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HINTÓHAJTÓK

Frázisfrász
– Jó napot, a Nyuplász Sztetödzsisz Kft.-tõl
telefonálok, a vezetõt keresem – hadarja
egy ifjú nõi hang a telefonba.
– Én vagyok az. Legyen szíves megismételni! Milyen nyúlfrász kft?
– Nem nyúlfrász, kérem, Nyú-plássz – artikulálja a szavakat kioktatóan.
– Jah, kérem, tudok én angolul, maga nem
tud magyarul! Miért kell ilyen nyamvadt
külföldi név egy cégnek? Magyarok vagyunk, nemdebár. Szép szóból ért az ember.

A TÁNC ÖRÖME

Minimum hetente egyszer befut egy ilyen
hívás (persze privát számról), legtöbbször
erõszakos kereskedelmi ajánlattal, néha
komoly cégektõl, az esetek 99 százalékában valamilyen hangzatos idegen néven,
leginkább angolul (még jó, hogy nem arabul!), amit a telefonáló is alig tud kimondani.
Cégérnek halandzsa nem épp jó fogás!
Ami nem érthetõ, az nem bizalomgerjesztõ. Annak lenézés- és átverésszaga van. Így
magával babrál ki a cég.
Maga a jelenség azonban aggasztó. Nem
fér a fejembe, miért engedélyeznek ilyen
neveket az illetékes szervek. Holott a magyar nyelv széles, színes tára áll rendelkezésre, amibõl választani lehet – Németh
László írott örökségébõl példának okáért.
Hargitai–Kiss Virág
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HINTÓHAJTÓK
A nemrégiben megrendezett mezõszilasi
fogathajtás után április 26-án, szombaton
rendezték meg 19. Hintók Versenyét Sárbogárdon az Ifjúsági parkban. Az összesen
45 induló 10 megyébõl érkezett (Fejér, Baranya, Pest, Bács–Kiskun, Tolna, Somogy,
Veszprém, Komárom–Esztergom, Zala,
Vas), így elmondhatjuk, hogy fél Magyarország képviseltette magát a városunkban
megrendezett versenyen.
Úgy tûnt, a tavalyinál valamivel kevesebben látogattak ki a rendezvényre, mégis
sokan délután jöttek ki, nemcsak egyedül,
hanem gyerekekkel, unokákkal, családostól. A park nagyon szépen rendbe lett téve
a verseny elõtt, lenyírták a füvet, és sátrakat, pavilonokat állítottak fel a pálya körül.
Ismét rengeteg árus várta portékáival a látogatókat, fogatosokat; kalap, ostor, lószerszám, mindenféle volt, amit e sport
szerelmesei és mûvelõi kívánhatnak.
A gyerekek is megtalálhatták a nekik tetszõ játékokat: lovagolhattak pónin, vagy
ugrálhattak trambulinon egész álló nap.
Voltak olyan lurkók is, akik az ügyességi
pálya elemeit használták csúszdának.
Enni- és innivalóból is volt bõven, az erre
szakosodott vendéglátóknak akadt munkájuk egész nap. A fogatosok számára Lipót János és Incze Károly készítettek ebédet.
Na, de néhány szó azért a versenyrõl is essen, hisz igen kitettek magukért a fogatosok, ahogy azt tõlük megszokhattuk már.
Az igényesen kialakított pályán olyan futamokat láthattunk idén, amik igazi profizmusra vallanak. Mind az akadály-, mind a
vadászhajtásban olyan eredmények születtek, s olyan izgalmak, amikért érdemes
volt szurkolni. Ám nemcsak a bogárdi hajtóknak jutott taps, hanem a kemény idõeredménnyel és kevés verõhibával teljesítõ, messzi tájról jött hajtók is nagy tiszteletet szereztek a helyi közönség szemében.

Az akadályhajtás utáni vadászhajtás ismét
pörgõs formáját hozta, köszönhetõen a
szervezõknek és persze a fogathajtók felkészültségének.
Az alábbi eredmények születtek.
Akadályhajtás (45 induló, a pálya hossza
670 m): 1. Hartmann János Zsolt (Kishegyi LK), 2. Lebics István (Lukácsházi LE),
3. Besze Károly (Jakabszállási LE), 4. Tóth
Roxána (Sárbogárdi LE), 5. Csuti Péter
(Vihar LE), 6. Kiss Sándor (Vecsés SE).
További megyei helyezések a legjobb 15
között: 8. Csontos Gyula (Mezõszilasi
LSE), 11. Kiss Olga (Nagylóki LE), 14.
Semjén Attila (Mezõszilasi LSE), 15. Tömör Ferenc (Vihar LE).
Vadászhajtás (27 induló, pálya hossza 380
m): 1. Vida-Filus István (Orgoványi LK),
2. Magyar Zoltán (Marcali VSzSE), 3. Geröly Tibor (Fõnix LE), 4. ifj. Ihász Béla
(Seregélyesi LE), 5. Semjén Attila (Mezõszilasi LSE), 6. Domokos Géza (Mezõszilasi LSE). További megyei helyezések a
legjobb 10 között: 11. ifj. Ihász Béla (Seregélyesi LC), 12. Tóth Roxána (Sárbogárdi
LE).
Különdíjat kapott Tóth Roxána, mint a
legeredményesebb Fejér megyei hajtó
(felajánló: Cserneczky Péter), valamint
Gosztola József (Sárbogárdi LE) a négyesfogat-bemutatóért.
A Fejér Megyei Bajnokság állása e forduló
után: 1. Csuti Péter (Vihar LE), 2. Tóth
Roxána (Sárbogárdi LE), 3. Domokos Géza (Mezõszilasi LSE), 4. Semjén Attila
(Mezõszilasi LSE), 5. Kiss Olga (Nagylóki
LE), 6. Ihász Béla (Seregélyesi LE).
A bírói testület tagjai voltak: Gosztola Gábor, Kollár Károly, Nagy Imre, akiknek
Gosztola Józsefné volt segítségére a versenyirodai teendõkben. A pályát Pákolicz
István építette.
A tombolapónit nyerte: Kern Sándor.
Hargitai Gergely
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MEGÍZLELTÜK
A TÁNC ÖRÖMÉT
Mint a tavalyi évben, idén is megrendezte gálamûsorát meghívott vendégekkel a Sárréti Csókavirág együttes a tánc világnapja alkalmából.
A napfényes hétvégi délutánon sorra érkeztek az ismerõsök, barátok, érdeklõdõk. Nagy szeretettel fogadtak mindenkit a díszes ruhába öltözött néptáncosok. Ahogy mindenki elfoglalta helyét, kezdõdött is a fergeteges mulatság.
Az eseményt dr. Sükösd Tamás polgármester nyitotta meg. Elsõként a gála házigazdája, a Sárréti Csókavirág együttes foglalta el a színpadot, táncával elbûvölve a közönséget az elsõ lépéstõl
fogva. Majd a Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjai: a Csaloglányok és a Tücsökmadarak
mutatták be énektehetségüket. Bemutatkoztak a Violin Mûvészeti Iskola Gézengúz és Kiskamasz csoportjai, rövid népi színjátékokkal és táncokkal.
A meghívottak között két országosan is ismertebb tánccsoport jött el e rendezvényre. Az egyik a
méltán híres Alba Regia Senior Táncegyüttes Székesfehérvárról, a másik a Zorica Tánccsoport
Ercsibõl. Õk különleges szerb táncokkal kedveskedtek a nézõknek, mindenki nagy izgalommal
nézte õket. A díszes délszláv aranyszegélyes ruhák és cipõk elkápráztatták a nézõket.
Holló Mátyásné és Borsos Lajosné Uszódról képviselték a régi korok világát, a hagyományos
táncot. Õket két ifjú legény pörgette-forgatta a színpadon.
Majd következett egy humoros, fordulatokban gazdag népmese a Csókavirág elõadásában,
mely igen színes pontja volt az estének, mindenki jól szórakozott rajta.
Rengetegféle táncot és viseletet láthattunk vasárnap a gazdag magyar kínálatból. A Szedtevette zenekar fáradhatatlanul húzta a
talpalávalót.
Aki egyszer megízleli a tánc örömét, az ehhez az érzéshez egész
életében kötõdik. A tánc alkalmat teremt arra, hogy barátokat szerezzünk – ez érzékelhetõ volt vasárnap is. Itt nem begyakorolt lépéseket jártak monoton mozdulatokkal, hanem látszott, hogy valódi örömtáncot ropnak a színpadon fellépõk.
Köszönjük az élményt!
Mágocsi Adrienn
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Közhírré
tétetik

A fotón örökítettük meg azt a három gyönyörû gyermeket, akik a
vasárnapi sárbogárdi néptáncgálát dobolták ki szerte a városban
fennhangon, toborozva az eseményre a közönséget. A lányka kalocsai ruhában kísérte a fiatalembereket.
HKV
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Németh László tanítása
Németh László pedagógiai munkássága
volt a fõ témája a szombaton Mezõszilason, az iskola aulájában rendezett megemlékezésnek, melyet minden évben az író
születésének évfordulójához kapcsolódóan szervez meg a nevét viselõ általános is-

kola, baráti kör valamint a község önkormányzata. Számos elszármazott mellett az
író két lánya, Ágnes és Magda is megtisztelték a rendezvényt jelenlétükkel.
Németh László hatni akart, nem csak mûveivel. Ezért kereste a pedagógiában az új
megoldásokat, hogy hatékonyabbá tegye a
tanulást, tanítást. „A szellemi tétlenség az én
szellememet elpusztítja” – idézte õt elõadásában Füzi László irodalomtörténész. Volt
kitõl örökölnie a pedagógusi vénát, ugyanis az író édesapja, Németh József tudós,
nagy felkészültségû tanárember volt Szilason, és írói hajlam is volt benne: hadifogsága történetét naplóban írta le. Németh
László az új tudományok és mûvészetek
közvetítõrendszerét a pedagógiában látta.

Népi íróként is át kívánta formálni a társadalmat. S mivel olvasói közt sok tanár volt,
általuk is hatott munkássága.
Nagyon szimpatikus vonása volt a megemlékezésnek a szellemi feltöltõdés sokszínûsége. Sátory Tilda – Bánffy György színmûvész özvegye – Benczúr László építész
alkotásaiból a gyermekei által összeállított
szép kiadványt mutatta be és ajánlotta az
egybegyûltek figyelmébe, és két tárlatot is
meg lehetett tekinteni: Draskóczi András
építész szentföldi fotóit és a kálozi hímzõkör asszonyainak lenyûgözõ kézimunkáit. Zenei élménnyel is gazdagodtunk,
mivel az ünnepségen közremûködött az iskola énekkara, valamint a dégi Szivárvány
Kórus is.
Méltó alkalom volt ez a nap a legmagasabb
helyi kitüntetés, a Németh László-díj átadására, melyet a már nyugalmazott Szepesi István vehetett át sikeres edzõi és közösségi tevékenységéért Magyar József
polgármestertõl.
Hargitai–Kiss Virág

Közösen a nagylóki gyerekekért
Gyermekszív dobban, benne a szeretet,
vigyázzátok, õrizzétek féltve a gyermeket!
Jótékonysági délutánt rendeztek szombaton Nagylókon. A legfontosabb dolog miatt gyûlt össze ez a kis község, egy közös cél vezérelt minden fellépõt, odalátogatót: hogy együtt tegyenek a gyermekekért. A délután és esti bál bevételébõl a májusi gyereknapot
szponzorálják.
Kígyózó sorban álltak a bejáratnál az érdeklõdõ, aggódó szülõk,
hogy mindenki megvásárolja a belépõt, támogatói jegyet. Amint
elfoglalta mindenki a székét, Tauzné Piroska köszöntötte a jelenlévõket pár kedves gondolattal, idézettel. Elsõként az ovisok léptek a színpadra könnyed, játékos mondókákkal, valamint A három pillangó címû mesét játszották el rendkívül kreatív jelmezekkel, ügyes elõadással örvendeztetve meg a lelkes közönséget.
Az iskolások megmutatták, milyen versekkel készültek az elmúlt
hetekben az elõadásra.

A következõ fellépõk nagy kedvenceim voltak a délután alatt: hat
különleges lány egy igazán jól sikerült koreográfiát állított össze.
Egyszerû, mégis nagyon szórakozató volt. Félig feketébe, félig fehérbe öltöztek, ami megtréfálta a látószervünket. Az optikai illúzió után a Szöszölõk foglalták el a világot jelentõ deszkákat néptánccal, énekkel. Rózsaszín, sárga és kék szoknyás leánykák tipegtek ide-oda, s mellettük a nagyobbak párban is ropták az
ütemre. Rendkívül ügyesek voltak az üveges táncot ropó lányok
is. Zárásként egy különleges banda lépett a színpadra. A helyi
ABBA együttes elevenedett meg négy fantasztikus nõ formációjában.
Mindenkit óriási tapssal köszöntöttek a nézõk elismerésként a
heteken át zajló, sok-sok óra gyakorlásért és a jó hangulatú mûsorért.
Mágocsi Adrienn

Bogárd és Vidéke 2014. április 30.

KÖZÖSSÉG / PROGRAMAJÁNLÓ

Romanap
Bogárdon

5

Egészségünkre!
Az egészség megõrzését célzó szûréseket, termékbemutatót, ételkóstolót és elõadásokat látogathattak meg az érdeklõdõk pénteken a József Attila Mûvelõdési Központban, a Sárbogárdi Kulturális Egyesület szervezésében.

Fotó: Csapó Géza (facebook)

Az Amadeus étterem elõtti téren rendezte az idei romanapot a
Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szombaton. A teret a kezdésre körbekerítették.
Az eseményt dr. Sükösd Tamás polgármester nyitotta meg.
100-150 vendég látogatott el a programra, akiket délben Berta János õzpörköltjével láttak vendégül a szervezõk. Folyamatosan
szólt a vérpezsdítõ zene; a társaság tánccal, beszélgetéssel múlatta az idõt. Estére 300 fõre gyarapodott a jelenlévõk létszáma, a
környékbõl is sokan eljöttek, nem csak romák, akiknek egy sárkeresztúri együttes húzta a talpalávalót.
Sztárvendégként Jolly és Suzy léptek fel, késõ este pedig diszkóban kapcsolódott ki a fiatalság.

Jelentõs számban érkeztek fiatalok, idõsek, óvodások, iskolások
egyaránt e napra. A Fejér megyei Szent György Kórház Sárbogárdi Rendelõintézetének munkatársai és szakorvosai különféle szûrésekkel (urológia, fogászat, légzés-, látás- és érvizsgálat, vérnyomás- és vércukormérés, anyajegyszûrés stb.) álltak a vendégek
rendelkezésére, amit sokan ki is használtak. Nagy elõnye az ilyen
szûrõnapoknak, hogy idõt spórolva, egy kalap alatt többféle vizsgálatot is el lehet végeztetni egyfajta éves kontrollként, így téve
néhány lépést egészségünk érdekében.

Tudósítónktól

A kultúrház aulájában különbözõ termékeket (lábbelik, kozmetikumok, biotermékek, táplálék-kiegészítõk stb.) is megismerhettek a résztvevõk, kézmûvesektõl nyílt lehetõség mézet, fonott
árut, gyöngyékszert vásárolni, vagy éppen fogásokat elsajátítani.
Domján Tibor munkatársaival ízletes és egészséges szendvicseket, salátákat, zöldséges bulgurt, kókuszolajon sült csirkemellet,
aszalt gyümölcsös
köleskását, piskótatekercset készített e napra (letesztelve azokat elõzetesen saját családtagjain).
A szíves kínálásnak
és finomságoknak
nemigen állt ellen
senki.
Nem utolsósorban
mentálhigiénés elõadással és a test karbantartására kiválóan alkalmazható hastánc- illetve zumbabemutatóval is meglepték az
érdeklõdõket a szervezõk.
Hargitai–Kiss Virág
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BALLAGÓK

BALLAGÓ
OSZTÁLYOK
A GIMIBEN
12. b osztály
Osztályfõnök: Huszár Károly

Bereznay Benjamin Márk, Bodoki Róbert, Cseszneki Anett, Ellenbruczk Anett, Ertván Renátó,
Fésû Viviána Filippa, Gászler
Krisztián, Gremsperger Bence,
Horváth Eliza, Jákob Mária,
Kazsoki Nóra, Kis Dóra, Kiss Erika, Kozma Alexandra, Láng Mihály, Lónay Kata Lóna, Lukács
Csaba, Mészáros Gábor, Mikuli
Dóra, Nagy Tibor, Nyikos Anita,
Petró Lilla, Rafai Adrienn, Szórádi Lóránt Adrián, Szõcs Alexandra, Soós Máté, Tenke Mónika, Varga Noémi Dorina, Vas
Olivér, Viktor Nóra, Zsoldos Máté

12. b

12. c osztály
Osztályfõnök: Dombi Zoltánné

Balogh Tamás, Baráth Gergely
Zoltán, Boda Donát, Bugyik Benjámin, Czene Máté, Grigoliát Tamás, Guszejnov Miklós Márton,
Illés Éva, Jencski Viktória, Katona Diána, Kiss Dorina Viktória,
Kocsis Tamás, Kovács Anna Zsófia, Kranauer Kitti, Leszák László
Norbert, Makkos Ambrus, Márta
Petra, Márton Anett Roxána,
Molnár Vanessza, Müller Csaba,
Répási Anna, Palásti Ármin, Sebestyén Dominik, Tótok Alex
Zsolt

12. c

13. d osztály
Osztályfõnök: Boga Ibolya

Biber Zoltán, Boros Gergõ,
Czemmel Csilla, Csatári Dóra,
Cseh Miranda, Farkas Anna Mária, Gáspár Brigitta, Gebhardt
Éva, Kék Otília Márta, Kocsis
Adrián, Kreutz Benjamin Zsolt,
Lakatos Margit, Nagy Georgina,
Plávits Kata Éva, Rigó Fanni Helga, Rigó Léna Nadin, Simon Alexandra, Simon János Ádám, Stefán Melánia Aténé, Szabó Bettina
Márta, Szõnyegi Dóra, Télessy
Petra, Vámosi Máté, Zsebõk Attila

12. d

2014. április 30. Bogárd és Vidéke

Bogárd és Vidéke 2014. április 30.

ISKOLA

7

Mészöly-hírek
„Oh, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád
a századok, s azt meg kell védened”
Füst Milán szavaival éltem.
Március 28-án került sor a székesfehérvári Vasvári Pál Általános
Iskolában a Bendegúz nyelvÉSZ verseny megyei fordulójára, melyen a Mészöly Géza Általános Iskolából Gili Szilárd 8. a osztályos tanuló vett részt. Szilárd szorgalmasan készült a megmérettetésre, nemcsak ebben a tanévben, hanem alsó tagozatos kora óta.
Szép teljesítménynek számít, hogy minden évben bekerült a megyei versenybe! A döntõbe – sajnos – nem sikerült bejutnia, de
kellemes élményekkel és tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
Április 5-én a székesfehérvári István Király Általános Iskola adott
ismét helyet a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójának megrendezésére. Iskolánkból Csizmadia Bence 8. b
osztályos tanuló vett részt ezen. Õ is szorgalmas nyelvápoló, helyesíró. Nem került be a tíz legjobb versenyzõ közé, de õ is okosabb és tapasztaltabb lett az újabb feladatok megoldásával.
Bögyös Zsuzsanna

Húsvéti hangulat a napköziben
A húsvét a legrégebbi keresztény ünnep, amikor Jézus Krisztus
feltámadását ünnepeljük. A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legõsibb jelképe; díszítése, színezése is a régi korokra nyúlik vissza. A legenda szerint Ostra, germán tavaszistennõnek volt egy különleges madara, amelynek színes tojásai voltak.
Egy napon az istennõ a madarat a gyerekek szórakoztatására
nyúllá változtatta, azóta hoznak a nyulak színes tojásokat.
A húsvét ünnepét a gyerekek már nagy izgalommal várták, ezt
szerettük volna a napköziben szebbé tenni számukra.
Az ünnepet húsvéti mesék olvasásával kezdtük, majd beszélgettünk a húsvéti népszokásokról és szimbólumokról. A hét folyamán díszeket is készítettünk: ajándéktasakot borítékból, tojástartót vécépapír-gurigából, húsvéti üdvözlõlapokat és tojásokat festettünk. Az elkészült munkadarabokat az iskola aulájában kiállítottuk, így mindenki megtekinthette, a gyerekek büszkék voltak
kis mûveikre.
A tanulók nagy lelkesedéssel készültek a húsvétra, örömmel készítették el a kézmûvesdarabokat, sikerült egy kis varázslatot
csempésznünk a várakozásba.
Napközis Munkaközösség

Micimackó és barátai a Mészölyben …
Április 23-án délután nagycsoportos óvodások, szüleik és az óvó
nénik látogattak hozzánk Ovisuli programunk keretében. A gyermekeket elõször Tóth Zoltánné Ildikó néni vezette be Micimackó
kalandjainak egy epizódjába. Mackó elõbukkant rejtekébõl, majd
megjelent az interaktív táblán is. Az egyre izgatottabb kicsiket
Ambróziné Mikuli Margit néni a szereplõk fejdíszébe bújtatta.
Kanga, Füles, Malacka, Tigris is közöttünk termett. Színes lufik
mögül kórusban számlálták a tölgyfára helyezett virágaikat. Végre Némethyné Toldy Gizella néni vezetésével szorgos színezéssel,
ragasztással elkészültek a hurkapálcán reptethetõ méhecskék.
Az elsõ szárnypróbálgatásukat
dallal, furulyaszóval kísértük 9
kedves negyedikes segítõnk közremûködésével:
„Sárga, fekete
döngicsélõ méhecske száll ide,
száll oda, virágról virágra…”

Az iskolánkba készülõk, szüleik és leendõ tanítóik örömmel
tölthettek el együtt egy foglalkozást. Erre a közös élményre emlékezve elsõsként bátrabban léphetik majd át szeptemberben a Mészöly küszöbét.
Várunk szeretettel benneteket!
Váraljainé Melis Orsolya tanító

Kézilabda megyei bajnok
Iskolánk április 24-én rendezte meg a III. korcsoportos megyei
kézilabda diákolimpia döntõjét. Fiúcsapatunk kiváló játékkal
szerepelt a tornán. Székesfehérvár, Soponya, Adony, Bakonycsernye csapatát megelõzve 88-34-es góleredménnyel megnyerte
a „Megye bajnoka” címet, és a jogot az országos elõdöntõn való
indulásra. Ez az eredmény azért kitûnõ, mert a 2001-2002-es korcsoportban csapatunk zöme még csak 2003-as születésû.
Gratulálunk nekik! További sok sikert kívánunk az országos versenyen!

„Gyöngy az idõ, vándoroljunk”
Április 28-án délután alsós versmondóversenyen vehettek részt
iskolánk tanulói évfolyamonként 15 fõvel. Mivel idén Weöres
Sándor halálának 25. évfordulójára emlékezünk, így kötelezõként Weöres Sándor Barangolók címû verse hangzott el a gyermekektõl. Ezt követõen választott költemények színes elõadásait
hallgathattuk meg alsós tanítókból álló zsûrik tagjaiként. Minden
évfolyam 1-2., illetve megosztott 1. helyezettjei egyúttal részt
vesznek a Mészöly-héten megrendezésre kerülõ, tankerületi szintû szavalóversenyünkön. Mindenki emléklappal térhetett haza a
megmérettetésrõl. Továbbra is biztatunk benneteket a versek
megismerésére, szeretetére! Gratulálunk a helyezetteknek!
1. évfolyam: I. Bõjtös Benedek Árpád (1. b), Horváth Balázs (1.
b), II. Kiss Máté (1. a), III. Németh Zsófia (1. a), Horváth Liza
Zsófi (1. b). 2. évf.: I. Simon Hanna (2. b), II. Boros Laura (2. c),
III. Jákob Noémi (2. c), Nagy Doroti (2. a). 3. évf.: I. Kovács Réka
(3. a), II. Sudár Lara (3. b), III. Jákob György (3. b). 4. évf.: I. Németh Dániel (4. b), II. Szénási Benedek (4. b), III. Pszota Csenge
(4. a), Husvéth Ádám (4. a).
Váraljainé Melis Orsolya tanító

Mészölyös siker Alapon
Játékos logikai vetélkedõt rendezett az alapi általános iskola április 25-én. A verseny rövid megnyitóval kezdõdött, majd 3 kategóriában 7-7 csapat külön-külön teremben folytatta a vetélkedõt. A
versenyen a tanulók a Petõfi Sándor Gimnáziumból, Sárszentmiklósról, Alapról, Cecérõl, Alsószentivánról és a Mészöly Géza
Általános Iskolából érkeztek. A feladatok között szerepelt totó,
kirakó, víz kimérése kancsókkal, illetve az egyik feladat a Rubik
kockához kapcsolódott. A Mészöly Géza Általános Iskola 4. évfolyamos csapata I. helyezést ért el. A szép sikert Pszota Csenge 4.a,
Husvéth Ádám 4.a, Varga Liliána 4.b és Németh Dániel 4.b érte
el. Az 5-6. osztályosok csapata II. helyezett lett, melyben Killer
Balázs 5.a, Pákolicz Ádám 5.a , Buzás Ádám 6.b, Papp Antal 6.a
vett részt. A 7-8. évfolyamos csapatunk a IV. helyen zárt. A csapat
tagjai: Gál Kinga 8.a, Gyõri Dóra 8.a, Husvéth Tamás 8.a és Bögyös Tamás 7.a.
MGÁI

8

ISKOLA / ÓVODA

2014. április 30. Bogárd és Vidéke

Kimagasló cecei eredmény a régiós versenyen
2014. április15-én került sor a Kinder +
sport játékos sportvetélkedõ régiós elõdöntõjére a Veszprém Arénában.
Erre a vetélkedõsorozatra októberben pályáztunk, és Fejér megyébõl egyedüliként
a mi iskolánkat válogatták be. A felkészüléshez sportszereket kaptunk, hogy mindenki egyenlõ eséllyel tudjon készülni.
Októbertõl kezdve heti egy, a verseny hajrájában heti 2-3 alkalommal gyakoroltunk
a gyerekekkel.

A gyakorlások során rendszeresen plusz
feladatokkal láttak el bennünket a szervezõk, melyekért pontokat kaptunk, és ezeket a tanév végén sportszerekre lehet beváltani. A pontszerzés dokumentálásában
nélkülözhetetlen segítségünkre volt Killer
Jánosné, aki szabadidejét feláldozva fotózta az edzéseinket. Összességében közel 20
labdával és egy beltéri pingpongasztallal
gazdagodik az iskola szertára.

Egész éves munkánkat végigkísérte a szülõk segítsége. Sajnos a két felkészülõ csapatból csak az egyik vehetett részt a versenyen, de lelkes szurkolóként elkísértek
bennünket a szülõkkel együtt. Sokat jelentett a hangos szurkolás a küzdelem alatt!
A befektetett munkának és a buzdításnak
köszönhetõen nagyon szoros versenyben a
2. helyet szereztük meg. A gyermekek fáradozását a szervezõk tornazsákkal, pólóval és oklevéllel jutalmazták. A szervezés
színvonala méltó volt a kiíró hírnevéhez.
Korrekt verseny-lebonyolítás, kitûnõ színhely, ízletes uzsonna várt bennünket.
Köszönjük a szülõk támogatását és Varga
Gábor képviselõ úr felajánlását, melynek
köszönhetõen csapatunk egységes mezben
szerepelhetett a versenyen. A gyerekek
nagy örömmel fogadták a másik felajánlását is, miszerint a sok munkát stílszerûen
egy kalandparkbeli kirándulással jutalmazza.
Nekünk is nagy örömet okozott az egész
éves munka, nagyon büszkék vagyunk a
gyerekek teljesítményére! Szeretnénk jövõre is folytatni.
Marcsi néni, Klári néni

Szilasi matematikasiker
Április 9-én a Mezõszilasi Németh László
Általános Iskola tíz tanulója vállalta a
megmérettetést az Alapmûveleti Matematikaverseny megyei fordulóján. Négy
negyedikes (Jencski Gergõ, Molnár Ferenc, Papp Milán, Zrínyi Szilvia), egy hatodikos (Kilinkó Kira Kata), és öt hetedikes
(Ababei Alex, Ágner Lídia, Fekete Viktória, Tasi Dániel Vazul, Varga Roberta) tanuló vállalta, hogy összemérje tudását a
megye jó matekosaival, beleértve a megye
matematika tagozatos osztályaiban a tantárgyat magasabb óraszámban tanuló gyerekeket is. Nagy örömünkre hetedikes tanulóink közül ketten is meghívást kaptak

az április 25-én megrendezett ünnepélyes
eredményhirdetésre.
Székesfehérváron a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai épületében került sor évfolyamonként a megye hat legjobb tanulójának elismerésére.
Nagy büszkeségünkre Ágner Lídia elsõ,
Tasi Dániel Vazul harmadik helyezést ért
el a szoros versengésben. Lidi a díjátadó
idõpontjában éppen a Katasztrófavédelmi
Verseny országos döntõjére tartott, így
nem tudta személyesen átvenni az értékes
könyvjutalmat, ezért azt Zámbó Tibortól,
iskolánk igazgatójától vehette át.

Gratulálunk a szép eredményhez, és további sikereket kívánunk!
Mezõszilasi Németh László Általános Iskola

Szakmai nap a Cecei Óvodában
„Nem alakíthatjuk gyermekünket olyanra, amilyenre szeretnénk.
Úgy kell elfogadnunk és szeretnünk õket, ahogy Isten adta”
Goethe
Napjainkban kiemelt területet kapott az óvodai életben az esélyegyenlõség, a „másság” befogadása és elfogadása, illetve elfogadtatása. A Cecei Óvoda egyik kiemelt feladata a gyerekek integrált
nevelése, az óvoda befogadó környezetének kialakítása és az
óvodapedagógus befogadó attitûdje.
Szabó Katalin közoktatási szakértõ április 22-én tartott elõadást a
Cecei Óvodában a környezõ óvodák óvodapedagógusai, a szülõi
szervezet képviselõje, a védõnõ, a „Háló” Dél-Mezõföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai és az intézmény dolgozói számára „Esélyegyenlõség az óvodában” címmel.

Az óvodának mindig részt kellett vállalnia a sajátos nevelési igényû és a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek ellátásában
már akkor is, mikor ez a fogalom még nem létezett ebben a formában.
Lehetõség nyílt az önkormányzati fenntartású óvodák támogatására, az IPR óvodai fejlesztõ program megvalósítására, és ehhez
vissza nem térítendõ támogatás megpályázására. Szabó Katalin
részletesen beszélt a pályázat feltételeirõl, a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos dokumentációról, segítséget
nyújtva a gyakorlati megvalósításhoz. Az elõadást nagy érdeklõdés övezte, hiszen saját példájával mutatta, hogy sok-sok munkával, önismerettel, tudatossággal lehet eredményes munkát elérni.
Alpekné Fülöp Emília munkaközösség vezetõ
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Hírek az alsószentiváni általános iskolából
Március 28-án a felsõ tagozatosok a paksi
atomerõmû látogatóközpontjában tettek
egy kis tanulmányutat. Sok érdekességet
tudhattunk meg az atomok világáról, az
energiatermelésrõl, valamint az erõmû
történetérõl is. Mindezt látványos gyakorlati eszközökön keresztül is megtapasztalhattuk, a legnagyobb sikere talán az energiatermelõ kerékpárnak, a tesztgépeknek
és a világûrbõl, valamint a földkéregbõl érkezõ részecskéket kimutató kamrának
volt.

A tárlat lekötötte a tanulókat, aminek legékesebb bizonyítéka, hogy az iskola legelevenebb tanulóit tömörítõ csapat olyan jó
volt a látogatás alatt, hogy az már szinte
fájt e sorok sokat tapasztalt írójának... A
látogatás végén számos prospektust, képeslapot és apró emléktárgyat (toll, könyvjelzõ, labda) is begyûjtöttek érdeklõdõ diákjaink.
Programjaink közül évek óta hagyománynak számít az egészségnap megrendezése
is. 2014. április 11-én ebben a tanévben is
szenteltünk egy délutánt az egészséges
életmód népszerûsítésének. A délelõtt folyamán Boros Tamás tanár úr tartott elõadásokat a nagyobbaknak a dohányzás, valamint az alkohol káros hatásairól, amire a
résztvevõk elõzetesen is készültek egy-egy
alkohol-, illetve dohányzásellenes plakát
tervezésével. Az elõadásokat követõen
szép idõben, a szabad levegõre kiruccanva
az egészség és a vitaminok témakörével
kapcsolatos teszteket, rejtvényeket oldottunk meg, sportos ügyességi feladatokat
teljesítettünk, egészséggel kapcsolatos
menetleveleket rajzoltunk. Az akadályverseny után a megmaradt energiát kötetlen
mozgással, játékkal vezethették le diákjaink a sportpályán. A nap végén a diákönkormányzat és a mindig aktív szülõi közösség jóvoltából valamennyien egészséges
vegetáriánus szendvicseket, gyümölcsjoghurtot és gyümölcssalátát is fogyaszthattunk, hogy erõt gyûjthessünk a hétvégi leckeíráshoz, valamint tanuláshoz is legyen
elég energiánk.

A felsõ tagozatosok 4 fõs csapatai április
14-én délután egy projektdélután keretében mérhették össze tudásukat a paksi
atomerõmûvel kapcsolatosan. Alsószentiván közelsége Pakshoz eleve fontossá teszi, hogy iskolánk tanulói minél többet
megtudhassanak az atomerõmû mûködésérõl, a katasztrófavédelem alapfogalmairól, illetve hogy mi lenne a teendõ egy remélhetõleg soha be nem következendõ
atombaleset esetén. A témát több megközelítésbõl tálaltuk a gyerekeknek: volt pre-

zentációs elõadás és arra épülõ szellemi
feladatok, de elõzetesen rajzokat is készítettek a csapatok a témával kapcsolatban,
sõt még olyan feladatokkal is meg kellett
birkózni a tanulóknak, mint a Paksi Atomerõmû facebook-profiljának megtervezése, vagy egy levél megírása arról, hogyan
éltük át kitelepítésünket Alsószentivánról
a sziréna megszólalása után. A jó hangulatú vetélkedõ tapasztalatait remélhetõen,

ha élesben nem is, de technika-, kémia- és
földrajzórákon egyaránt kamatoztatják
majd tanulóink.
Április 16-án az Illyés-kupa felsõs sportversenyén vettünk részt, ahol az egyéni képességeken túl a csapat együttmûködése
és a párok összeszokottsága is sokat számított. A felhívás kézhezvételét követõen
szorgalmasan gyakoroltak tanulóink az útmutatás alapján. A kitartó gyakorlás meghozta eredményét: a 8 versenyzõ csapat
közül tanulóink megszerezték a 3. helyet.

Teljesítményükre büszkék vagyunk, s ezúton is gratulálunk nekik is, valamint köszönetet mondunk felkészítõjüknek, Kaszás Ivett tanárnõnek is!
Az alapi általános iskolában megrendezett
játékos logikai vetélkedõnek, amit az
Arany László Napok keretében hirdettek
meg a szervezõk, már évek óta látogatói
vagyunk. Szép számmal érkeztek versenyzõk, a házigazdákon és rajtunk kívül többek között még a Petõfi Sándor Gimnázium, a Sárszentmiklósi Általános Iskola, a
Mészöly Géza Általános Iskola és a Cecei
Általános Iskola is állított ki csapatokat.
Mint ahogy a rövid megnyitó során vendéglátóink is hangsúlyozták, a lényeg a játékosságon volt és azon, hogy a versenyzõk
jól érezzék magukat ezen a délutánon. A
versenyzõk gondolkodást igénylõ feladatokon keresztül (csavaros totó, mozaikkirakó, számrejtvény, lóugrás, bûvös négyzet, vízkimérés) mérhették össze ügyességüket a tanulók. Iskolánk három korosztályban is állított ki csapatokat a versenyre,
melynek eredményeire büszkék vagyunk.
A legszebb helyezést a 7-8. és a 3-4. osztályos tanulók érték el, akik egyaránt harmadikak lettek korcsoportjukban, de ügyesek
voltak az 5-6. osztályos tanulóink is, akik,
bár most nem értek el dobogós helyet,
azért derekasan megküzdöttek feladataikkal és a 4. helyet szerezték meg.
Minden résztvevõnknek köszönjük a szereplést, s gratulálunk eredményükhöz!
Kiss Attila
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A család ünnepe
Sáregresen egy évben sem mulasztják el felköszönteni a jeles évfordulójukat ünneplõ házaspárokat és az újonnan született gyermekeket. Az ünnepséget szervezõ Sáregresért Közhasznú Egyesület és helyi önkormányzat egyfajta misszióként ily módon igyekeznek a család, a házasság, gyermekvállalás jelentõségére, e kötelékek megerõsítésére, ápolására ráirányítani a figyelmet.
Az április 25-ei eseményt Kalló Mihályné, az egyesület elnöke
nyitotta meg az alkalomhoz illõ díszbe öltöztetett klubban, köszöntve a megjelenteket. Elsõként az óvodások mûsorát konferálta föl, akik az óvó nénik irányítása mellett nagy vidáman adták
elõ a megtanult mondókákat, dalocskákat, táncokat.
Õket Kallós Péter katolikus atya és Boza Kristóf
református lelkész követte, akik a család szentségével, a családi élet (bibliai iránymutatás alapján)
leküzdhetõ akadályaival
kapcsolatosan osztották
meg a közönséggel gondolataikat. A Simontornyai Citerazenekar két al-

kalommal is színpadra
lépett. Diákon láthattuk az ünnepelteket,
meghallgathattuk a
Sáregresi Népdalkör
szépen szóló énekcsokrát, majd egy humoros verset a férfi és
nõ ’se vele–se nélküle’
viszonyáról.
Végül Tiringer Mária
polgármester köszön-
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Anyám, miért
késett a fagylalt?
Micsoda izgalmat jelentett nekem, kisfiúnak, amikor elõször vehettem részt egy esküvõn! Már a hosszú utazás a menyegzõ helyére! És az ünnepélyesen kiöltözött emberek! A kocsik, amikkel a
templomba hajtottunk! Az ottani ceremónia – õszintén bevallom
– nekem kicsit unalmas volt. De legalább örülhettünk annak, hogy
utána jön a díszebéd. Eljött végre annak is az ideje. Húgommal ott
ültünk egy étteremben az ünnepi asztal legvégén. Rettentõen érdekes volt.

A tányér mellett nagy szalvéták feküdtek mûvészien összehajtogatva. A teríték elõtt borospohár állt, amibe nekünk az elõkelõ
pincér almalét töltött. Annyira elõkelõ volt, hogy alig mertünk lélegzetet venni, amikor a poharat letette elénk. Aztán az aranybetûs étlap, amin a menü összes fogását olvasni lehetett! Mindegyik
francia volt. Épp ezért felettébb csodálkoztunk, hogy végül egész
közönséges német krumplit szolgáltak fel, meg csupa olyasmit,
ami egy cseppet sem tûnt franciának. Egészen alul viszont az állt a
lapon: FAGYLALT. Ez lesz a csúcs! Borzasztóan örültünk neki.
Egyszóval, a boldogságunk tökéletes lett volna, ha a fagylalthoz
vezetõ utat el nem torlaszolja egy bosszantó akadály. Minden fogás után felállt valamelyik frakkos nagybácsi és beszédet mondott. Sokszor igen hosszút. Nem akarom megmondani, hova kívántuk õket. És mégis – pontosan az egyik ilyen beszéd feledhetetlen maradt a számomra. Vagyis jobban mondva az, amit ez a
beszéd kiváltott. Ismét felemelkedett egy nagybácsi, és mosolygott. Látszott rajta, hogy valami vicceset akar mondani. „Van egy
monda – kezdte a beszédét –, ami szerint állítólag két szék áll a
mennyben olyan pár számára, akik sosem bánták meg, hogy
összeházasodtak. És ezek a székek … – itt hosszú szünetet tartott,
a beállott csendben csak a pincérek lépteinek neszét lehetett hallani – … ezek a székek mind a mai napig üresek.” Néhányan nevettek. És akkor a következõ történt: apám az egész ünnepi termen keresztül odakiáltott édesanyámnak, aki az asztal másik végén ült: „Mamácska! Azt a két széket mi fogjuk kapni!” Annyi
öröm és szívélyesség volt ebben az impulzív felkiáltásban, hogy
mindenki vidáman felkacagott, és odaintegettek anyámnak. Nekem pedig valahogy átmelegedett a szívem. Nem is tudtam igazán, hogy miért. Késõbb azonban, amikor gyerekeket szenvedni
láttam boldogtalan házasságokban, megértettem: nincs a gyermek számára nagyobb boldogság, mint ha olyan házban nõhetnek
fel, ahol a szülõk kölcsönös szeretete béleli ki az otthon fészkét.
Forrás: Élet és Világosság,
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Lapja, 2008/10
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

tötte meleg szavakkal a házaspárokat és a 2013-ban született gyermekeket: Engel Nórát, Harangozó Lénát, Tomasek Adriennt,
Szalafai Kincsõt és Berkei Marcellt, és egy-egy emléklapot, különleges gyertyatartót nyújtott át számukra; majd vacsorával vendégelték meg a szervezõk az egybegyûlteket.
Hargitai–Kiss Virág

HORVÁTH KÁROLYNÉ
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek el.
Gyászoló család
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45 éve érettségiztek
Mondhatnám, hogy számomra családi esemény is volt a Petõfi Sándor Gimnáziumban rendezett szombati 45 éves érettségi
találkozó. Ez volt Kedvesem, Ani osztálya,
és ide járt Kalauz Márta, Prüszi, Albin fe-

lesége és Kovács Mari volt népmûvelõ
munkatársam, hogy csak a legközelebbieket kiemeljem a sok közül. Hiányoltam
Huszár Bandit, aki súlyos betegsége miatt
nem tudott eljönni. S bár égett a gyertya a

tanári asztalon az elhunytakért, megállapíthattam, hogy az egyébként is népes, 45
fõs osztályból 26-an eljöttek, s beszámoltak az életük folyásáról. A hajdani tanári
kart Lengyel Teri, Leszkovszki Albin és dr.
Simon Péter képviselték. Németh Rudolf volt az osztályfõnökük. Rá emlékezve az õ sírjára virágot vittek. Rudi bácsit
Lengyel Teri helyettesítette.
Albin kiemelte, hogy sok osztálytalálkozón vesz részt, de
közülük ezt az osztályt tartja a
legösszetartóbbnak, s nem csak
azért, mert felesége révén ehhez az osztályhoz szorosabb
szálak is fûzik.
A gimnázium életének forradalmi korszaka volt, amikor ide
jártak. Akkor jött létre a pinceklub és a klub zenekara is. Ezek
az évek egyébként az ország
életében is nagy jelentõséggel
bírtak.
A találkozó végén közös ebéden vettek részt a Hotel Kovács
vendéglõben, ahol már kötetlen formában folyt tovább a beszélgetés.
Hargitai Lajos

Csatornabekötések Cecén
Szinte már teljesen elkészült a cecei csatornahálózat, zajlik a szennyvíztisztító próbaüzeme, és folyamatosan készülhetnek a
házi bekötések is.
A végéhez közeledik a cecei szennyvízberuházás, a lakosok pedig folyamatosan készíthetik a házi bekötéseket a településen.
Ehhez elõször az önkormányzat és a víziközmû-társulat hozzájárulását kell megszerezni, amelyet rávezetnek a bekötési kérelemre. A bekötési kérelem nyomtatványát az önkormányzatnál és a Fejérvíz Zrt.-nél is megkaphatja a rákötni szándékozó
lakos. A rákötést a csatornarendszert üzemeltetõ Fejérvíz Zrt.-nél kell kezdeményezni, amelynek munkatársai a fogyasztóval egyeztetett idõpontban helyszíni szemlén veszik át a megépített bekötõcsatornát. A vízmû engedélye nélküli rákötés 50
ezer forint kötbért (büntetést) jelenthet.
Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy mielõbb végezzékel a házi bekötéseket.Az ingatlantulajdonos a bekötõcsatornát kiépítheti házilagosan, vagy megbízhat valakit ezzel. Bármelyik megoldást is választják, a www.cece-szennyviz.hu oldalon megtalálhatják a kiépítésre vonatkozó szabályokat, valamint azon vállalkozók elérhetõségét is, akik felkérhetõk a házi bekötések elvégzésére.
A csatorna próbaüzemének ideje alatt, annak befejezéséig csatornahasználati díjat a szabályosan rákötött fogyasztóknak
nem kell fizetniük. Tehát a próbaüzem ideje alatt mind a rákötés átvétele, mind pedig a csatorna használata ingyenes! A próbaüzem lezárulása után az üzemeltetõ minden fogyasztóval szerzõdést köt a szolgáltatásról, ettõl az idõponttól a szolgáltatásokért díjat kell fizetni.
Cece önkormányzata a csatornázási beruházáshoz 1,249 milliárd forintos támogatást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából. 2012 januárjában a Belügyminisztériumezt további 45,8 millió forint összegû vissza nem térítendõ „EU Önerõ Alap” elnevezésû támogatással egészítetteki, így a teljes projekt 88 százalékos támogatást nyert állami forrásokból. A beruházás alatt
a településen 20,09 km hosszúságú gerincvezeték épült ki, melyhez egy 220 m3-es új szennyvíztisztító telep biztosítja a településrõl érkezõ szennyvizek megfelelõ hatásfokú tisztítását.
Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása –
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0043
Cím: Cece Nagyközség Önkormányzata
E-mail: polghiv@cece.hu
www.cece-szennyviz.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Citromfüves–tejfölös csirkecomb
Hozzávalók: 6-8 csirkecomb, 3-4 citromfûágacska, 4 dl tejföl, só.
A csirkecombokat elkészítés elõtt 15-20 perccel besózzuk. Majd a
sütõt 220 fokra elõmelegítjük. A citromfüvet megmossuk, kisebb
darabokra tépkedjük. Egy jénai tálat kikenünk tejföllel, majd beletesszük a combokat. A maradék tejfölbe belekeverjük a citromfüvet, a combok tetejére kenjük, és egy icipicit megsózzuk így is.
Betoljuk a sütõbe, kb. 45 perc alatt megsütjük. Rizzsel és salátával
tálaljuk.

Tavaszi tulipános süti
Hozzávalók: 2 tojás, 6 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, citromhéj, só, 75 ml tej, 75 ml olaj, 1/2 csomag sütõpor, 17,5 dkg
liszt, 4-5 evõkanál kakaó, fahéj.
A tojásfehérjéket kevéske sóval fehéredésig verjük, majd hozzátesszük a cukrot, a vaníliás cukrot, kemény habbá verjük. A
tojássárgákat is hozzáadjuk, majd alacsonyabb fokozaton a tejet,
az olajat, a citromhéjat, a sütõport is hozzáadagoljuk. A lisztet
már csak lazán belekavarjuk, hogy ne törjük meg a habot. Két
részre osztjuk. Az egyikbe belekeverjük a kakaót és a fahéjat. Õzgerincformába rétegesen beletöltjük, legalább 4 különbözõ réteget képezünk, hogy minél szebb legyen a sütink, így alakítjuk ki a
tulipánmintát. 175 fokos, elõmelegített sütõben 25-30 percig
sütjük. A külsejét be lehet vonni olvasztott csokival is, úgy még
finomabb lesz.

Primavera tészta
Hozzávalók: 50 dkg spagetti tészta, 20 dkg zsenge, héjas zöldborsó, 15 dkg nagy szemû fejtett bab, 15 dkg friss zöldspárga, 2,5
dl tejszín, 6 dkg frissen reszelt parmezán sajt, 3 dkg vaj, só, bors.
A tésztát nagy fazék, forrásban lévõ sós vízben éppen csak puhára
fõzzük. Ez tésztafajtától függõen 5-15 percet vesz igénybe. A vízbe nem szükséges olajat önteni. Leszûrjük, visszatesszük a tésztát
a fazékba, és gondosan lefedjük, hogy meleg maradjon, amíg elkészítjük a többi hozzávalót. A babot forrásban lévõ, sós vízben 2
percig fõzzük, majd jeges vízbe öntjük és leszûrjük. Az így lehûtött
babszemeket kivesszük a héjából – általában egyszerûen ki lehet
nyomni, ám ha mégsem, óvatosan felvágjuk a héjat, és így emeljük
ki a babszemeket. A zsenge borsót a hüvelyében hagyva szárától
megtisztítjuk, alaposan megmossuk, és egy vastag falú lábosba
tesszük. A spárgák fás végét levágjuk és kisebb darabokra aprítjuk. Ha két kezünk közé fogjuk a spárga két végét, a fás résznél fog
elpattanni. Ezeket a részeket éles késsel távolítsuk el, hogy ízletesebb legyen a szószunk. Vastag falú lábosban megolvasztjuk a vajat, beletesszük a zöldségeket, a tejszínt és a sajtot. Közepes lángon 3-4 percig fõzzük – a lényeg, hogy a borsó és a spárga megõrizze szép zöld színét, és ropogós legyen. Így nemcsak ízletesebb, de
sokkal gusztusosabb is lesz az étel. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk,
majd az elkészült mártást a még meleg tésztára öntjük, és óvatos
mozdulatokkal összekeverjük. Azonnal tálaljuk. Vörösbor illik
hozzá.

Változik a vonatok közlekedési rendje
a csütörtöki ünnep
és a munkanap-áthelyezés miatt
A május 1-jei ünnep és az azt követõ munkanap-áthelyezés következtében
módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok az alábbi napokon:
április 30-án, szerdán, pénteki; május 1-jén, csütörtökön, szombati; május 2-án, pénteken és május 3-án, szombaton ünnepnapi menetrend lesz
érvényben.
Május 4-én vasárnaptól már a megszokott menetrend alapján közlekednek
a vonatok.
MÁV-START Zrt.

2014. április 30. Bogárd és Vidéke

PAPÍRÁRADAT
Elõször azt hittük, elég lesz egy fiók. Szépen beleraktuk érkezési
sorrendben a dokumentumokat. Számlák, elszámolások, értesítések, határozatok, pályázati felhívások, kedves fizetési meghagyások satöbbi. Eljött az idõ, amikor már nem tudtuk betolni a fiókot a helyére, mert kidagadtak belõle a papírok. Az archívumot
át kellett helyezni egy szekrényrekeszbe. Most már ezzel is úgy állunk, hogy szinte bele kell taposni a felgyûlt papírtömeget, hogy
az új küldemények beférjenek. És mi a perspektíva? Valamelyik
nagyobb szekrénybõl ki kell dobálni a ruhanemût, hogy helyet
biztosítsunk ezeknek a naponta érkezõ, újabb és újabb, borzasztóan fontos papírgyártási termékeknek.
De miért nem égetjük el vagy dobjuk ki a francba egy megfelelõ
kukába az anyag mélyebb rétegeit? Nana! Nincs olyan ódon
irat, amelyik valamely pillanatban nem válhat életbevágóan
fontossá. Önök nem jártak még
úgy, hogy késõ éjszakáig nyálazták a kötegeket, mert valami súlyos büntetés vagy pénzügyi engedmény múlhat egy cetli elõkerülésén? Ezeken az irattömbökön átok ül, sérthetetlenek,
mint az õsi kegytárgyak.
Az idõsebbek tudják, hogy régen ez nem volt. Emlékszem:
gyermekkoromban volt egy vaskazettánk, akkora, mint egy cipõsdoboz, és abba minden fontos irat belefért. Itt most elszabadult
valami, mintha egy fantasztikus lény, valami sárkány tombolni
kezdett volna. Nincs kegyelem, nincs megállás.
Ha belépünk egy hivatali épületbe, bájos kisasszonyokat látunk,
amint iratcsomókkal a kezükben sietnek a folyosókon, mennek
föl-le a lépcsõkön, beszállnak a páternoszternek nevezett, folyamatosan mozgó liftbe. Hány íróasztal lehet egy ilyen épületben?
Hány számítógép sustorog, hány mázsa papír fogy el egy hét alatt?
Van egy olyan baljós érzésem, hogy ezek a hivatali épületek mintha szaporodnának. Egyre több van belõlük. Ontják a papírt. Mi az
az ördögi erõ, amely mûködteti ezt a gépezetet? Azt mondják, ha
ez nem volna, leállna az élet. Na de régen miért nem bombáztak
bennünket ezekkel a paksamétákkal, miért létezett hivataloslevél-özön nélküli világ? Például ma is jött három teli boríték. Az
egyik nagy alakú, nyolc nagy lap volt benne. Ha jól belegondolok,
nem igazán volt szükség rájuk. Olyasmit közöltek, amit úgyis tudok. Dobjam ki? Nem merem. Hátha egyszer igazolni fognak
valamit ezek az árkusok, s ha nem tudom elõkeríteni, hát megnézhetem magam.
Fogoly vagyok, és nincs menekülés. Lehet, hogy egyszer elborít
bennünket ez az özön, mint a Vezúv lávája Pompejit és Herculaneumot?
L. A.

Heti idõjárás
Hazánk idõjárását eleinte továbbra is a záporokat és zivatarokat hozó nedves légtömegek
határozzák meg, a hõmérséklet egy-két fokkal
meghaladja az ilyenkor megszokott értékeket,
a hétvégéig elérheti a 25 fokot is. Az éjszakák enyhék maradnak,
felhõsebb helyeken akár 15 fok közelében maradhat a hajnali minimumhõmérséklet. A jelenlegi számítások szerint szombaton
erõteljes lehûlés kezdõdik, megerõsödõ északnyugati széllel,
többfelé esõvel, záporral, vasárnapra jelentõsen visszaeshet a hõmérséklet. A jövõ hét elején szárazabb és hûvös léghullámok érkezhetnek. Az éjszakák kimondottan hûvössé válnak és csupán 15
fok körüli maximumok várhatóak.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 16.
Apám halála
Egész nap szûnni nem akaró zene szól bennem. Klarinétok, trombiták, dobok, vonósok. Egy egész szimfonikus zenekar hangjai törnek föl belõlem már-már atomi
szintrõl. A zeneáradat mélyén egy hegedûn hosszan kitartott ’A’ hang zeng szüntelen. Este félálmomban és másnap délelõtt is ezt hallom. Aztán hirtelen megszakad a zene. Egymásután hallgatnak el a
szólamok. Még tovább zeng az egy szál hegedû, de végül az is elnémul, s végtelen
csönd támad bennem.
Apám hegedûje. Ott van a zongora tetején
a tokjába zárva. Egy ideje nem veszi már
elõ. Nagyon beteg, s most kórházban fekszik.
– Fiam, ha megtanulsz rajta játszani, a tiéd
lesz! – ezzel biztatott, mikor elõször a kezembe adta.
Vett aztán nekem egy háromnegyedes gyerekhegedût, s azon tanított, de csak nyekergettem a kötelezõ gyakorlódarabokat.
Szerettem volna úgy játszani, ahogy õ, szabadon, szívbõl, nem ezt a számomra idegen dallamot, a Parasztkantátát. Már huszadszor kezdem elölrõl, és a közepénél
mindig eltévesztem. „…kit vár aa vöõleegéény”
Délután táviratot hoz a posta otthonról.
Rosszat sejtek. Idegesen bontom fel a ragasztást: „Apa ma délelõtt meghalt. Gyere
haza, ha tudsz! Anya”
Nincs bennem bánat. Inkább valamiféle
megkönnyebbülést érzek. Nem kell már
harcolnom vele. Végképp elsüllyedt az a
világ, amit õ képviselt: a katolikus szentek
világa, a reakciós maradiak világa. Diadalmaskodott fölötte a modern szocialista
eszmeiség, a materializmus racionális világképe. Elkeseredett vitáinkban kölcsönösen vérig sértettük egymást. A tudományos materializmus világképét szegeztem
szembe az õ istenhívõ világképével. Hazaszeretetét nacionalizmusnak bélyegeztem,
s szembeállítottam a mai haladó ifjúság
internacionalizmusával.
– Ötven év múlva itt már senki se beszél
magyarul – vágom a szemébe flegmán. –
Az eszperantó lesz a világnyelv, de az is lehet, hogy a gyerekeink már oroszul fognak
beszélni. Az apák nemzedéke csinált két
világháborút, Doberdót, Trianont, gázkamrába küldte a zsidókat, idegen hódítóként mentek el egészen a Donig, ahol aztán jól megkapták a magukét a támadó
szovjet csapatoktól. Fasiszták, nyilasok nacionalizmusa miatt földig bombázták Budapestet. Mi kell még? Ezek után nincs joga az apák nemzedékének ítéletet mondani a fiak ateizmusa, internacionalizmusa,
kommunista meggyõzõdése fölött.
Míg ezeket mondom, észrevétlenül elhatalmasodik bennem a diadalérzés. Nem
tud apám a tényekkel szemben mit mondani. Õ beszél ezeréves Szent István-i keresz-

tény államiságról, az országot leigázó
orosz hódítókról, Trianon tragédiájáról,
1956 hõseirõl, a magyar nyelv szépségérõl,
Petõfirõl, Arany Jánosról, a magyar hõsökrõl: Rákócziról, Kossuthról, Bethlen
Gáborról, Tisza Istvánról, a magyar oktatást megújító Eötvös Józsefrõl, az egyetemépítõ Klebelsberg Kunóról. Beszél a
becsületrõl, hazaszeretetrõl, a vallási közösség megtartó erejérõl. Ez nekem aszott,
konzervatív duma. Az pedig egyenesen
dacossá tesz, hogy most is, mint mindig, az
érvekbõl kifogyva lekezel:
– Ne felejtsd el, fiam, hogy szamár vagy!
És most már nincs, aki azt mondja nekem,
hogy szamár vagyok. Nem szól bennem az
a különös zene se – az Õ léte.
Édesanyámat Fülöpszálláson a temetésre
való készülõdés közben gyászba zuhanva
találom. Ülünk egymás mellett a nagyszobában. Apám helye a szemközti fotelban
üres. És még mindig az a megkönnyebbülés furcsa érzése fészkel bennem. Apám
nem áll már anyám és köztem, nem áll a világ és köztem! Megfogom anyám kezét. A
mozdulat vigasztaló, erõsítõ gesztusa mögött talán megérzi diadalmaskodó megkönnyebbülésem, mert elhúzódik tõlem.
Ez az õ megoszthatatlan gyásza, ami most
titkon sérti az önérzetem. Rádöbbenek:
apám holtában jelenvalóbb, mint amikor
még betegen, depressziós végnapjaiban itt
szunyókált a fotelban. És jelenvalóbb a világa, mint akkor, amikor egy elkeseredett
vitánk után elmentem a katolikus paphoz
és bejelentettem neki: nincs Isten, és én
kikeresztelkedek a katolikus egyházból.
Amikor ezzel otthon eldicsekedtem, apám
hosszan hallgatott, aztán megszólalt:
– Fiam, a keresztény gyökereidet te soha
nem tudod elvágni.
– Mi az, hogy nem tudom elvágni? – vágtam vissza indulatosan. – Egy világpolgár
azt tesz, amihez kedve van. A szabad akarat minden íratlan törvényt felülír. Kikeresztelkedni nem büntetendõ cselekmény.
– Nem büntetendõ, de nem is következmények nélkül való – felelte, majd lassan fölállt és odament a kombinált szekrényhez.
Kinyitotta a nyikorgó ajtót, kivette a borosüveget és töltött magának.
– Nem iszol? – kérdezte.
– Nem! Én egyáltalán nem iszom. És jobban tenné Apa is, ha ritkábban nyikorogna
az a szekrényajtó.
Ez övön aluli ütés volt. Most én oktattam
ki õt. Rám nézett. Nem szólt, csak rám
emelte a poharát:
– Na, fiam, Isten éltessen! – s élvezettel,
lassú kortyokban megitta a borát.
Anyám ül mellettem. Mellette én a semmibe nézek. A cserépkályha ontja a meleget.
Izzik benne a pécsi iszapszén. Apa gyakran
támasztotta az átfûlt kályhatesthez a hátát.

Melengette a fájó veséjét. Az ablakon át a
szomszéd udvarára látni. Páliék disznókat
tartanak. Itt röfögnek az ablak alatt. Az
ablak elõtt apa íróasztala. Rajta a szarvasagancsos tolltartó, amit Feri bátyja faragott neki. A tanító úrnak a képesítõ vizsgája emlékére. Néhány éve az íróasztal fiókjait kutatva találtam meg Apa háborús
naplóját:
„Drága Anyókám! A gondolataim állandóan otthon járnak. Mi van veletek? Hogy
viselkedik a mi kicsi Lurkónk? Sokszor
beszélgetek vele álmomban. Az õ apró keze
fogja a kezemet, s erõt ad nekem a háború
borzalmainak elviseléséhez. Nagyon várom,
hogy mikor születik meg. Itt körülöttünk a
halál kaszája vág széles rendet. Sok a halott
és a sebesült. A háború se embert, se állatot
nem kímél. S bizony hûséges segítõink, a lovak közül is több elesett már a harcokban.
Egyre közeledik az ellenség a magyar határhoz, amit nekünk kell védeni a Vereckeihágónál. A hideg lövészárokban fölfáztam,
fáj a vesém, s véres a vizeletem…”
Apa belép a szobába. Látja, hogy a háborús naplója van a kezemben. Szó nélkül elveszi tõlem, s visszarakja a helyére.
– Ez nem neked való olvasmány – jegyzi
meg kurtán, aztán fütyörészve kimegy a
szobából.
Ha valami bántja, nem beszél, hanem fütyörészik. Anyám ilyenkor mindig kétségbe esik és rágja a fülét:
– Apókám, mondd, mi bánt? Beszélj! Az
neked is könnyebbséget hoz!
Anya hiába beszél, Apa csak hallgat. Nem
terheli a családját a gondjaival.
Így fütyörészett 1956-ban is, amikor
anyám nem engedte ki a tüntetésre. Pedig
delegáció jött érte, hogy a tanító úr menjen
ki és mondjon beszédet az összegyûlt embereknek. Anyám sírva, könyörögve kapaszkodott belé:
– Ne menj, Apókám! Neked családod van.
Otthon maradt. Nem szólt napokig, csak
fütyörészett, ha éppen nem a Szabad Európa Hangját hallgatta.
Nem tudtam sírni a temetésén
…én, a szamár fia!
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Az elsõ vereség

Bozsik Egyesületi Torna

Csapatunk Adony otthonában lépett pályára a hétvégén, de sajnos kikapott 1-0-ás
vezetés után 3-1-re. Kissé lélektelenül játszottunk, nem voltunk ott fejben, és ezért
semmi sem jött össze Fekete gólját kivéve.
A hazaiak harcosan küzdöttek, mert esélyt
kaptak, és éltek a lehetõséggel hibáinkat
kihasználva. Ez volt az idény elsõ veresége,
de továbbra is magabiztosan vezeti a hazai
gárda a tabellát, már „csak” 9 pont elõnynyel.
Az ifi 5-0-ás meggyõzõ sikert aratott, és
szintén 9 ponttal éllovasnak mondható.
A következõ mérkõzést hazai pályán, egy
gyõztes mérkõzés után érkezõ Kálozzal
játsszuk.

A második tavaszi Bozsik Egyesületi Tornát rendeztük 2014. április 27-én 10 órakor
Sárszentmiklóson. Dr. Sükösd Tamás polgármester megnyitója után 119 fiú és lány
örömmel kezdte rúgni a labdát. 6 csapat (Alap, Cece, Mezõszilas, Sárbogárd, A Sikeres
Csapatjátékokért Alapítvány, Sárszentmiklós) 3 korosztályban mérkõzött.

Sárszentmiklósi SE

Az Agárdi Termál csoport
állása és eredményei
Kulcs–Dég
Szabadegyháza II–LMSK
Pusztaszabolcs–Mezõszilas
Nagylók–Seregélyes
Káloz–Baracs
Adony–Sárszentmiklós
Aba-Sárvíz–Kõszárhegy
Sárbogárd–Lajoskomárom
1. Sárszentmiklós
24 22
2. Nagylók
24 18
3. Pusztaszabolcs
24 16
4. Baracs
24 16
5. Aba–Sárvíz
24 16
6. Káloz
24 13
7. Lajoskomárom
24 12
8. Seregélyes
24 12
9. LMSK
24 9
10. Kõszárhegy
24 7
11. Adony
24 8
12. Kulcs
24 4
13. Szabadegyháza II. 24 4
14. Sárbogárd
24 3
15. Dég
24 2
16. Mezõszilas
24 3
Adony -2, Mezõszilas -9 pont.

3-1
1-2
5-0
5-3
2-0
3-1
5-1
1-1
1 1
4 2
4 4
2 6
1 7
2 9
5 7
3 9
4 11
5 12
3 13
6 14
2 18
5 16
3 19
4 17

99
81
68
58
85
58
58
58
45
41
43
33
35
24
34
32

23
39
26
33
34
37
40
49
33
53
49
65
81
78
114
98

76
42
42
25
51
21
18
9
12
-12
-6
-32
-46
-54
-80
-66

67
58
52
50
49
41
41
39
31
26
25
18
14
14
9
4

A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei
Kisapostag–Nagyvenyim
DASE–Mezõfalva II.
Cece–Enying
Elõszállás–Sárszentágota
Vajta–Perkáta
Alap–Rácalmás
Nagykarácsony–Zichyújfalu
1. Vajta
22 16 2 4 83 33
2. Enying
22 14 2 6 78 43
3. Kisapostag
22 13 2 7 61 39
4. Alap
22 13 1 8 49 47
5. Nagykarácsony
21 12 4 5 51 31
6. Rácalmás
22 12 3 7 57 39
7. Zichyújfalu
21 10 4 7 50 34
8. Nagyvenyim
22 11 3 8 56 42
9. Cece
22 9 3 10 53 58
10. Mezõfalva II.
22 9 2 11 45 58
11. Elõszállás
22 6 3 13 30 61
12. DASE
22 5 3 14 40 71
13. Perkáta
22 2 3 17 35 81
14. Sárszentágota
22 2 3 17 33 84
Nagyvenyim -6 pont, Sárszentágota -1 pont.
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4-1
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7-2
1-2
–
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22
2
20
18
16
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40
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34
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30
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U7-ben, a Grassroots-programban nemcsak mérkõzésjáték volt, hanem – úgynevezett
mûhelyekben – labdás és labdanélküli gyakorlatokat végeztek a játékosok.
Az U9-es és U11-es csapatok élvezetes, sportszerû mérkõzéseket játszottak. A program
szerint a játék a lényeg, végeredményt ezért nem hirdettünk. Minden játékos teljesítményét ajándékkal jutalmaztuk.
A következõ torna ideje és helye: 2014. május 17., 14 óra, Sárszentmiklós, sportpálya.
Pajor László körzetvezetõ

Pályázati felhívás
A sárbogárdi polgármesteri hivatal versenytárgyalás útján történõ bérbeadásra meghirdeti az
alábbi ingatlanát:
Sárbogárd, Ady E. út 131. szám alatti, 2558
hrsz.-ú ingatlanon található, 19 m2 nagyságú,
bérbeadásra alkalmas, jó mûszaki állapotú, gépjármû tárolására használható garázs helyiségét.
A helyiség határozatlan idõre adható bérbe.
A garázst a használat során átalakítani nem lehet.
A fizetendõ helyiségbérleti díj alsó határa: 3.290
Ft/m2/év+áfa
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
– A fizetendõ éves bérleti díj 10 %-ának megfelelõ
pályázati biztosíték befizetése a sárbogárdi polgármesteri hivatalnál 2014. június 2-án 8.00 órától 9.30 óráig, vagy átutalással a 11500092
11100001 Városi Önkormányzat KT. pénzforgalmi bankszámla Sárbogárd nevére, melynek megtörténtét a helyszínen igazolni kell.
– A pályázati ajánlat benyújtása, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, a helyiség tervezett használási célját, jogi személy
esetében adószámát, 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, és arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja.
A pályázatot Sárbogárd Város Jegyzõjéhez zárt
borítékban kell benyújtani. A borítékon szerepeltetni kell a „Pályázat garázsra” megnevezést. A
pályázónak az ajánlatára írásban 30 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
– Amennyiben a pályázó helyett a versenytárgyaláson annak képviselõje vesz részt, úgy csatolni

kell a közjegyzõvel ellenjegyzett megbízói okiratot.
A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt,
aki a pályázati ajánlatát a jegyzõhöz az elõírt tartalommal és határidõben benyújtja és a pályázati
biztosíték befizetését igazoló szelvényt bemutatta. A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a tárgyalás során a
legmagasabb összegû bérleti díj fizetésére tett
ajánlatot.
A pályázati biztosítékot a vesztes pályázónak
visszafizetjük, az átutalással teljesítõnek a bérleti
díjba beszámítjuk. Amennyiben a pályázat nyertese az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlatát
visszavonja, úgy a biztosítékként befizetett öszszeg a pályázat kiíróját illeti meg.
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ: 1.000 Ft/m2/
év.
Kiinduló minimum díj a helyiségbérleti díj alsó határa.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlan elõzetes
idõpont-egyeztetés után megtekinthetõ.
Érdeklõdni a polgármesteri hivatalban, vagy telefonon a 06 (25) 520 260-as számon lehet.
A versenytárgyalás ideje: 2014. június 2., 10.00
óra.
A versenytárgyalás helye: Sárbogárd város polgármesteri hivatalának díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ helyett és
nevében eljárva dr. Varnyu Péter aljegyzõ

Bogárd és Vidéke 2014. április 30.

HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Üzemanyag: alkohol
2014. április 21-én Cecén a délelõtti órákban a rendõrök igazoltattak egy 40 éves helyi férfit, aki segédmotor-kerékpárral közlekedett. Az intézkedés során az alkalmazott alkoholszonda pozitív
értéket mutatott, ezért elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra mintavétel céljából. A férfivel szemben gyorsított eljárás keretében ittas vezetés miatt indult eljárás.
2014. április 25-én az esti órákban a rendõrök Kálozon igazoltattak egy 70 éves helyi férfit, aki kerékpárral közlekedett. A vele
szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott,
ezért további mintavétel céljából elõállították a sárbogárdi orvosi
ügyeletre, és ittas vezetés miatt indult eljárás.
2014. április 26-án a járõrök Szabadegyházán ellenõriztek egy helyi férfit, valamint az általa vezetett kis tehergépjármûvet. Az intézkedés során alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A férfit mintavételre a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, vezetõi engedélyét a helyszínen elvették, majd vele
szemben ittas vezetés miatt indítottak gyorsított eljárást.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Országos elismerések
tûzoltónap alkalmából
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon április
26-án, Budapesten tartották a Szent Flóriánhoz kapcsolódó tûzoltónapi ünnepséget. Ennek keretében egy kolléganõnk részesült
elismerésben.

Féltéglás család
2014. április 27-én Kálozról érkezett bejelentés családi veszekedésrõl. A kiérkezõ járõrök szóban meghallgatták a veszekedésben résztvevõket. A 34 éves kálozi férfi elmondta, hogy munkából
hazaérve a fia azzal fogadta, hogy nagypapája bántotta õket. A
férfi és annak testvére ezen felháborodva átmentek a szomszédba
a nagypapához, aki felháborodott, majd egy fél téglát vágott hozzájuk, ami az egyik személynél vérzõ fejsérülést okozott. Ezt követõen a két férfi odament a nagypapához, dulakodni kezdtek,
majd a földre teperték, eközben a gyerekek édesanyja odament az
idõs édesapjához és egy tégladarabbal fejen ütötte, majd mindhárman elmentek. A férfinek az eset következtében 8 napon belüli sérülései lettek. A bántalmazókkal szemben a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság eljárást indított garázdaság elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt, de a nyomozás során súlyosabb bûncselekmény elkövetését is vizsgálja a hatóság.

Beosztásában hosszú idõn át végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként a fõigazgató ajándéktárgyat adományozott Becseiné
Sárközi Erikának, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügykezelõjének.
Fotó: Jóri András fotóriporter, BM OKF
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Ez se Greenpeace-aktivista
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei 2014. április 28-án 13
órakor Sárbogárdon a Rózsa utcában igazoltattak egy férfit, akinél a ruházatátvizsgálás során egy kis csomagban kábítószergyanús anyagot találtak. A rendõrök a 23 éves helyi lakost elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol tõle az anyagot lefoglalták. A nyomozók a férfi ellen kábítószer birtoklása vétség
elkövetésének gyanúja miatt büntetõeljárást indítottak, majd a
lefoglalt zöld színû anyagmaradványt szakértõi vizsgálatra küldték.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén 2014
I. negyedévében a személyi sérüléssel járó, közúti közlekedési
balesetek száma növekedést mutatott. A balesetek elemzése
során megállapítható, hogy a részes személyek közül egyre
több az ittas állapotban lévõ okozó. Ennek visszaszorítása érdekében a Sárbogárdi Rendõrkapitányság rendszeres, fokozott közúti ellenõrzéseket tervez, melynek elsõdleges célja az
ittas vezetõk kiszûrése, a közlekedési balesetek megelõzése.
Felhívjuk a lakosság figyelmét az ide vonatkozó közlekedési
szabályok betartására, valamint arra is, hogy az ittas vezetõkkel szemben a Rendõrség továbbra is – a hatályos jogszabályoknak megfelelõen – szigorúan jár el.

Kedves Olvasóink, Barátaink!
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Az Önök által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából
összegyûlt 60.600 Ft-ból 2013-ban bútorokat vásároltunk a rövidesen átadásra kerülõ új könyvtárunkba.
Kérjük Önöket, hogy felajánlásaikkal ez évben is támogassák
intézményünket.
Köszönjük!
Adószámunk: 16696527-2-07.
Madarász József Városi Könyvtár

KÖZPONTI ÜGYELET
MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83.,
06 (22) 311 104
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Május 3., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Évfordulók 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai
szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.05 Pecatúra 10.35 Kincsünk a ló 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.50 KorTárs 13.25 Az idõgyûrû ura 13.55 Szentágothai János – Ahogy a tanítványok emlékeznek 14.15 Gasztroangyal 14.50 Nõi Kézilabda Bajnokok Ligája 16.35
Ég, föld, férfi, nõ – Kecskemét és környéke 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Nem férek a bõrödbe 22.00 Egypár
barát 23.20 Transz-Szibéria 0.50 Testvérek közt
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.05
Teleshop 11.00 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.30 Házon kívül 12.00 A’la
Car 12.30 4ütem 13.05 Tökéletes célpont 14.10 A nagy svindli 16.10 Szombat Esti
Láz – A Nagy Félrelépés 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 Szombat Esti Láz –
A Nagy Félrelépés 22.10 Halálos fegyver 2. 0.25 Schmidt története 2.55 A végsõ
akarat 4.45 Chuck
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.20 Otthon a kertben 9.50 Astro-Világ
10.55 Norbi Update – Az egészség iskolája 11.25 Állatõrség 11.55 Babavilág 12.25
Tûsarok 12.55 Kalandjárat 13.25 Falforgatók 14.25 Édes élet 17.00 Irigy Hónaljmirigy 18.00 Tények 19.00 Jurassic Park 21.30 King Kong 1.00 Disturbia 2.40 Bazi
nagy görög élet 3.05 Xena 3.50 13-as raktár 4.35 Monk – Flúgos nyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 15.45 Sportvilág 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értékeink
20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Kabaré 0.10 Éjszaka

Május 4., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 6.55
Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Úton-útfélen 9.45 Tanúságtevõk
10.00 A sokszínû vallás 10.15 Evangélikus magazin 10.40 Református ifjúsági mûsor 10.50 Református magazin 11.15 Balaton-felvidéki református templomok
11.30 Túrmezei Erzsébet-portré 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 „Kellene
kiskert, bõtermõ!” 12.55 TS – Sport7 13.25 DTM-futam 14.50 Út Brazíliába – labdarúgó vb magazin 15.20 Ybl 200 15.25 Európai piacok és vásárcsarnokok 16.25
DVTK–Szombathelyi Haladás labdarúgó-mérkõzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 West Side Story 0.10
Peremvidéken
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.40 Teleshop
11.40 Kalandor 12.10 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.50 Glee –
Sztárok leszünk! 13.50 Szabadítsátok ki Willyt! 16.05 Négyen egy gatyában 18.30
Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Zöld lámpás 22.05 Gamer – Játék a végsõkig 23.55
Portré 0.35 Születés 2.35 Jóbarátok 3.00 Cobra 11 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú
árnyékában
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.50 Nagy Vagy! 10.50 Astro-Világ
11.55 Stílusvadász 12.25 Stahl konyhája 12.55 Több mint testõr 13.25 Édes élet
16.00 Apák gyesen 17.00 Magánnyomozók 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Az
ének iskolája 22.20 Földre szállt boszorkány 0.20 Frankenstein 2.30 Simlis Jack, a
karibi szuperkém 3.20 Békétlen békítõ 4.05 Napló 4.55 Stahl konyhája 5.25 Eva
Luna
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti
nagyvizit 14.05 Szonda 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró
Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers
napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta
23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Május 5., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.00 Hírek 12.15 Sporthírek 12.30 Roma Magazin 13.00
Domovina 13.25 Magyar írók 13.45 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.40 Különleges mentõalakulat 15.30 Az élet megy tovább 16.15 Jövõ-idõben 16.25 Híradó+
16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Hacktion újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 MobilVers 23.15 Aranymetszés 0.10 Rex felügyelõ
1.00 Az élet megy tovább 1.50 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Showder Klub 23.15 CSI: A helyszínelõk 0.15 Reflektor 0.30
Minden lében négy kanál 2.20 A végsõ akarat 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú
árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Jurassic Park 15.00 Hal a tortán
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16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.25
Édes élet 21.50 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Elit egység 1.00 Tények 1.45
Aktív 2.10 NCIS 3.00 Maricruz 3.45 Eureka 4.30 Vásott szülõk 5.25 Eva Luna
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30
Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989. 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Május 6., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.25 Magyar írók 13.45 Hacktion újratöltve 14.45 Szívtipró gimi 15.35
Az élet megy tovább 16.25 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Elõvízió 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 23.05 Az Este 23.40 Híradó 23.50 Sporthírek 23.55 MobilVers 0.55
Rex felügyelõ 0.55 Az élet megy tovább 1.40 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 A mentalista 23.05 Életre-halálra 0.10 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.40 Reflektor 1.00 A fõnök 1.55 EgészségKalauz 2.20 A végsõ akarat
4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.25
Édes élet 21.50 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Combat Hospital – A frontkórház 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Egy hét Pesten és Budán 3.40 Eureka 4.30 Vásott
szülõk 5.25 Eva Luna
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 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 XX.
századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.05 Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Május 7., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00
Ecranul nostru 13.40 Gasztroangyal 14.35 Szívtipró gimi 15.25 Az élet megy tovább 16.15 Jövõ-Idõben 16.25 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság tér ’89
21.10 On the Spot 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 MobilVers
23.05 Búcsú a békeévektõl 23.15 Summa 23.50 KorTárs 0.20 Rex felügyelõ 1.10
Az élet megy tovább 1.55 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45
Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Szulejmán 23.15 Házon kívül 23.50 Reflektor 0.05 Corrina,
Corrina 2.20 A végsõ akarat 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.25 Édes élet 21.50 Jóban-Rosszban 22.50 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.55 A férjem védelmében 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Vadlovak földjén
3.25 Eureka 4.10 Aktív 4.30 Vásott szülõk 5.25 Eva Luna
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló
értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Május 8., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.25 Jelfák 13.40 Az UNESCO tetején 14.15 Útravaló 14.30
Szívtipró gimi 15.20 Az élet megy tovább 16.10 Híradó+ 16.25 Rex felügyelõ 17.15
Szerencse Híradó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Víziómúlt 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 23.05 Az Este 23.40
Híradó 23.50 Sporthírek 23.55 Mobilvers 0.05 A rejtélyes XX. század 0.35 Történetek a nagyvilágból 1.05 Rex felügyelõ 1.50 Az élet megy tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Glades – Tengerparti gyilkosságok 23.05 Gyilkos elmék 0.10
Brandmánia 0.45 Reflektor 1.05 Gazdagék 2.00 A’la CAR 2.25 A végsõ akarat 4.05
Barátok közt 4.45 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.25
Édes élet 21.50 Jóban-Rosszban 22.50 Sherlock és Watson 23.55 Kettõs ügynök
1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Propaganda 3.10 Sherlock és Watson 3.55 Eureka
4.40 Vásott szülõk 5.25 Eva Luna
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és
fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház
21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ
23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 9., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély
13.30 A siklósi vár 13.50 A megregulázott fény, avagy lézer napjainkban 14.10 Történetek a nagyvilágból 14.40 Szívtipró gimi 15.30 Az élet megy tovább 16.15 Jövõ-idõben 16.25 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A
következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Bízunk Benned! 21.20 Fábry 22.45
Az Este 23.20 Híradó 23.30 Sporthírek 23.35 MobilVers 23.40 Vörös vihar 1.25 Rex
felügyelõ 2.10 Az élet megy tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Castle 23.05 A zöld íjász 0.10 Reflektor 0.25 Odaát 1.25 Kalandor 1.50 Az egység 2.40 4ütem 3.05 A végsõ akarat 4.45 Chuck
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.25
Édes élet 21.50 Jóban-Rosszban 22.50 A Bourne-rejtély 1.20 Tények 2.05 Aktív
2.30 Briliáns elmék 3.25 Eureka 4.55 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Magyar
Pünkösdi Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 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.
Május 2., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
A színpad mögött (ism. 57p), Bartis Attila elõadása (ism. 75p), Lajtos Anna zongoraelõadása (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 3., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 A színpad mögött (ism. 57p), Bartis Attila elõadása (ism. 75p), Lajtos Anna zongoraelõadása (60p) 18.00 Lapszemle 19.00 Borverseny Sárbogárdon (ism. ~57p), Nagy kékfrankos-kóstoló (75p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 4., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A színpad mögött (ism. 57p), Bartis Attila elõadása (ism. 75p), Lajtos Anna zongoraelõadása (60p) 13.00 Heti
híradó 14.00 Borverseny Sárbogárdon (ism. ~57p), Nagy kékfrankos-kóstoló (75p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 5., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Romanap (~30p), Sáregresi köszöntés (68p), Néptáncgála 1. rész
(~70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 6., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés
(90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Molnár Marcell- és Schola
Catholica-koncert (55p), Emlékezés Németh Lászlóra (78p), Jótékonysági
élõadás Nagylókon (98p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 7., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Romanap (~30p), Sáregresi köszöntés (68p), Néptáncgála 1. rész (~70p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Május 8., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés
(90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Mágocsi Adrienn Laura, Huszár
Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, dr. Müller Viktória, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László,
Sallai Attila, Rehák Sándor, 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.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
2
Cecén 2032 m -es telek eladó, közmûvesített utcában, bekerítve. 4-5
éves használt gépkocsira cserélhetõ. 06 (30) 8488 289
Rétszilason családi ház eladó. Nyolc négyszögöles telekkel, gyümölcsfákkal, szõlõvel. 06 (25) 471 984 (2159747)
Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás, egyedi gázfûtéssel kiadó. 06 (70)
314 6424 (2156788)
Eladó megkímélt állapotú Robix 250T kerti traktor a tartozékaival. 3+1 sebességfokozat, kivezetett TLT adapterekhez. Briggs & Stratton Magnetron
8 lóerõs motor. Érdeklõdni 06 (30) 535 6302, 06 (70) 379 3096 telefonszámokon lehet.
Családi ház kiadó 06 (30) 3302 615
Lakás kiadó 06 (30) 3302 615
Családi ház albérletbe kiadó június 1-jétõl. Érdeklõdni: 06 (20) 9270 985
Tápkockás-szálas paprika-, paradicsom-, káposztafélék palántája kapható. Sohár László, Cece, Deák út 81. (63-as út) 06 (30) 418 7854 (2159984)
Zöldség-, növény-, virágpalánták eladók. Mindennap 14-20 óráig. Érdeklõdni: 06 (30) 4640 345 bõvebben: tosokikert.blog.hu
Fanni presszóba pultos-felszolgálót keresek. Érdeklõdni a helyszínen.

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul 2014. május 9-én,
pénteken 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni: Fûrész József – 06 30 290 3744
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397882
NÉMET BÁLÁS RUHAVÁSÁR MÁJUS 5-én,
NÉMET BÁLÁS CIPÕVÁSÁR MÁJUS 6-án
nõi, gyermek 500 Ft/pár, férfi 1000 Ft/pár.
Sárbogárd, mûvelõdési ház, 8-12 óráig.

Sárbogárdi Járási Hivatal jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet, 2014. május
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
2014. május 1-4.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404;
2014. május 11.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06 (30)
5208 877;
2014. május 17-18.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a, 06 (20)
3557 213;

2014. május 24-25.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30)
8161 376;
2014. május 31- június 1.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06
(30) 6393 977.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet
a 06 (30) 9563 168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0034

Törõdjön többet egészségével!
A Cece nagyközségben tavaly óta mûködõ Egészségfejlesztési Iroda
ingyenes programokkal, szûrõvizsgálatokkal, betegségmegelõzési,
életmódbeli tanácsadással segíti a helyi polgárokat. Az EFI szakemberei felvilágosító tevékenységet folytatnak olyan fontos témákban,
mint amilyen a diabétesz, felhívják a figyelmet a káros szenvedélyek
veszélyeire, a leszokás lehetõségeire, a testmozgás kiemelkedõ egészségvédõ szerepére.
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TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045

Önt is várja a Lajoskomáromi
Egészségfejlesztési Iroda!
Számos egészségügyi probléma tekinthetõ Magyarországon
gyakorinak. A hagyományos életvitelbõl, gasztronómiából,
káros szenvedélyekbõl több probléma következhet, melyek
megoldásában, megelõzésében segíthet az egészségfejlesztési iroda.

Mozogjunk többet!

A diabétesz tekintetében a magyar lakosság egytizede érintett valamilyen formában vagy stádiumban. Kiszámították, hogy ma annyi cukrot
fogyaszt el egy ember két hét alatt, mint amennyit elõdeink 100-200
éve egy év alatt. Az elhízott emberek a legveszélyeztetettebbek, náluk
hamarabb kialakul a cukorbetegség. A normál testsúly megõrzése, a
helyes életmód és a megfelelõ táplálkozás segít megelõzni a diabétesz
kialakulását. A korai felismerés, a szûrõvizsgálatok, a tudatos hozzáállás nagyon sok cukorbeteg számára hozhatja el a teljes élet ígéretét. A
cukorbetegséggel meg lehet tanulni együtt élni, be lehet építeni az
életünkbe a rendszeres testmozgást, a helyes táplálkozást. Mivel a
hajlam öröklõdik, a cukorbeteg utódai esetében is létfontosságú a
rendszeres szûrõvizsgálat elvégzése.
A káros szenvedélyek rabjai nagyon sok kockázatnak teszik ki szervezetüket, egészségüket. A dohányzás különösen veszélyes a fent említett cukorbetegségben szenvedõk számára, de jelentõs szerepe van a
szív- és érrendszeri rendellenességek, magas vérnyomás, stroke, és a
különbözõ tüdõbajok kialakulásában is. Számos módszere van a leszokásnak az akupunktúrás kezeléstõl a speciális inhalátoron át a nikotinos tapaszig. Az alkohol károsítja a szívet, a májat, negatív hatással
van az emésztõrendszerre és a pszichére. Legyen az alkohol-, nikotinvagy drog, a lényeg ugyanaz: a szenvedély egyre makacsabbá és követelõzõbbé válik, nagyon erõs elhatározás és külsõ segítség nélkül szinte legyõzhetetlen.
Bármilyen betegség leküzdésének, egészségünk megõrzésének egyes
számú titka az életmódváltás, ezen belül is a rendszeres testmozgás.
A mozgás pozitív hatással van szervezetünkre, energiakészletünkre és
lelkiállapotunkra egyaránt, rendszert és boldogságot visz a mindennapjainkba. Az aktív életet soha nem késõ elkezdeni. Legegyszerûbb,
mindenki számára hozzáférhetõ formája a kocogás, amihez csak egy
pár futócipõ kell és az elhatározás, hogy egészségesebbek, csinosabbak, fiatalosabbak legyünk.

Sárbogárdi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 7013 Cece, Szabadság tér 18.
Telefon: 06-30-922-4757
E-mail: polghiv@cece.hu
Honlap: eljunkegeszsegesen-tamop.hu

Testünk és lelkünk sokkal szorosabb egységben mûködik,
mint ahogy azt mi a saját kultúránkban megtanuljuk megélni.
Ha a lelkünknek van valami baja, akkor ez elõbb-utóbb testi
tüneteket is produkálhat. Lelkiállapotunk, érzéseink még az
immunrendszerünk mûködését is befolyásolják. Testi folyamataink viszont szintén visszahatnak lelkiállapotunkra. Tehát testünk ápolásával, testi folyamataink befolyásolásával
vissza tudunk hatni lelkiállapotunkra is. Az egyik legalapvetõbb pozitív lehetõsége ennek, hogy rendszeresen megmozgatjuk magunkat. Pusztán a mozgás élményétõl jókedvûbbek, kiegyensúlyozottabbak leszünk és pozitívan tudjuk befolyásolni a bennünk felgyülemlõ stresszt.

Étkezzünk egészségesebben!
Étkezési szokásaink (mit, hányszor, hogyan, mikor eszünk)
alapvetõen befolyásolják testi folyamatainkat és lelkiállapotunkat is. Komoly problémát jelenthetnek a magyar kultúrára jellemzõ zsíros ételek. Általában túl sok húst és túl sok
szénhidrátot fogyasztunk, ráadásul az étkezésekhez rendszerint cukros üdítõket, esetleg alkoholt iszunk. A gasztronómiában egyre gyakrabban találkozhatunk a régi, finom magyar
ételek újragondolásával, melyek egészségesebbek, de élvezeti értékük az eredetivel megegyezik.

Hagyjuk el káros szenvedélyeinket!
Magyarországon a leggyakoribb káros szenvedély a dohányzás. A nikotinfüggõség kialakulásának okait elsõsorban a nikotin testi és pszichés hatásaiban kell keresnünk. A
nikotinfüggõség negatív hatásait erõsíti, hogy a nikotinon
kívül számos anyag – szénmonoxid, kátrány – található a
cigarettában, amelyek igen károsan hatnak az egészségre.
A függõség leggyakoribb kísérõ tünete a krónikus hörghurut,
amelynek kialakulásában egyértelmû szerepet játszik a dohányzás. A betegségre a tüdõ légútjainak idült gyulladása és a
légzés akadályozottsága jellemzõ. A krónikus hörghurut állandó köhögéssel és gyakori – kifejezetten a reggeli órákban
jelentkezõ – köpetürítéssel jár, elõrehaladottabb stádiumban fokozódó légszomj és fáradékonyság jellemzi.

Enyingi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 1.
Telefon: +36 (30) 532-7013
E-mail: efi.lkom@gmail.com
Honlap: www.rajtadmulik.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.h
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Életre kelt
billentyûk
A sárbogárdi Szent László-templom énekkara, a Schola Catholica
Kamarakórus fennállásának 10 éves jubileumát tavaszköszöntõ
koncerttel ünnepelte a díszteremben, ahol Molnár Marcell, a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola végzõs hallgatója, az
énekkar zongorakísérõje volt a fõszereplõ.
Marcell érett játéka számtalanszor lenyûgözte már a
sárbogárdi közönséget a
Szent László-napi hangversenyeken. A Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem
felvételi vizsgájára választott darabok tolmácsolásával kétségtelen, hogy Marcell erre a hangszerre s a zenei pályára termett. Életre
kelnek ujjai alatt a billentyûk.
Szombat esti elõadásában felcsendült két lengyel tánc Frederic
Chopin tollából, Beethoven d-moll szonátájának két tétele, egy
Bach-preludium és fúga, Bartók 10. Bagatellje, kitûnõ zárásként
pedig Liszt Ferenc tengermorajlást idézõ E-dúr legendája.
A zongorakoncert két blokkja között ifj. Bakonyi István karnagy
vezetésével a Schola Catholica hat mûvet adott elõ (Mindenik embernek a lelkében dal van, Bárdos: Tábortûznél, Jenkins: Rain
Dance, Ûszküdárá, Sale Kole Malaya, Funiculi-funicula). Az
utóbbiba Marcell egy kis humort is csempészett zongorájával, ami
mosolyra fakasztotta a közönséget.
Hargitai–Kiss Virág
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