról, a pajtát
arrébb tolta, úgy vitte ki a gabonát a hátán.
(folytatjuk)
Népmese (Forrás: internet)

KÖNYVAJÁNLÓ
Böszörményi Gyula: Lúzer rádió,
Budapest! – A Béla-irtó hadmûvelet
Marcel 13 éves, mikor a családjával a „Nyócker” színes,
zajos, rémisztõen forgatagos
világába költözik. Mikor a
vén bérház padlásán rátalál
Volna-K-ra, az õsi rádió
adó-vevõre, ötlete támad:
félelmeit, örömeit, gondolatait mind az éterbe küldi, miközben az elhagyatott templom titkát is megfejti. A
Lúzer rádió az Égigérõ fû, a
Keménykalap és Krumpliorr és a Szeleburdi család sokak által szeretett világába
repíti el az olvasót.
Forrás: bookline.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 23., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Magyar gazda 6.25 Szellem a
palackból 6.55 Balatoni nyár 9.00 Euro 2012 ism. 10.40 Útravaló 11.00 Kajak–kenu Eb 12.00 Hírek 13.05 Boxutca 13.40 Forma-1 15.25 Út Londonba
15.50 Mesélõ cégtáblák 16.15 A Szabadság Napja Budapesten 16.40 A világ
madárszemmel 17.40 Doc Martin 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Eb labdarúgó-mérkõzés 22.50 Euro 2012: Összefoglaló
23.20 Süti, nem süti 0.55 Nagyon zene 1.50 Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 A dinoszauruszok királya
10.30 Asztroshow 11.25 Törzsutas 12.00 Autómánia 12.35 Édes drága titkaink 13.35 Lost – Eltûntek 14.35 Chuck 15.35 Agymenõk 16.35 Tûzpróba 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Mackótestvér 21.15 Kenguru Jack 23.05 Rajzás 1.05 Hülyeség nem akadály 2.05 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 10.25 Egyik kutya, 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 2. Blu-ray 21.50 Euro Túra
23.30 Luxusdoki 0.25 A médium 1.20 Ezo.tv 2.20 Kalandjárat 2.45 Teleshop
3.15 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 11.05
Kajak–kenu Eb 12.00 Krónika 12.22 Kajak–kenu Eb 13.05 Rádiókabaré 14.04
Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.53 Mese
20.05 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 24., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Barangolások öt kontinensen 5.55 Esély
6.25 Lovastúra 6.55 Balatoni nyár 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az
úr!” 9.10 Katolikus krónika 9.40 A hajnal hírnökei 10.05 A Biblia a magyar képzõmûvészetben 10.15 Református magazin 10.45 Unitárius ifjúsági mûsor
10.50 Evangélikus templomok 11.05 400 éves a Dunántúli Református Egyházkerület 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Kajak–kenu Eb
13.40 Forma-1 16.25 Euro 2012 ism. 18.00 Rex Rómában 18.50 A lényeg
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Eb labdarúgó-mérkõzés 22.50 Euro 2012:
Összefoglaló 23.20 Zsákutca 1.10 Szenthelyi Miklós születésnapi koncertjei
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.10 Tuti gimi 13.10 Gossip Girl – A pletykafészek 14.15 Leépített szépség 16.10 Énekes izompacsirta 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.05
A macskanõ 22.05 Vezet a ritmus 0.35 Gyilkos áldás
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Zöld világ 6.45 TV2 Matiné 10.00 Beyblade
10.20 Egészségmánia 10.50 Talpig nõ 11.20 Kalandjárat 11.50 Borkultusz
12.20 Stahl konyhája 12.50 Több mint testõr 13.20 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.20 Monk – Flúgos nyomozó 15.20 Bûbájos boszorkák 16.15 Karate kölyök 2. Blu-ray 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Titkok könyvtára 2. –
Visszatérés Salamon kincséhez 21.55 Gattaca 23.55 Elit egység 0.50 Ezo.tv
1.25 Napló 2.15 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kajak–kenu Eb 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Kajak–kenu Eb 11.10 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22
Formabontó vasárnap délután 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi újság 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese 20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.35 Alma és
fája 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10 Éjszaka

Június 25., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
10.40 Rex Rómában 11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Euro 2012 ism. 15.10 Marslakók 15.45
Angyali érintés 16.30 Capri – Az álmok szigete 17.30 Balatoni nyár 18.10
Everwood 18.55 Marslakók 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Zsaruvér és
csigavér I.: A királyné nyakéke 21.20 Kékfény 22.15 Az este 22.50 Aranyfeszt
23.20 Karinthy Frigyes 125 23.55 Barbarossa 1.40 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 A macskanõ
16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle
20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 CSI: A helyszínelõk
23.35 Pokerstars.net – Big Game 0.35 Reflektor 0.55 Saint Ange
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.40 Parányi varázslat
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 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Labdarúgó Eb-híradó 20.51
Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub Plusz 0.10 Éjszaka

Június 26., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.30 Budapest természeti értékei 14.00 Kékfény 14.55 Marslakók
15.25 Angyali érintés 16.15 Capri – Az álmok szigete 17.15 Balatoni nyár
18.10 Everwood 18.55 Marslakók 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Grace
nélkül az élet 21.40 Az este 22.15 Tudorok 23.10 Barbarossa 0.45 A rejtélyes
XX. század 1.15 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 A merénylet
árnyékában 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 9.15 Stahl konyhája 9.20 Babapercek 9.25 Teleshop 10.30 Ezo.tv 12.05 Vásott szülõk 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
A felejtés bére 23.30 TotalCar 0.00 Tények 0.35 Ezo.tv 1.10 Kelj fel komám, ne
aludjál! 2.35 TotalCar 3.00 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Labdarúgó Eb-híradó 20.51 Vers napról
napra 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

Június 27., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
10.50 Útravaló 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska
krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Lesz egyszer egy ifi park? 14.25 Euro 2012:
Összefoglaló 14.55 Marslakók 15.25 Angyali érintés 16.15 Capri – Az álmok
szigete 17.15 Balatoni nyár 18.10 Everwood 18.55 Marslakók 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Eb labdarúgó-mérkõzés 22.50 Az este 23.25 Euro
2012: Összefoglaló 23.55 Az ötödik sarok 1.25 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 Nõi vonalak
16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle
20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Esküvõ, rock, haverok 23.35 Reflektor
23.50 Gazdagék
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Winnetou 2. – Az utolsó renegátok 14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben
17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.30 Jóban-Rosszban 21.15 Doktor House 22.15
Született feleségek 23.15 Aktív 0.15 Tények 0.50 Ezo.tv 1.25 Doktor House
2.20 Született feleségek 3.15 Babavilág 3.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.40 Labdarúgó Eb 21.30 Krónika 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10 Éjszaka
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Június 28., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Kvartett
13.25 Euro 2012 ism. 15.10 Marslakók 15.45 Angyali érintés 16.30 Capri – Az
álmok szigete 17.30 Balatoni nyár 18.10 Everwood 18.55 Marslakók 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Eb labdarúgó-mérkõzés 22.50 Az este 23.25
Euro 2012: Összefoglaló 23.55 Mona Lisa 1.35 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 14.05 Feketelistán
16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle
20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Szerelem sokadik látásra 23.40 Totál
szívás 0.45 Reflektor 0.55 Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 12.20 Fesd újra, Van
Gogh! 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 most! 23.05 Propaganda 0.05 Tények
0.40 Ezo.tv 1.15 Nicsak, ki beszél most! 2.45 Segíts magadon! 3.10 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.05 Irány London! 17.30
Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.45 Labdarúgó Eb 21.30 Krónika 23.00 Hírek, kenó 23.05 Labdarúgó Eb-híradó 0.10
Éjszaka

Június 29., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély
13.25 Euro 2012 ism. 15.10 Marslakók 15.45 Angyali érintés 16.30 Capri – Az
álmok szigete 17.30 Balatoni nyár 18.10 Everwood 18.55 Marslakók 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.10 Az
este 23.45 A misszionárius 0.10 PASO turnéfilm 0.55 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 14.25 Rejtélyek
asszonya – Egy régi adósság 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20
Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle 20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Házasodna a gazda: Ismerjük meg a gazdákat! 22.35 Gyilkos elmék 23.50 Helyszíni szemle 0.55 Reflektor 1.10 Törzsutas 1.40 Nagyágyúk 2.30 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A láthatatlan ember 14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben
17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30
Jóban-Rosszban 21.15 A testvériség 23.05 Aktív 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.15
A testvériség 2.45 Alexandra pódium 3.10 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius egyház félórája
14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.06 Labdarúgó Eb-híradó 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó
23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Június 22., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Konfirmáció Cecén (80p), Pitti Katalin-koncert (ism) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Violin-évzáró Sárbogárdon (50p), Pedagógusnap Cecén (30p), Zenés áhítat a reformátusoknál
23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 23., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Violin-évzáró Sárbogárdon (50p), Pedagógusnap Cecén (30p), Zenés áhítat a reformátusoknál 18.00 Lapszemle 19.00 Vajtai bál (ism 70p),
Alsószentiváni citerások (ism 50p), Pálfai táncház (ism) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Június 24., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Violin-évzáró Sárbogárdon (50p), Pedagógusnap Cecén (30p), Zenés áhítat a reformátusoknál 13.00 Heti híradó 14.00 Vajtai bál (ism 70p), Alsószentiváni citerások (ism 50p), Pálfai
táncház (ism) 18.00 Heti híradó 19.00 Surjányi Csaba: A páskabárány
23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 25. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Surjányi Csaba: A páskabárány 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Rajzpályázat Sáregresen (15p), A cecei 8. osztály mûsora (60p), Mészöly-ballagás (38p), Rendkívüli testületi (50p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 26., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Alapi családi nap (ism. 80p), Lendvai Gábor elõadása (ism. 90p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 27., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Rajzpályázat Sáregresen (15p), A
cecei 8. osztály mûsora (60p), Mészöly-ballagás (38p), Rendkívüli testületi (50p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és
0.00 Lapszemle
Június 28., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Surjányi Csaba: A páskabárány 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

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

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
KAUKÁZUSI KUTYUSOK ELADÓK!
2012. május 4-én születtek.
06 30 6394 458

Sárszentmiklóson

Gráczer Imréné
Takács Máriát
86.
születésnapja alkalmából
sok szeretettel köszönti családja:
Marika, Lajos, Attila, Csaba,
Szilvia, Lali, Évi és dédunokája, Csabika

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775
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
2

Sárbogárd, József u.19./b. 2. emeleti, 54 m -es
erkélyes, felújított lakás eladó. 06 (20) 972
3915, 06 (30) 448 7915
Ady-lakótelepen, földszinti, egyszobás, felújított lakás eladó. 06 (70) 7724 315 (4508989)
5,46 ha szántó, illetve legelõ, Rétszilas és Cece
közt, a 63-as út mellett, a Bércesnél balra, õszi
étkezési búzával bevetve, eladó. Ár megegyezés szerint. 06 (30) 939 2212.
Csendes környéken, tehermentes, összközmûvesített ingatlan eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
4550 365. (4507028)
Svéd frissítõ masszázs tanfolyam indul július
7-én. Engedélyszám: 00842-2011. Telefon: 06
(20) 437 4869.

S Í R K Ö V E K
készítését, felújítását,
tisztítását, karbantartását,
szétszedését, összerakását vállalom.
STRAUSZ PÉTER
06 30 4940 305

Kazánok a gyártótól, egyedi igény szerint, mûszaki papírokkal, garanciával, kedvezményes
áron. Telefon: 06 (30) 424 9840
Mátrai kirándulást szervezünk július 7-ére. Érdeklõdni: 06 (70) 943 3359
Eladó négy, 30 kg-os malac, négy, nagytestû
fehér liba. 06 (20) 367 2785 (4507044)
Minõségi cser, akác tûzifa. Cser kugli: 1900.-,
cser hasított: 1950.-, cser méter: 1840.-, akác
kugli: 2280.-, akác hasogatott: 2350.-, akác méter: 2100.-. Sárbogárdon ingyenes házhoz szállítás. Érdeklõdni: 06 (20) 406 9267. További tûzifánk vegyes: kugli: 1820.-, hasogatott: 1930.-,
méter: 1770.-.(4507043)
Családi ház eladó Töbörzsökön. Irányár:
7.000.000 Ft. 06 (20) 274 0024 (4507073)
Tacskó keverék kiskutyákat elajándékoznék.
06 (30) 345 6131
Bútorozott lakás kiadó. 06 (30) 273 1278 (4507649)
Sárbogárd központjában, 100 nm-es, összkomfortos családi ház eladó melléképülettel, garázzsal, 12.5 millió forintért. Érdeklõdni: 06 (20)
562 9403

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2012. június 23-án, szombaton.

ÉRETTSÉGI KÉPZÉS FELNÕTTEKNEK!

ELADÓ a képen látható

VADONATÚJ
TÉVÉÁLLVÁNY.

Szerezzen iskolánkban érettségi bizonyítványt, hogy ezáltal tarthassa meg munkahelyét, vagy találjon kedvezõbb és elõnyösebb lehetõséget a munkaerõpiacon! Meglévõ bizonyítványát is
beszámítjuk, ha van szakmunkás, illetve szakiskolai végzettsége, vagy már megkezdte középiskolai 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)

A Fejér Megyei Szent György Kórház nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet

BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE
a sárbogárdi telephelyén mûködõ rendelõintézetben
(Sárbogárd, Ady E. u. 79-81.), 1 éves idõtartamra.
Méretei: mélység 55 cm,
magasság (lábbal) 55 cm,
szélesség 138 cm.
Ár: 27.000 Ft

A részletes pályázati dokumentáció térítésmentesen
a rendelõintézetben (Sárbogárd, Ady E. út 79-81. Nyikos Tibornénál) vehetõ át
2012. július 2-ától munkanapokon, 8-12 óra között.

Érd.: 06 (30) 34 83 320.

A pályázat leadási idõpontja: 2012. július 13. 10:00 óra.

Bogárd és Vidéke 2012. június 21.

NYÍLT TÉR

A kapálás elhozza
a világbékét

A múltkor Egerben mama kérdezte, hogy épp mivel foglalatoskodom, én pedig mondtam neki, hogy olyan nõkrõl írok, akik borzasztóan kritikusak saját magukkal szemben és kiakadnak azon, hogy
vastagabb a karjuk, vagy narancsbõrös a fenekük. Mama megvetõen
legyintett, közölte, hogy ez baromság, és hogy inkább arról írjak,
hogy ezek a nõk kapáljanak be öt hektár kukoricát, és akkor biztosan
nem lesz idejük a narancsbõrükkel foglalkozni.
És akkor hirtelen belém hasított, hogy mindenre a kapálást hozza fel.
Összegyûjtöttem, hogy mama szerint milyen problémákra lenne
megoldás a kapálás.
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A viharkárok ellenére
a tavalyihoz hasonló
lehet a dinnyetermés
Az elmúlt napok viharos idõjárása ellenére a tavalyihoz hasonló lehet a dinnyetermés mennyisége az idén – mondta
Mártonffy Béla, a Magyar Zöldség–Gyümölcs Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke. Az utóbbi napok viharai, konkrétan a jégverés a békési dinnyetermõ terület
szélét érintette, máshol jelentõsebb károk nem keletkeztek.
A jégverés miatt a magyar görögdinnye piaci megjelenése várhatóan egy hetet csúszik, így július eleje helyett a jövõ hónap
második felében lesz majd kapható. Tavaly a promóció hatására – amelyet a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), a Dinnyeszövetség és a FruitVeB közösen indított a magyar görögdinnye fogyasztásának ösztönzésére – nõtt a belföldi termelésû áru eladása.

1. Terhesgondozás, újszülöttellátás,
bizonyos mértékig paraszolvencia
Annak idején megszültek a nõk a kapaföldön is, nem volt semmiféle ultrahangozás, meg terhesjóga, meg boríték az orvosnak!
2. Homoszexualitás
Kapálna végig egy nyarat, ’szt nem lenne ereje tollas gatyában vonulgatni! (Egyébként mama nem homofób, csak nem érti ezt a dolgot, és a
genetikában sem naprakész.)
3. Bûnözés
Hogy a frász üsse ki õket, mennének el kapálni ahelyett, hogy a szomszéd
tyúkját lopkodják!
4. Való világ 4.
Ez nekik a való világ??? Mennének el kapálni ahelyett, hogy a seggüket
hizlalják egy medencében. Akkor aztán nem lenne idejük veszekedni,
örülnének, ha a vízhólyagoktól egy pohár vizet meg tudnak inni, ’szt lefekhetnek aludni. Na, az a való világ, Katicám. (Évának már javasolt 3
hét uborkaszedést is Szabolcsban, mondván, attól elmenne a kedve a
veszekedéstõl, és nem lenne annyi ideje fújni a füstöt, Alekosz tartásjavítására pedig némi kaszálást említett.)
5. Számítógép-függõség
Hajnali kettõig nyomkodta a gombot??? A rossebb megette, bezzeg ha
másnap hajnal ötre kapálni kéne menni, már fél 9-kor lefeküdne aludni!
6. Tetoválás, testékszerek, és a fóliás melír bizonyos esetei
A mi idõnkben a fiataloknak nem volt arra idejük, hogy kürtöket dugdossanak a fülükbe, ’szt azzal tágítsák a lukat rajta! Tudod, Katicám,
annyi munka volt a fõdeken, hogy nem tudtunk mink azzal foglalkozni,
mekkora a luk a fülünkön, meg nem is volt idõnk arra, hogy órákig
fodrászkodjunk, meg lyuggassuk a bõrünket kifele. Szép is lett volna, ha
menni kell kapálni, ’szt ott égeti a nap a griffmadarat, vagy mit a vállunkon!
7. Futball-huliganizmus
A franc essen ezekbe a szkinderekbe (skinhead – a szerk.), ha ennyi erejük van, csinálhatnának valami hasznosat is! Megnézném én õket, miután bekapálták a szemerei téesz fõdjét, hogy mennyi erejük lenne ott ordítozni, meg kukát dobálni a meccseken! Hát megmondom én neked:
semmi! Ott aludna az összes a lelátón, olyan fáradt lenne!
Forrás: internet

Tavaly 4.800 hektáron mintegy 178 ezer tonna dinnyét termeltek Magyarországon. Ennek a mennyiségnek mintegy 60 százalékát értékesítették Felföldön. Ez 15-20 százalékos emelkedést jelentett az elõzõ évhez képest. A növekedést a szakemberek a promóciós kampány sikereként értékelik. A kampányt az
idén is folytatják a magyar dinnye belföldi értékesítésének ösztönzésére. A promócióra a múlt évihez hasonlóan 20-25 millió
forintot költenek majd elõreláthatólag. Az idén várhatóan
mintegy 5.000 hektáron terem majd görögdinnye Magyarországon, 180-185 ezer tonna mennyiségben.
Mártonffy Béla sikerként értékelte azt is, hogy a magyar
dinnyeszezont idõben sikerült programozottá tenni, azaz széthúzni és meghosszabbítani. Így az majd remélhetõleg nem ér
össze a déli országok kínálatával a továbbiakban, valamint az
idén már ennek köszönhetõen szeptember közepéig, végéig lehet majd magyar dinnyét kapni belföldön. Az elnök szerint az
ártól függõen ebben az évben mintegy 10-12 milliárd forint
árbevételre számíthatnak a magyar dinnyetermelõk.
Forrás: Magyar Agrárkamara

Hamupipõ széttáncolt cipõi
Egyedülállók, figyelem! Az OTP mellett
egy pár cipõt hagyott –
a lábbeli alapján feltételezhetõen hímnemû
– Hamupipõ. Szépen el
is rendezte a láthatóan
széttáncolt cipellõit,
ami rendszeretõ természetrõl tanúskodik.
Akinek nincs párja,
eredjen a nyomába!
HKV
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60 ÉV EMLÉKEI
Hatvanéves a Petõfi Sándor Gimnázium. E jubileum kiváló alkalom volt az öregdiákok
találkozására. Június 16-án délután várta az alma mater volt diákjait egy közös együttlétre a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete a felújított iskolaépület legfelsõ szintjére, az aulába. Ugyan több embert vártak a szervezõk, mint
amennyien eljöttek (fõleg az 50 év felettiek képviseltették magukat), de a családias
hangulat kárpótolhatott mindenkit.
Rendhagyó volt a találkozó, mivel az egyesület – a korábbi évek gyakorlatától eltérõen –
nem mûsorral köszöntötte az egykori tanulókat, hanem két egyedi DVD-t mutattak be:
az egyiken a Kalácska László tanár úr által
készített nagyszerû tablók digitális változata
található, elsõsorban tanárok számára, a
másikon pedig 60 év 600 fotója az iskolai élet
pillanatairól.
Boda János igazgató és Horváth István tanár
köszöntötte a jelenlévõket és mutatta be a
DVD-ket, méltatva mindazokat a kollégákat, akik tevékenyen részt vettek, vesznek az
egyesület, az ahhoz kapcsolódó alapítvány
létrejöttében, mûködésében, valamint a két
DVD megszületésében.
A rövid bevezetõt követõen elindult a remek, zenés képösszeállítás két kivetítõn, és
belefeledkeztünk a múlt arcaiba, pillanataiba.
Egy kis eszem-iszom mellett beszélgetõ körök alakultak ki, s mód nyílt az egyesület kiadványaiból is vásárolni.
Hargitai–Kiss Virág

