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Otthon könyvvel
Kivittem a virágokat az udvarra a lakásból. Itt a május, talán
nem fáznak meg. Csupasz és ürességtõl kongó lett a hûlt helyük. Nagyon hiányzott onnan valami. Méregettem szememmel a sarkot, odapróbáltam képzeletben ezt a bútordarabot
is, amazt is – egyik se volt az igazi. Aztán csavaros, kissé körülményes megoldással a gyerekjátékokkal teli egyik polcot szabadítottam fel. A játékok és a gyerekkönyvek kaptak egy
egész könyvespolcot a gyerkõcök birodalmában, az én szépirodalmam pedig átkerült a gyerekkönyvek addigi helyére és
a felszabadított játékospolcra, a virágok helyére.
Elégedetten futtattam végig tekintetemet az eredményen, el-elidõzve
egy-egy könyv gerincén. A könyvek megnyugtató melegséget,
otthonosságot hoztak a szobába.
Már csak egy jó fotel
hiányzik, amibe befészkelhetem magam
könyvvel a kezemben.
A tea, puha takaró
adott.
Hargitai–Kiss Virág

Caramel

Majális Kálozon
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Még egyszer utoljára
Három végzõs osztályt búcsúztatott el a Petõfi Sándor Gimnázium május 1-jén
délelõtt. A ballagók – osztályfõnökeikkel: Boga Ibolyával, Dombi Zoltánnéval és
Huszár Károllyal karonfogva – még egyszer utoljára bejárták iskolájuk tantermeit, folyosóit, énekelve köszönve el diáktársaiktól, tanáraiktól. Az érettségi
vizsgák idején koptatják még ugyan a padokat egy kis ideig, de az már nem olyan
lesz, mint az iskolába járás mindennapi légköre.
Az udvaron izgatottan nyüzsgött a rokonok, barátok tömege, amikor a tizenkettedikesek menete kilépett az ajtón. Virágokból kirakott 12. b, 12. c, 12. d mögé
sorakoztak fel az ünnepeltek a tanári karral és az elöljárókkal szemben, a parkban. Miután megrakták õket a hozzátartozók virággal, kezdetét vette az ünnepély a Himnusszal, az alsóbb évfolyam köszöntõjével és az énekkar mûsorával.
Boda János igazgató beszédében felidézte
a három osztályhoz fûzõdõ emlékeit, gondolatait, útravaló tanácsait. A végzõsök
nevében Boda Donát búcsúzott, találóan
humoros szófordulatokkal és egy nagyszerû versidézettel fûszerezve szónoklatát.
A Szózat éneklése közben a végzõsök felkötötték szalagjukat az iskolai zászlóra,
amit aztán stafétaként adtak át a 11. évfolyamosoknak. Egy-egy virággal tiszteletüket tették az intézmény névadójának szobránál, majd kivonultak a kapun, amit jelképesen az igazgató csukott be utánuk. Emlékül a megelõzõ napokban egy fácskát is
ültettek, így is nyomot hagyva maguk után
az alma mater udvarán.
Hétfõn elkezdõdtek az érettségi vizsgák, s
a gyors léptekben suhanó idõ hamar elhozza életük új, talán várva várt szakaszát, ami
nem kevesebb kihívás elé állítja majd õket.
S akkor majd talán nosztalgiával emlékeznek a Petõfiben töltött évekre.
Hargitai–Kiss Virág

„Drogprevenció és a felelõs párkapcsolat kialakítása”
Ezzel a címmel vettek részt egy fiatalokat
célzó programban a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ sárbogárd–töbörzsöki gyermekotthonának lakói és dolgozói. A program célja a gyerekeket felvilágosítani a drogok és az alkohol veszélyeirõl, a szexuális úton terjedõ betegségek,
valamint a nem kívánt terhesség elkerülésérõl. E programban részt vesznek fiatal
orvostanhallgatók, szakértõk is, akik nevelõk, felnõttek és tabuk nélkül beszélgethetnek a gyerekekkel az említett három
témáról.
Sajnos nem könnyû a kábítószerektõl s
annak veszélyeitõl távol tartani a fiatalkorúakat, hiszen a könnyû drogokhoz viszonylag egyszerû hozzájutni, s elõfordul
az is, hogy a fiatalokat más, szereket fogyasztó „haver” kínálja meg. Ugyanez a
helyzet az alkohol terén is. Éppen ezért
egy sztárvendég is részt vesz ennek a programnak a keretében.
Molnár Ferenc Caramel énekes szólította
meg a sárbogárdi otthon lakóit. Caramel
kérdésemre elmondta: azért csatlakozott
a programhoz, hogy megismerje ezeknek
a fiataloknak az életét, álmait, vágyait,

mert szerinte fontos, hogy a társadalom
lássa ezt a közeget, a gyerekek életét, hogy
ne kerüljenek hátrányos megkülönböztetésbe se most, se akkor, amikor kikerülnek ezekbõl az intézményekbõl. „Én sem
egy burokban élek. A nyüzsgõ hétköznapok
kavalkádjában bizony én is találkozom drogot fogyasztókkal, az emberek és a fiatalok
szexuális szabadosságával, s mivel a mainstream popkultúrának az üzenete a Sex,
Drugs and Rock’n’Roll, ömlesztve kapják a
srácok a megtévesztõ üzeneteket, amik elég
helytelenek, mert az egészség nagyon fontos
dolog, amirõl nem lehet eleget beszélni.
Ezért tartom fontosnak az ilyen megelõzéseket” – mondta Caramel.
A programban résztvevõk jutalma volt a
találkozás a fergeteges hangú énekessel,
aki három saját számát is elõadta. Megindító volt látni, ahogy az eleinte megilletõdött gyerekek egymásba kapaszkodva
éneklik kórusként Caramel fülbemászó
dalainak szövegeit.
Az esemény végén autogramot adott az
énekes, és közös képet is lehetett vele készíteni.
Hargitai Gergely
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Kizárnak
visszamenõleg?
Nyílt levél Tóth József
ÁFÉSZ-elnöknek

Hozzáfûzés
a nyílt levélhez

Ajánlott levelet hozott a posta az ÁFÉSZtól (Sárbogárdi Vagyonhasznosító Szövetkezet). Meglepõdtem, mert helyben korábban csak a postaládába dobták be a tagoknak kihordott értesítéseket, meghívókat. Amikor kibontottam a levelet, nagyon
megdöbbentett, amit benne olvastam.
Tisztelt Elnök úr!
Levelében értesít arról, hogy a 481 tagból
339 fõ a részközgyûléseken megjelent, és
arról, hogy Tóth József elnök fizetése továbbra is havi nettó 411.600 Ft marad, a
tisztségviselõk havi 20.000 Ft tiszteletdíjat
és 15.000 Ft költségtérítést kapnak. A lap
alján az utolsó bekezdésben olvasottak
döbbentettek meg igazán. Ebben írja, hogy
a megtartott 26 részközgyûlésen megjelent
tagság elfogadta az alapszabály módosítását, miszerint a tagsági viszonya szûnjön
meg annak a tagnak, aki a legutóbbi, 2010.
március 17-27-e közötti részközgyûlésekkel együtt visszamenõleg három részközgyûlésen nem jelent meg.
Elnök úr! Ez új találmány Öntõl, amit sérelmezek. A szövetkezetnek 50 éve vagyok
tagja. Most oda jutottam, hogy már nem
tudok járni, és nincs, aki elvigyen a taggyûlésekre, és felvigyen az emeletre, ahol a
gyûléseket tartják. A gyûlésterem ugyanis
nincs akadálymentesítve. Felháborít, hogy
így bánnak a régi tagokkal. Így akarnak
bennünket likvidálni a tagok sorából? Arra jók voltunk eddig, hogy az elnök miniszteri fizetését rendre megszavazzuk. Azt
kérdezem sok tagtársam nevében: ha kizárja sorban az idõs tagokat, hogyan számol el nekik a szövetkezet vagyonával és a
vagyonrészünkkel? Vagy arra megy ki a
játék, hogy végül minden tagot kiszorítva a
maradékon Ön és egy szûk csoport osztozzon?
De hát már hol van az eredeti vagyon? Mit
adott el belõle, elnök úr, és mi van azzal,
ami maradt még a vagyonból? Hogy gazdálkodik vele? Hogyan gyarapította? Én
csak azt tapasztalom, hogy egyre több boltot bezárnak, azok kihasználatlanul, felújítás híján olyan állapotban vannak, hogy
nem is érdemes õket újra nyitni. Ön nem
gyarapítja, hanem feléli a szövetkezet vagyonát. Jobb lenne, ha erre tekintettel
megváltoztatnák a szövetkezet nevét: vagyonhasznosító szövetkezetrõl vagyonfelélõ szövetkezetre.
Kérem, ha kizárnak, az 50 éves tagságom
alapján nekem járó vagyonrészt személyesen hozza el nekem, elnök úr! Ez így lenne
igazságos!

A fentiekhez hasonlóan a mi családunk is
kapott ugyanilyen ajánlott levelet az
ÁFÉSZ-tól (ld. Sárbogárdi Vagyonhasznosító Szövetkezet), és mi se tudtuk igazán
értelmezni az abban írtakat. Felhívtam
Tóth József elnököt. Magyarázatot kértem tõle a kizárós levelükkel kapcsolatban. Válasz helyett elfoglaltságára hivatkozva megszakította a beszélgetést. Újbóli
hívásomra ugyanígy cselekedett, s azóta se
hívott vissza.

Név és cím a szerkesztõségben

Azt jogi végzettség nélkül is sejtem, hogy
visszamenõleges hatállyal törvényesen
nem zárhatnak ki egy szövetkezeti tagot.
Ebben ehhez értõ szakemberek is megerõsítettek. Nincsenek azonban illúzióim. A
részközgyûlések elképesztõ, szégyenletes
színjátékát nem egyszer voltam kénytelen
megtapasztalni, s arról is van fogalmam,
sõt információim is, hogy e legutóbbi részközgyûlések hogyan zajlottak. S arról is
van fogalmam, hogy zajlik le majd a küldöttgyûlés, amelynek szavazógépét máig
képes mûködtetni az elnök.
Ez a rendszer nem demokratikus. Szeretném minden tagnak és küldöttnek a figyelmébe ajánlani, akik ma még felemelik a
kezüket egy élelmiszercsomag, egy ingyen
ebéd fejében: ha továbbra is megszavazzák
egy hajdan virágzó szövetkezet vagyonának értelmetlen felélését, ha ma kizárnak
másokat, holnap Önök kerülnek majd sorra! Úgy lesz, mint a mesében: elõször a
nyuszit, aztán a rókát fogyasztják el, de végül a farkas is sorra kerül, s a medve marad
egyedül a veremben. De õ is a gödörben
marad, mert egyedül onnan õ sem tud kimászni!
Ebben a játszmában tagként a továbbiakban nem vagyok hajlandó semmilyen formában szerepet vállalni. De tétlenül se
nézhetem, ami történik.

FELHÍVÁS!
Kérem, aki hasonló ajánlott levelet kapott
a tagság soraiból való kizárással kapcsolatban, jelentkezzen nálam, hogy együtt megtehessük a szükséges jogi lépéseket annak
érdekében, hogy megállítsuk ezt a vagyonfelélési folyamatot, s megakadályozzuk
azt, hogy ez a nagyon szûk csoport a vagyonából kiforgathassa a szövetkezet tagságát!
Hargitai Lajos (Sárbogárd Tinódy út 41.,
telefon: 06 /30/ 9860 849)

Kérdezték
A temetõi lopások sajnálatos módon
„örökzöld” témái lapunknak. A következõ
történet nem egyedi eset, de talán ráirányítja a figyelmet arra, hogy ha illetéktelen, gyanús alakokat látunk a temetõkben
vagy azok környékén, azonnal jelezzük a
rendõrségnek. Így talán fülön csíphetjük a
sírgyalázó tolvajokat. Hosszú távon kamerák kiépítése jelenthet nagyobb biztonságot a sírkertekben.

HOGY TÖRJÖN LE A KEZE!
Hozzátartozók jelezték szerkesztõségünknek, hogy a Varga-temetõben rendszeresen lopják elhunyt szerettük sírjáról a virágokat, koszorúkat. Nemhogy a halottat, de
még az ünnepeket sem tartja tiszteletben
az ismeretlen tolvaj. Elvitte a karácsonyra,
húsvétra kivitt virágokat, most a muskátlit.
A család felháborítónak és kegyeletsértõnek tartja a törvénytelen cselekedetet.
Vérlázító, hogy ilyen pofátlanul lop valaki,
és a hozzátartozók tehetetlennek érzik vele szemben magukat. Jó lenne, ha a polgárõrség, rendõrség valahogy kézre kerítené
az ilyen alakokat. Mert nem ember az
ilyen! Hogy törjön le a keze!

BEZÁRT A MIKLÓSI POSTA
Sárszentmiklós lakóit derült égbõl villámcsapásként érte a helyi postafiók bezárása
május 1-jétõl. A nevét vállaló Koller József
(Kazinczy utca 18.) felháborítónak tartja,
hogy valakik az emberek feje fölött így
döntöttek, és minden elõzetes figyelmeztetés nélkül, egyik napról a másikra bezárták a postafiókot. A miklósiak így kénytelenek Bogárdra utazni több kilométert a
központi postára egy levél- vagy csekkfeladásért, ajánlott küldeményért, ahol ráadásul nincs normálisan megoldva a parkolás, nincs elegendõ parkolóhely se. Nem
beszélve arról, hogy sokaknak – fõleg idõseknek – jelent problémát az utazás.
Más azt vonta kétségbe, hogy a fiókot üzemeltetõ vállalkozónak esetleg nem érte
meg a fiók mûködtetése. Postára mindig is
szükség volt és szükség lesz. Ráadásul
nemigen van konkurencia ezen a területen. Ilyen nincs, hogy egy ennyire fontos,
közérdekû szolgáltatást csak így megszüntetnek! Egy orvos vagy rendõr se hagyhat
ott csapot-papot csak úgy, mert „nem éri
meg” neki!
A lakók azonnali intézkedést kérnek az illetékesektõl!
A posta sajtófelelõsét kerestem az ügyben,
választ lapzártánkig nem kaptam.
Hargitai–Kiss Virág
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Színimisszió

Hamarosan színitársulatok „ostromolják” Sárbogárdot. Május
16-án és 24-én a pécsi Apolló Kulturális Egyesület keretein belül
mûködõ Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet felnõttekbõl álló, valamint az Eck Imre Mûvészeti és Alapfokú Iskola diákokból álló társulata játszik Sárbogárdon. Velük tart egy
ismerõs, az alapi származású Tóth Zoltán drámatanár–rendezõ–színész is. Õt – mint az egyesület egyik alapítóját, jelenlegi vezetõjét – kérdeztem missziójukról.
– Május 16-án pénteken a gimnáziumban adunk elõ két darabot: a
Függés címû gimnáziumi nevelõ foglalkozást és a Balkán címû
színházi elõadást, ami antipreventív foglalkozás. A tervek szerint
16-án este a mûvelõdési házban is ezt játsszuk.
– Miért antipreventív az elõadás?
– Mert a diákokat mostanában prevenciókkal nevelik,
és immunisak lettek. Éppen ezért indul úgy az elõadás,
mintha preventív lenne, ami el van rontva. A Függés a
West Balkán szórakozóhely történetét dolgozza fel,
hogy miért keresik a fiatalok például az italban a kikapcsolódást, hol vannak a szerepeltolódások, menynyire a szülõk tolják bele a gyerekeket ebbe a helyzetbe. A darab egyfajta válasz- vagy útkeresés.
– Kikbõl áll a társulat?
– Létrehoztuk az Apolló Kulturális Egyesületet 2001ben, ami 2007 óta regisztrált színház, azaz támogatja
az állam. Ez az egyesület egy független színházi mûhelyt mûködtet: az Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezetet és az Eck Imre Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt, ahol kifejezetten színjátszást tanítunk. Május 16-án az Escargo játszik, 24-én pedig a
diákok az öregszínjátszó-találkozón, felelevenítve a
múltat. Az Originál láger címû darabot adják elõ Háy
János írása alapján.
– Ti szervezitek a színjátszó-találkozót is?
– Leszkovszki Anna és Horváth István szervezik azoknak, akik volt sárbogárdi színjátszóként maguk is színjátszó kört mûködtetnek.
– Kérlek, mutasd be pár szóban a társulataitokat.
– Az Escargo fiatal társulat, 20-30 év közötti mindenki.
Nagyrészt drámatanárokból áll a csapat, és vannak
köztük színész–drámatanárok. Általában nem klasszikus módon dolgozzuk fel a darabokat, hanem társadalmi problémákat veszünk elõ, azokat járjuk körül.
Másként adunk elõ diákoknak és másként felnõtteknek. Minden tagnak van saját színjátszó csoportja is. A
diákszínjátszók rengeteg problémát vetnek fel, amire
nem tudnak választ találni, s ebbõl nagyon jó elõadást
tudunk kreálni. A Függést a Színmûvészeti Egyetem
hallgatóinak is eljátszottuk, mert érdekesnek tartja a
szakma. A Balkán címû elõadás alternatív szemléken
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több díjat is kapott elismerésként. A mûvészeti iskola diákjai most
fognak végezni gimnáziumban. 17 fõs a csapat, tavaly készült a darabjuk. Nagyon kreatívak zeneileg, színészetben egyaránt. A diákszínjátszó-találkozókon az összes létezõ díjat megkapták tavaly, és egy nemzetközi fesztiválon kiválóan szerepeltek. Az évad
legjobb független elõadásának jelölték a darabjukat. A DESZKA
fesztiválra is meghívták õket, ahol csak színházak elõadásai voltak
egyébként.
– Te rendezted a darabokat?
– A Függést és az Originál lágert igen.
Zoli azt is elújságolta, hogy bérletes elõadásokat is tartanak több
nagyvárosban. A gyerekeknek, diákoknak szóló elõadások pályázatok révén ingyenesek. Az egyesület a Pécsi Kulturális Központban mûködik, és 14 telephelye van Pécs illetve Baranya megye iskoláiban, 35 alkalmazottal. Pápával szoros szakmai viszonyt ápolnak, és azon dolgoznak, hogy Debrecennel is szorosra fûzzék a viszonyukat, hogy minél szélesebb körben fejthessék ki tevékenységüket.
Lenyûgözõ, hogy az egykori sárbogárdi színjátszó mesterei nyomdokán fõállásban hódolhat szerelmének: a színjátszásnak úgy,
hogy intézményes keretek között „továbbfertõz”. Az általa vezetett egyesület missziójának élet- és fejlõdõképességének bizonyítékai a fenti sorok.
Számomra katartikus élmény azt hallani, hogy a sokszor az idõsebb generációk által kárhozatra ítélt ifjúság nincs elveszve. Hiszen a színjátszás – mint egyfajta nyelv – révén a diákok ki tudják
fejezni önmagukat, ki tudják játszani magukból az õket nyomasztó gondokat, válaszokat, megoldásokat kereshetnek az õket foglalkoztató kérdésekre. Ily módon tisztulnak és építkeznek érzelmileg, értelmileg. Ez a rendkívüli „iskola” semmihez sem fogható, a társadalom fejlõdése szempontjából nélkülözhetetlen.
Engedjük át magunkat a játék örömének!
Hargitai–Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2014. május 8.

KULTÚRA

5

Új fejezet: új könyvtár
A szerkesztõség ablakából jól rá lehet látni az új könyvtárra. Kíváncsian kísértük figyelemmel a régi óvoda épületének átalakulásának mozzanatait, aztán a költözést. Izgatottan vártuk, mikor
nyitja meg ajtaját az olvasóközönség elõtt, mikor lehet majd belülrõl is megcsodálni.
– A nyuszi hozta az új könyvtárat; rögtön húsvét után, kedden nyitottunk ki újra – meséli Nagy Zsuzsanna, a könyvtár vezetõje. – A
költözés mindössze két hetet vett igénybe egy költöztetõ cég segítségével, akik profi módon végezték a munkát. Az összes magyarországi könyvtárat õk költöztetik megfelelõ emberekkel, eszközökkel, sikeresen. Nem kis munka volt.
– Fõleg ennyi könyvvel! Sok a helyén van már, de vannak, amik még
nem kerültek a polcra.
– A költözést megelõzte egy nagy leválogatás. A régi könyvtár
ugyanis plafonig volt polcozva, a mostani törvények viszont 210
centiméter körüli polcmagasságot engedélyeznek. A leválogatott
könyvek a régi gyermekrészlegben maradtak, ami most raktárként funkcionál.
– Mik voltak a reakciók a régi illetve új olvasók részérõl az új könyvtárba lépve?
– Mindenkinek nagyon tetszik, nekünk, itt dolgozóknak is! –
mondja széles mosollyal. – XXI. századi könyvtárat sikerült kialakítani.
Valóban, rajtam is kellemes borzongás futott végig, egy hûha-érzés fogott el, amikor beléptem a könyvtár ajtaján. Mintha egy hõn áhított
könyvet vettem volna a kezembe. Igazi VÁROSI könyvtár látványa
tárult elém. Madarász József szobra köszöntött az elõtérben – Szabadkai Zsolt alkotása –, s egy üvegajtóval beljebb tágas helyiség, számítógépasztalok, Irénke a kölcsönzõasztalnál, a háttérben a gyermekrészleg játéksarka és teli polcai. Edit és Ica a raktárban rendezkedtek. A teraszra nyíló, fákra nézõ felnõttrészleg otthonos közegében ketten is belefeledkeztek a folyóiratokba. És folyamatosan érkeztek olvasók…

– Most könyvtárturizmus van nálunk – jegyzi meg nevetve Zsuzsa.
– Sokan bejönnek megcsodálni minket.
– Mindennek meglett a helye?
– Igyekszünk az adott lehetõségeket a legjobban kihasználni,
mindennek találunk helyet. Hosszas tervezõmunka elõzte meg,
mi hova kerüljön. Lerajzoltuk a részlegeket, berendeztük õket.
Adott volt, hány folyóméternyi polc fér el az új helyen, ennek
megfelelõen kellett leválogatni a régi helyén a könyveket, hogy a
költöztetõt már azok a könyvek várják a polcokon, amiket „csak”
át kell hozni. A kolléganõk nagyon sokat dolgoztak. Három közmunkás is segített nekünk.
– A régi könyvtár abból a szempontból is szûkös volt, hogy amikor rendezvényeket tartottatok, népszerûbb esemény volt, akkor bizony kevés
volt a hely. Ez a probléma megoldódik-e az új könyvtárban?
– A puding próbája az evés. Hétfõn majd kiderül, hogyan tudjuk
átalakítani az olvasótermi részt, ahová rendezvények lebonyolítását tervezzük, és ahová mobilpolcokat vásároltunk, amiket kere-

kek segítségével a másik polchoz, vagy a falhoz tolunk. Így megnõ
a tér, amit be tudunk székekkel rendezni. Beadtunk egy pályázatot 30 darab szék és egy dobogó vásárlására, de még nem érkezett
értesítés. Igyekszünk a pályázatok adta lehetõségeket kihasználni, ezáltal is szépítgetni, építgetni a kis otthonunkat, munkahelyünket.
– Még folyamatban van a számítógépek telepítése, ez a funkció, az internetezési lehetõség egyelõre várat magára. Jól láttam, hogy több gép
kerül ki a használók számára, mint a régi könyvtárban?
– Egyelõre azokat hoztuk át, amik a régiben is mûködtek, de a
költségvetésünkben szerepel a gépcsere. A nyári szünet után új,
gyorsabb gépek fognak az olvasók rendelkezésére állni. Most az a
cél, hogy minden mûködjön, és az esetleges garanciális hibákat
megtaláljuk, kijavítsuk.
– Mi az, amit terveztek a közeljövõben? Említetted a hétfõt, amikor…
– …Kozáry Ferenc színmûvész, a Vörösmarty Színház tagja jön
hozzánk önálló estjével. Aztán a Sárbogárdi Napok és az ünnepi
könyvhét alkalmából egy tehetséges fiatal írónõ, Miklya Anna
lesz a vendégünk. Varga Csabának nõnap alkalmából szokott lenni zenés diavetítése nálunk, de ez a költözés miatt elmaradt, így a
Bogárdi Napok keretében tartjuk meg. Szeptemberben van a
népmese napja, akkorra tervezünk a teraszon foglalkozást a gyerekeknek. Októberben a Könyvtári Napok rendezvénysorozatot
folytatjuk, és valamikor hivatalos, szép megnyitót is szeretnénk.
Ahhoz viszont meg szeretnénk várni, míg minden a helyére kerül.
Magyarországon nem sûrûn adatik meg településeknek, hogy új
könyvtárat avatnak.
– Lehetõleg ez is vonz majd minél több olvasót. Sárbogárd szívében
kaptatok helyet, ahol ti is kiláttok a világra, és hozzátok is könnyen idetalálnak.
– Az is elõny, hogy van parkolási lehetõség a Hõsök terén, amit
igénybe tudnak venni azok, akik megtisztelnek bennünket és eljönnek kölcsönözni, vagy a rendezvényeinkre, vagy csak körülnézni, gyönyörködni és örülni velünk együtt.
Hargitai–Kiss Virág

Könyvtári esték 2014
„KÁVÉHÁZI SZEGLETEN…”
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel várja versszeretõ közönségét
2014. május 12-én (hétfõn) 17 órára

Kozáry Ferenc színmûvész irodalmi estjére.
Helyszín: Sárbogárd, Hõsök tere 16.
A belépés ingyenes.
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Mészöly-hírek
CSE’MESE
Április 29-én délután különleges élményben volt része száz mészölyös alsó tagozatos kisdiáknak. A sárbogárdi mûvelõdési ház
színpadán elevenedtek meg a cseh mesék bûbájos gyöngyszemei:
Kisvakond, Rumcájsz, Moha és Páfrány. A brit Masters of Puppets Theatre elõadásában eredeti cseh bábok, népszerû cseh zenék és élõ szereplõ (Svejk, a derék katona) szórakoztatták a lelkes
közönséget. A gyerekek nagy tapssal jutalmazták a színvonalas
elõadást.
Sándorné Pál Brigitta

PIMPÁRÉ ÉS VAKVARJÚCSKA
Április 30-án az alsó tagozatos mészölyösök a dunaújvárosi színházban megtekintették a Pimpáré és Vakvarjúcska címû mesejátékot. A színházkedvelõ gyerekek már nagyon várták, hogy új elõadást láthassanak. A színház minden gyerekeknek szóló mûsorát
megnézik. A táncos mesefeldolgozásokat ugyanolyan izgatottan
várják, mint a bábmûsorokat, vagy mesejátékokat.
A mostani mesejáték igazi tündérmese volt. Pimpáré királykisasszonyt szülei férjhez akarják adni, mert kiürült a kincstár, és a
királyi udvar csõdben van. Jönnek is a kérõk szép sorjában, de õ
elutasítja õket, hiszen nem szülõi önkény hatására, hanem szerelembõl akar férjhez menni. A Pimpáré és Vakvarjúcska lírai történet a szerelemrõl, a másik elfogadásáról, a felnõtté válásról és az
önzetlenségrõl. Az elkényeztetett királykisasszony el sem tudja
képzelni a hozzá illõ párt. A sors és az élet azonban kiszámíthatatlan, így hõsnõnk a legváratlanabb módon talál rá az igazira. A történet klasszikus mesei motívumokat, utalásokat, karaktereket
használ, és ezeket helyezi a modern kor élethelyzeteibe. A verses
mesejáték nagyszerûen ábrázolja az emberi erényeket és gyarlóságokat.
Sok kislány képzelte magát a királykisasszony helyébe. Elvarázsolták õket a csodálatos ruhák, színhelyek. Együtt búslakodtak,
örültek a szereplõkkel. Sokáig beszélgettek a látott szereplõkrõl,
eseményekrõl.
Az eddigiekhez hasonlóan maradandó élményben volt részük a
gyerekeknek.

PAPÍRGYÛJTÉS
Környezettudatos, gazdaságos életmód, újrahasznosítás. Fontos
kulcsszavak jövõnk szempontjából.
Iskolánk környezetvédelmi oktatása, az akciós papírgyûjtések, állandóan mûködõ szelektív gyûjtés tudatosítja a tanulóinkkal,
hogy a hulladék nagy része (mint nyersanyag) érték. A hulladékpapír újrahasznosítása a cellulózpapírhoz képest jóval kevesebb
környezetszennyezéssel jár, 60 %-kal kevesebb energia szükséges
hozzá.
Április 30-án, amikor kiírásra került a papírgyûjtés, mint a méhkaptár dolgozói, tanulók, szülõk, nevelõk egy emberként kezdtek
szorgoskodni. Mindenki hordta, vitte az újságkötegeket. Akadt,
aki kocsival, sõt olyan is, aki teherautóval hozta az összegyûjtött
mennyiséget. A cél egy volt: az osztályonkénti versenyben minél
közelebb kerülni a képzeletbeli dobogó elsõ három fokához és a
jelképes legnagyobb erdõ telepítéséhez, hiszen 60 kg papír leadásával egy fa élete menthetõ meg. A beszállított papírmennyiségeket iskolán belül is lemérve megszületett az eredmény. Volt
gyõztes és volt utolsó helyezett is. Mégsem szomorkodott senki,
mert valahol mindenki nyert.
A papírgyûjtésnek nem csak anyagi haszna van. Összefogásra,
környezettudatos életvitelre, kapcsolatok teremtésére, ápolására
neveli a gyerekeket és felnõtteket.
Mindenkinek nagyon köszönjük a részvételt, a segítséget!

TEHETSÉGGONDOZÁS 2014
Az iskola az óvodára épül. Kisgyermekkorban szívesen alkotnak,
játszanak formákkal, színekkel és észrevétlenül fejlõdik ízlésük,
ügyesedik kezük és gyarapodik tudásuk a világról. A sárbogárdi
óvodákban járva mindenhol megcsodálhatjuk a kreatív ötleteket,
díszítõ szándékot.

A Mészöly Géza Általános Iskolából 10 tanuló vehetett részt április végén a sárszentmiklósi ovi tehetséggondozó délutánján, ahol
készíthettek fonalból virágot, karkötõt PET-palackból, szalvétagyûrût, papírt lyuggatva és anyák napi üdvözlõlapot, illetve virágcsokrot.
Aki elfáradt a kézmûves-foglalkozáson, kipróbálta az udvari játékokat. Jólesett a pogácsa, tea.
Köszönjük a lehetõséget!
Ambróziné Mikuli Margit

„LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ!”
Kodály Zoltán így képzelte az oktatást. A zene része kell, hogy legyen mindennapi életünknek, s kell, hogy ezt a gyermekek is lássák, s jótékony hatásának részesei legyenek.
Az éppen tipegõ gyermek lételeme a mozgás, a ritmus, a zene. Ezt
tapasztalja már az anyaméhben is a szívdobogás által, s ez melegséget, szeretetet jelent számára. Ez indítja el tipegõ mozgását,
ami lépésekké, majd futássá válik, mire iskoláskorba kerül. A zenével nem csak ritmusérzéke, hallása fejlõdik. Mozgása rendezetté válik, lelki érzékelése, érzékenysége kifejlõdik, fogékony lesz a
szép dolgokra, a mûvészetekre.
Mai világunkban egyre nagyobb szükségünk lenne Kodály útmutatásaira, hogy a gyermekeket ezen az úton biztos kézzel vezethessük.
Erre kínálkozott jó alkalom 2014. április 28-án, amikor városunkba látogattak a Csitáry Emil Mûvészeti Mûhely Alapfokú Mûvészeti Intézmény diákjai és tanárai.
Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2014. május 8.
A sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központ adott helyet ennek a rendezvénynek, melyen Mohai Judit tanárnõ vezetésével élvezhettük a komolyzenei mûfaj jeles darabjait. Láthattunk, hallhattunk
olyan elõadókat, akik most kezdték zenei
tanulmányaikat, és olyanokat is, akik több
évet töltöttek már hangszerükön a mûvészi elõadás elsajátításával. Hallhattunk tõlük szóló, páros és zenekari mûveket egyaránt. A klasszikus zeneoktatás a szimfonikus hangszerekre épül, viszont egyre inkább bekúszik az elektronika az élet minden területére, így a hangszerek világába
is. A Mészöly Géza Általános Iskola diákjai, akik 1–6. osztályig vettek részt ezen az
elõadáson, meglepõdve tapasztalhatták,
hogy a szintetizátor mire képes egy velük
egykorú gyermek kezei között. A kezdetben kissé mocorgós közönség egyre halkult, s a mûsor végére igazán érdeklõdõvé
vált. Az elõadássorozat csúcspontját a
meglepetés szám jelentette. Megismerhettük a Mûvészeti Intézmény egy másik tagozatát. Záró mûsorszámként a néptáncosok kápráztattak el bennünket fergeteges
mûsorukkal, mely vidámságot és a mozgás
örömét sugározta felénk, amit mi vastapssal háláltunk meg.
A közel egy órás elõadás záró számáról ismét Kodály Zoltán szavai jutnak eszünkbe, ahogy a népzene jelentõségét foglalta
össze: „Egészséges nemzet életének annyira szerves része, hogy ott találjuk mindenütt: jelen van a mûvészetben, a közoktatásban, a társadalmi élet megnyilvánulásaiban. Mindig a nemzeti élet satnyulásának
jele, ha a népzene valamely téren háttérbe
szorul.”
Köszönjük
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Sportsikerek a kisgimiben
2014. április 26-án rendezték
Székesfehérváron a Megyei
Labdarúgó Diákolimpiát. Iskolánkból négy csapat jutott
tovább a körzeti versenyekrõl. III., IV. és VI. korcsoportban indultak fiúk, IV.
korcsoportban pedig a lányok.
Minden csapatunk derekasan
küzdött, de a legfényesebb érmet a IV. korcsoportos fiúk
szerezték. A csoportmérkõzéseken Bakonycsernyét és a
sárbogárdi Mészölyt gyõzték
le, a döntõben pedig a székesfehérvári Tóváros csapatát
verték meg 6:1 arányban.

Napközis Munkaközösség, MGÁI

Egyetemisták
látogatása Alapon
A Corvinus Egyetem tájépítész szakának
mesterkurzusának végzõs hallgatói látogattak Alapra szerdán. Lovas kocsival vitték õket intézményekbe, a téeszbe, a vadászházhoz. Ismerkedtek a falu életével, a
helyi gondokkal.

Méhes Lajosné polgármester asszony kalauzolta õket végig a településen. A hallgatókat különösen érdekelte az önkormányzat kertészete, amely sok munkanélkülinek ad munkát, és megismerteti az itt dolgozókat a korszerû kertészettel.
Hargitai Lajos

A különdíjakat is bezsebeltük. Márkovics
Dániel gólkirály, Horváth István pedig a
legjobb mezõnyjátékos lett. Így az országos döntõbe jutottunk, amelyet május végén Fonyódligeten rendeznek meg.
A gyõztes csapat tagjai: Barabás József 8.
c, Boda Bálint 7. c, Gula István 7. c, Horváth István 8. c, Horváth Zsombor 6. c,
Král András 7. c, Márkovics Dániel 8. c,
Rohonczy Marcell 7. c, Szecsõdi Bence 7.
c, Varga Zoltán 7. c.
Csapataink felkészítésében ismét segítségünkre volt Pajor László labdarúgóedzõ,
aki ugyanolyan lelkesedéssel buzdította tehetséges és botladozó focistáinkat, mint
saját egyesületi csapatát. Amikor este fáradtan szálltunk le a buszról, a negyven
gyerek közül egy sem volt, akitõl nem kézfogással és keresztnevén szólítva búcsúzott
volna el. Köszönjük munkáját!
A focival párhuzamosan atlétikai diákolimpiára is készültünk, melyet május 5-én
rendeztek a Mészöly Géza Általános Iskolában. Ezen a 7-8. osztályos fiúkkal és lányokkal indultunk. A megyei döntõbe fiúcsapatunk jutott. Tagjai: Gula István 7. c,
Horti Kristóf 8. c, Horváth István 8. c, Horváth János Bence 7. c, Márkovics Dániel 8.
c, Sükösd Gergõ 8. c.

Egyéni eredmények
Összetettben Horváth István 2. hely;
kislabdahajításban Molnár Viktória 1.
hely, Gula István 2. hely; távolugrásban
Kovács Virág 3. hely; súlylökésben Molnár
Viktória 1. hely, Horváth István 1. hely;
magasugrásban Tóth Réka 3. hely, Huszár
Boróka 3. hely, Verebélyi Masa 2. hely,
Horváth István 2. hely.
Néhány nappal ezelõtt ugyanezek a gyerekek színjátszófesztiválon vettek részt és
szép bizonyítékát adták annak, hogy
Grimm, Shakespeare, focilabda és súlygolyó megférnek egymás mellett. Összetartó
és egymásért küzdeni tudó közösséggé kovácsolódtak. Együtt sírtak, együtt nevettek, a legyõzött tudott gratulálni a legyõzõnek. Így formálódnak testileg és lelkileg
egészséges emberré.
Horváthné Szabó Judit testnevelõ tanár
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Ünnepelni a munkát
Hogy lehet a befektetett munka gyümölcsözõ? Hogyan lehet öszszetartani több száz embert, hogy a munkájuk során mindig számíthassanak egymásra és a vezetõkre? Dr. Móré Attila, az AlphaVet Állatgyógyászati Kft. tulajdonosa, az Alpha Holding Zrt. elnöke idén is választ adott a kérdésekre, mégpedig a szülõfalujában, Cecén, a már hagyományosan megrendezett Alpha-Vet!majálison.

Már reggel elkezdték a készülõdést a fõzõverseny lelkes résztvevõi; bográcsban készítették a különleges falatokat az arany fakanálért, míg a focipályán az éppen harcias kedvükben lévõk
szumózhattak, rodeóbikán ülhettek vagy célba dobhattak egy hatalmas, felfújt céltáblára, de a legkisebbek a western stílusú
ugrálóvárat is kezelésbe vehették. Ha mindez még nem okozott
volna elég szórakozást, akkor átmehettek a pálya egy másik területére, ahol véres küzdelmek folytak a központok futballistái között a bajnoki cím elnyeréséért. A játékba még Móré Attila is be-
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szállt, aki ebéd utáni beszédébe nagyon sikeresen építette be a
futballpályán szerzett tapasztalatait.
Ebédidõben a készlet erejéig mindenki végigkóstolhatta a bográcsokban elkészült finomságokat, de sorba állhattak egy kiadós
marhapörköltért, palacsintákért és rétesekért is. A 800. darab palacsinta után a Happy Centrum teraszán Móré Attila mondott beszédet. Sok motivációs beszédet hallhattunk már, de ez igazán különleges volt: az ember úgy szórakozhatott, hogy közben a vállalat
legkomolyabb dolgairól tudtunk meg részleteket, valamint azt is,
hogy miért is mûködnek õk ennyire sikeresen. Idén több területen
is rekordot döntött az Alpha-Vet. Nemcsak a jelenlevõk számában (több mint 350 fõ volt jelen), de a kutatás!fejlesztés területén,
az új eszközök beszerzésében és még sok egyéb újításban is kiemelkedtek. Saját fejlesztésû, tíz évig másolhatatlan gyógyszert is
dobtak a piacra. Móré az idei beszédében sokkal többet dicsérte a
csapatát, mint korábban, amelynek nagy jelentõséget tulajdonít:
motiválja õket, kommunikációra bírja és a hatékonyság növelésére sarkallja a dolgozókat, ezen kívül láthatóan mindig a legmagasabb célokat tûzi ki maga és a csapata elé. Számunkra, helyiek
számára fontos lehet, hogy határozott tervként beszélt a Cece és
környékén élõknek biztosítandó jövõbeni munkalehetõségekrõl.
A beszámoló végén a szintén cecei származású Móré Imre, a Svéd
Labdarúgó Szövetség korábbi szaktanácsadója és sportattaséja
gratulált Móré Attilának az elért sikerekhez, majd átadta a házi
futballkupa díjait. Ezután díjazták az elmúlt két évben megszavazott hónapok dolgozóit, majd jutalmazták az év dolgozóját is.
Nemcsak neki, de a ceceieknek is örömet okozott ez, hiszen a címet a szintén Cecérõl származó Pirginé Albert Tímea, a budapesti központ áruház-igazgatója vehette át, akinek ezúton is gratulálunk!
A formális rész után 250 darab színes kívánságlufi repült a magasba, amelyekre mindenki felírhatta a saját kívánságát.
Menyhárt Daniella

Egészségnap Cecén
Május 1-jén vérnyomás- és vércukorszint-mérésre várták Cecén, a kultúrházban azokat, akiknek fontos az egészségük. Lehetõségeket is kínáltak fittségünk megõrzésére a szervezõk: a Kiscsillag hiphop tánccsoport és egy háromfõs budapesti fiúcsapat mutatta meg, mivel tarthatjuk formában magunkat.
A hiphoposok több formációban (egyéni, duó, trió, csoport) léptek színpadra,
fél órás mûsort adva. A pesti fiatalemberek – mindhárman fitneszedzõk – a
boksz elemeire építõ edzéskoreográfiát mutattak be ízelítõként zenei aláfestéssel, majd sikerült mozgásra ösztönözniük az eleinte bátortalan gyerekeket,
akik végül mellettük, a színpadon kötöttek ki.
Levezetésképpen a kultúrház szuper játszóterén lehetett lazítani.
Hargitai–Kiss Virág

Majális Kálozon
Igazi tavaszias idõben zajlott múlt héten a kálozi majális. A község két napon át
tartotta a programokat.
Az elsõ napon a horgászversenyre és a borversenyre került sor, ahol rekordszámú nedûvel jelentkeztek a versenyzõk, hisz 101 mintát adtak le értékelésre.
Másnap délelõtt focikupával és karate-bemutatóval várták az érdeklõdõket.
Különleges versenyeken, izgalmas programokon vehettünk részt: sütõ-fõzõ
versenyen, motoros-találkozón. A gyerekek a légvárat, a kézmûvesházat vehették birtokba, jelentkezhettek arcfestésre. A tûzoltók tûzmegelõzési tanácsokkal látták el a közönséget, és a tûzoltóautókat is bemutatták. A délutáni motoros felvonulást nagy izgalommal várta mindenki a faluban, hiszen gyülekeztek
a felhõk, dörgött az ég is, de szerencsére elkerülte az eseményt a rossz idõ. További program volt még Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva zenés mûsora, majd este a
majálisi diszkó, amin Mackey, Simms és Fece szolgáltatták a zenét.
Mozgalmas, jó hangulatú összejövetelen vehettünk részt.
Mágocsi Adrienn
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KÉK HÍREK
BÍRJA AZ ÁRAMOT
2014.05.01-én Igarról érkezett bejelentés, miszerint ismeretlen
személy felmászott az egyik utcában lévõ villanyoszlopra és ott letépte a vezetékeket. A kiérkezõ járõrök adatgyûjtést követõen
megállapították az elkövetõ kilétét, majd a 39 éves férfit elõállították a Cecei Rendõrõrsre. A férfivel szemben a rendõrök rongálás szabálysértés elkövetése miatt eljárást indítottak.

ISZIK ÉS VEZET
2014.05.03-án a járõrök Szabadegyházán ellenõriztek egy gépjármûvet és annak sofõrjét. Az intézkedés során a 34 éves dunavecsei férfival szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A férfit a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra mintavétel céljából elõállították, vele szemben ittas jármûvezetés miatt
indult eljárás.

LÁNY VÁNDORÚTON
A korábbi évek hagyományai szerint az idén is színes programmal
várták május 5-én a pálfai iskolában a 8. alkalommal megrendezett Lázár Ervin-emléknapra az iskolákat. A programok reggel 9
órától folyamatosan zajlottak.
A mesemondóversenyre több iskolából érkeztek gyerekek egyénileg és csoportosan is. A páfai, sárszentlõrinci, tolnanémedi,
simontornyai, cecei, pincehelyi, györkönyi fellépõk között hallhattunk és láthattunk drámaszakkörösöket, mesemondókat, népdalénekes gyermekeket, sõt, gimnazistákat is, akik többek között
a „Nagyapa meg a csillagok” címû mesejátékot, a „Zsiga föstõ
fest”, a „Vacskamati virágja”, a „Kék meg a sárga”, a „Ló a házban”, „Az élet titka” c. jeleneteket vitték színre. A dekorációt a
pálfai óvodások és iskolások Lázár Ervin meséihez készült rajzaiból készítették.
Hagyományosan kispályás futballverseny is volt, amin a következõ eredmények születtek:
I. helyezett Cece csapata, II. helyezett Simontornya csapata, III.
helyezett Pálfa csapata. A legjobb mezõnyjátékos: Simon Kristóf
(Cece). Gólkirály: Vagyóczki Patrik (Cece). A legjobb kapus: Orsós Ádám (Pálfa).

A járõrök 2014. május 3-án este Sárkeresztúron a Rákóczi utcában igazoltattak egy 15 éves ozorai lányt, akirõl megállapították,
hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság eltûnés miatt körözi. A tinédzser 3 nappal korábban engedéllyel távozott egy gyermekotthonból, de oda nem ment vissza és életjelet sem adott magáról. A
rendõrök a fiatalt a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, majd meghallgatása után az otthonba visszavitték.

Tudósítónktól

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Három város tûzoltói a gyakorlaton
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyakorlatot szervezett az ISD Dunaferr Zrt. területén, az ISD Power Kft. üzemeltetésében álló 5000 köbméteres olajtartályhoz április 29-én.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Sárszentágotán kábítószergyanús anyagot
foglaltak le a rendõrök
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság körzeti megbízottjai 2014. május 6-án 14 óra 30 perckor Sárszentágotán a Szabadság téren igazoltattak egy 21 éves helyi lakost. A rendõrök az intézkedés során
a férfi táskájában kábítószernek tûnõ anyagot találtak. Az egyenruhások a fiatalembert elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol tõle a gyanús anyagot lefoglalták, majd szakértõi
vizsgálatra küldték. A nyomozók kábítószer birtoklása vétség elkövetésének gyanúja miatt büntetõeljárást indítottak.

Békeidõben kell felkészülni a háborúra! – Sokan ismerik e mondást, amely a katasztrófavédelemre is igaz. Az ipari üzemek életünk részévé váltak, amelyek biztonságos mûködéséhez hozzátartoznak a rendszeres gyakorlatok is. Egy ilyen alkalom során a tûzoltók a vállalat szakembereivel közösen gyakorolják azokat a cselekményeket, amelyek szükségesek lehetnek egy esetleges valós
eseménynél. A pontos és gyors döntéshozatal, továbbá a végrehajtás nélkülözhetetlen a hatékony kárfelszámolás érdekében.
A feltételezett szituáció értelmében a tartályban tárolt 300 köbméter kõszénkátrány gõze berobbant, a tartály teteje felhasadt és
teljes felületén égett. A gyakorlaton részt vettek a létesítményiek,
továbbá a dunaújvárosi, a sárbogárdi és a székesfehérvári hivatásos tûzoltók egy-egy gépjármûve, a megyei igazgatóság mobil laborjával kiegészülve. A felszámolás során nagy hangsúly került az
összehangolt munkára, hiszen azonos idõben kellett megszervezni
a tûzoltást, a tartály hûtését és a környezet védelmét. Összesen huszonnyolcan gurították a tömlõket, kapcsolták a szerelvényeket
annak érdekében, hogy két vízágyúval és négy vízsugárral felszámolják a feltételezett káresetet. A mobil laborra telepített meteorológiai állomás folyamatosan szolgáltatta az adatokat, amelyeket
értékelés és elemzés után továbbítottak a tûzoltásvezetõ részére.
Az esemény végsõ szakaszában Németi László tûzoltó alezredes,
szervezetünk igazgatóhelyettese megköszönte a tûzoltók munkáját és elfogadta a gyakorlatot.
Fotó: Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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HITÉLET

II. SZENT ÁGOTANAP

Sárszentágota Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja a sárszentágotai
római katolikus templom kertjében

2014. május 17-én megrendezésre
kerülõ II. Szent Ágota-napra
A rendezvény díszvendégei:
Maria Dulce Adams FDC generális fõnöknõ – Isteni Szeretet Leányai Kongregációja, Spányi
Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye megyéspüspöke, Varga Gábor országgyûlési képviselõ
Program
13.00 óra: szentmise, celebrálja: Bognár Károly
atya
14.00 óra: Baranyák István polgármester ünnepélyes megnyitója – „Szent Ágota, az emlõbetegek védõszentje”
Hozzászólók:
prof. dr. Göblyös Péter, prof. dr. Simon Tamás, a
Magyar Rákellenes Liga elnöke, dr. Müller Cecília megyei tiszti fõorvos – Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
15.00 óra: Gábor János templomépítõ plébános emléktáblájának felavatása
Elõadók:
Kovács Piroska Mária FDC tartományfõnöknõ –
Isteni Szeretet Leányai Kongregációja, Magyar
József nyugalmazott tanár, helytörténeti kutató, Siák Gáborné – Alapi KÖH Sárszentágotai Kirendeltsége.
Információ: www.sarszentagota.hu,
Baranyák István 06 (25) 509 428,
Siák Gáborné 06 (30) 7013 684

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely õrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel,
az idõ bárhogy is halad.”
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

PALOTÁS JÓZSEF
sárbogárdi lakos
életének 63. évében elhunyt.
Temetése 2014. május 15-én,
14 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

2014. május 8. Bogárd és Vidéke

Mamuska
A második világháború alatt a löwenbruchi
nagybirtok tulajdonosa Nelly von Knesebeck asszony volt. A kiterjedt mezõgazdasági üzem igen sokat jelentett a közeli fõváros lakói számára, ezért bõségesen gondoskodtak munkaerõrõl, úgyhogy még
1945 tavaszán is nyolcvan orosz hadifogoly
volt Löwenbruchban. Saját szállással rendelkeztek, és néhány népfelkelõ volt a felügyelõjük. Az õrök szolgálatát igen könynyûvé tette, hogy a foglyok közt nem fordult elõ fegyelmezetlenség, soha nem gondolt közülük senki szökésre. A földbirtokosnõ ugyanis példás módon gondoskodott róluk. Idõt hagyott számukra, hogy lakásukat és ruhájukat rendbe tegyék, ahogy
együtt dolgoztak, együtt is étkeztek, németek és oroszok közös asztalnál. Gyakran
Nelly von Knesebeck is közöttük. Minden
fogoly tudta, hogy Löwenbruchban csak
egy konyhát vezetnek. Knesebeck asszony
úgy gondoskodott az oroszokról, mint egy
jó édesanya.
Egy alkalommal a pártfunkcionárius, az
ún. „aranyfácán” jött inspekciót tartani.
Semmiképpen sem halmozta el dicsérettel
a földbirtokosnõt, hanem kifogásolta, hogy
a hadifoglyok szállása felér a kaszárnyában
élõ német katonákéval, sõt összehasonlíthatatlanul jobb, mint a fronton harcolóké.
Azt ajánlaná, hangsúlyozta nyomatékosan,
hogy meg kell nyirbálni a jogaikat.
„Nem Oroszországban vagyunk – válaszolta Knesebeck asszony nyugodt hangon –,
hanem Németországban, és nem a fronton,
hanem otthon.”
Szívbõl kívánna minden harcoló katonának elviselhetõ körülményeket, de a sorsuk
nem lenne jobb azáltal, ha õ a hadifoglyokkal, akik gondozására vannak bízva, rosszul
bánna. Õk itt idegenek, szenvednek a honvágytól, ha rajtuk múlik, szívesen otthon
maradtak volna. Azonkívül nyomtatott
utasításában a foglyok bánásmódját illetõen az áll, hogy helyzetüket méltányosan
kell kezelni és jogaikat érvényre juttatni. Õ
pedig, a földbirtokos, már fél éve nem kapott hírt a fiáról, aki valahol Wolchow környékén lehet; reméli, hogy még életben
van, imádkozik érte, hogy magányosságában valami emberiességgel és jósággal találkozzon.
Az „aranyfácán” felvonta a szemöldökét és
felszólította az asszonyt, hogy mutassa meg
neki a nyomtatott utasítást, mert ilyenrõl
nem tud. Irodájában a földbirtokos asszony
felütötte a Bibliáját és rámutatott 2Móz
23,9-re: „A jövevényt ne nyomorgasd; hiszen ti ismeritek a jövevény életét…” Majd
továbblapozva olvasta: „Az Úr szereti a jövevényt…” (5Móz 10,18). Aztán még néhány lappal hátrább: „Átkozott, aki elfordítja a jövevénynek … igazságát!” (5Móz
27,19.)
Talán a pártember jelentése okozta, hogy
hamarosan felügyelõt küldtek az õrök közé. Az illetõ nagyon keményen lépett fel,
szemrehányást tett, hogy Löwenbruchban
úgy folynak a dolgok, mintha a Harmadik

Birodalom nem létezne. Urak és alárendeltek egy asztalnál ülnek; pedig a Führer
úgy rendelkezett, hogy a hadifoglyok semmiképpen nem ehetnek egy asztalnál a német nép fiaival, még kis üzemekben sem,
ahol a kényszerítõ viszonyok miatt elég
szorosan közel vannak egymáshoz. Az idegenek elõtt világossá kell tenni, kik parancsolnak és kik a leigázottak.
A szóváltás négyszemközt történt. Knesebeck asszony felkínálta, hogy bármikor hajlandó neki elkülönített helyiségben teríttetni, ha úri mivoltának megõrzése szempontjából ez lenne szükséges. Õ természetesen úgy véli, hogy akik együtt dolgoznak,
étkezzenek is együtt. A fogolynak visszaadnak egy darabot emberi méltóságából, ha
egy asztalhoz ülnek vele. Az ilyen magatartást a foglyok megindító módon szorgalmas munkával és kifogástalan viselkedéssel hálálják meg. Ezt az õrök hitelesen tanúsíthatják.
Amikor 1945 tavaszán az oroszok elõrenyomultak Berlinig, a löwenbruchi foglyok
nem siettek a távozással. Ellenkezõleg, végezték a munkát, mint azelõtt, az egyik a
mezõn, a másik az erdõben, a harmadik a
gazdasági épületekben. Meglepõdtek,
amikor egy napon gépesített orosz osztag
hajtott be az udvarra. Sürgõs ügyük volt: a
földbirtokosnõ után nyomoztak.
Úgy vélték, mint porosz nemesek rokona
és egy óriási földbirtok tulajdonosa kétségtelenül a katonai kaszthoz kellett tartozzon, ezzel kapitalistának számított, aki a
munkások kizsákmányolása folytán élõsködött. Az ilyen ember pedig halált érdemelt. Knesebecknét már elõ is ráncigálták,
ütlegelés közben megkötözték a kezét és a
falhoz állították, hogy agyonlõjék. Azonban hirtelen elõrohantak a hadifoglyok és
heves gesztikulálás közben üvöltözni kezdtek: „Mamuska, mamuska!”
A kommandósok meghökkenve abbahagyták a kivégzés elõkészületeit, nem tudták
mire vélni a dolgot. Az elsõnek odaérkezõ
foglyok izgatottan magyarázkodtak a parancsnoknak, a többiek pedig a futástól kifulladva élõ falként körülvették a megkötözött asszonyt és megszakítás nélkül kiáltozták: „Mamuska, mamuska!” Olyan bizonyságtétel volt ez, ami nem igényelt magyarázatot.
A kommandósok parancsnoka kénytelen
volt respektálni honfitársai akaratát. A
földbirtokos asszony bilincseit leoldották,
és az oroszországiak hazameneteléig a birtokán maradhatott.
Késõbb el kellett hagynia birtokát. Hoszszú, keserves utazás végén kötött ki rokonainál Württembergben. Még húsz évig élt
ott békességben. Élete alkonya fölött napsugárként tündökölt a Löwenbruchban sok
szájból felharsanó kiáltás: „Mamuska! Mamuska!”
IT-né

Forrás: Élet és Világosság, 2010. május
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Oly korban éltünk 17.
Családi játékok
Encsi és Ildi az egész téli szünetben nálunk
lehetnek. Boldogságuk határtalan. A két
kamasz egész idõ alatt az egyéves csöppséget, Virágot ajnározza. A pufók, szõke hajas baba teljesen elbûvöli õket.
– Gyere, gyere! – hívogatják.
– Tyetye, tyetye! – formálja a szavakat a kicsi, és totyogva igyekszik egyiktõl a másikhoz. Kitárt karjukba veti magát, fölkapják,
forgatják. Nem gyõzöm õket csitítani:
– Csak óvatosan, kicsi baba még!
A 36 négyzetméteres, egyszobás lakást reggeltõl estig betölti a gyerekzsivaj. A nagylányok szerepjátékaikba is bevonják a kicsit, Balázst és bennünket, szülõket is. Hol
ló vagyok és a hátamon utazik az egész társaság, hol masiniszta bácsi, gõzös vonat, aztán rendõr, aki megbünteti a karambolozó
autóst. Ani boltos lesz, majd doktor néni,
aki a beteg kisbabáknak szurit ad. Semmihez nem fogható élmény felnõttként, szülõként belefeledkezni a gyerekvilág képzeletjátékaiba, megélni a gyermeklét sokszínûségét. Ezekben a játékokban tükrözõdik
a gyerekvilág, a felnõttek, a család, állatok,
gépek világa és minden, ami bennünket körülvesz. Ahogy telnek a napok, egyre színesebbek a közös játékok. A téli szünet utolsó
napjaira már hatalmas játéktérré válik a
konyhától a hálófülkéig az egész lakás. Az
esti altatás meséi is beleszövõdnek a szerepeinkbe.
Január 7-e a szünet utolsó elõtti napja.
Másnap viszem a két nagylányt haza. Encsi
ezen a napon Ani ruhatárából kölcsönzött
darabokkal királynõnek öltözik. Trónt készítünk neki. Virág a kislánya, Tyetye hercegnõ. Csupa fodor ruhácskát adnak rá, s
neki is korona kerül a fejére.
– Apu, te vadember legyél! – intézkedik Ildikó. – A neved mondjuk Bunga-Bunga.
– Jó, és Balázs lesz a kisfiam, a Kis Bunga.
És mi leszel te?
– Keleti királylány leszek, akit elrabol egy
lovag és rabnõnek a királynõ udvarába hoz.
– A lovag legyen Mamsi, majd õ rabol el téged! – javasolja Encsi.
Aninak szép, olaszos arca van, csinos lovag
lesz belõle. Bevagdalt újságpapírból készítek vademberes fûszoknyát Balázsnak és
magamnak. Kipingáljuk harci jelekkel az
egész testünket, aztán vad üvöltözéssel ugrálunk, szaladgálunk a lakásban. Ez nagyon tetszik mindenkinek.
– Szolgám, hozd be a vacsorámat, éhes vagyok! – parancsol rám a királynõ és a fejemre csap a legyezõjével.
– Igen, felséges királynõ, azonnal! – hajolunk meg, aztán kimegyünk Kis Bungával a
konyhába és tálcán behozzuk az egyébként
is aktuális családi vacsorát. A királynõ
eszik.
– Bunga, bunga, bunga – szólok, miközben
a királynõ elõtt ugrálok a kisfiammal, mint

egy majom, és jelbeszéddel próbálom megértetni a királynõvel, hogy Kis Bunga is
éhes.
– Ja, éhesek vagytok? Egyetek akkor ti is –
tolja elénk a tálcát.
Eszünk. Közben kintrõl trombitaszó hallatszik és kopogás az ajtón.
– Szolgám, eredj, nézd meg, ki jött!
Kinyitom az ajtót. Belép az ifjú lovag, rabláncon vezeti a keleti királylányt, Leilát.
Leila csábító bajadérnak öltözött. Egy
bébidoll hálóingnek és egy muszlinkendõnek köszönhetõen csupa fátyol. A szeme,
szája kifestve. Ez Ani munkája. Jó sokára
lettek készen, de az eredmény fantasztikus.
A lovag mély meghajlással lép a királynõ
elé:
– Kedves királynõm! Megjöttem a messzi
csodás Keletrõl, és hoztam neked egy gyönyörû rabnõt ajándékba.
– Aztán mit csináljak vele? – néz végig megvetõen Leilán. – Talán megegyem?
A lovag zavarba jön a királynõ visszautasító
válaszán.
– Nem tetszik a szép ajándék?
– Hogy mer ez a rabnõ szebb lenni nálam?
Mit csináljak vele? Kihez adjam feleségül?
– kérdez vissza indulatosan a királynõ.
– Felséges királynõ! Én szerelmes vagyok
Leilába és feleségül venném – ajánlkozik
férjnek a lovag.
– Ha õ is szeret, megengedem, hogy legyen
a feleséged. Szolgám, vezesd ide elém
Leilát! – szólít engem.
– Bunga, bunga! – felelem. Megfogom
Leila kezét és a királynõ elé vezetem.
– Leszel a lovagom felesége? – kérdezi a királynõ Leilát. Leila dacosan elfordul, hallgat.
– Drága szép Leilám! Szeretlek téged!
Gyere hozzám feleségül! – kérleli a lovag a
gyönyörû rabnõt. Leila nem válaszol, és
tüntetõen hátat fordít neki. A lovag simogatja, átöleli, de a lány kitépi magát ölelõ
karjaiból. – Aranyat, ékszert, szép ruhákat
kapsz tõlem, és talán idõvel megkedvelsz
engem, csak gyere hozzám feleségül! –
Leila az ágyra veti magát, a párnába temeti
az arcát. A lovag odaül mellé, simogatja, és
egyre kétségbeesettebben könyörög neki. –
Valaki mást szeretsz talán? Ha így van, én
nem állok az utadba.
Leila erre a szóra fölkapja a fejét, a lovagra
néz és kitör belõle a vallomás:
– Én Bunga Bungába vagyok szerelmes. Õt
is onnan rabolták el, ahonnan engem. Én
hozzá akarok menni feleségül.
A helyzet egyre drámaibb. A lovag szerepe
mögött ott van Ani. A lovag és Leila szerepe között ott feszül Kedvesem és Ildikó
helyzete. Az elsõ házasságomból származó
kiskamasz lányom imádott apját még mindig újra az õ édesanyja mellett szeretné látni. S nagyon nehéz Aninak azt elfogadni,

hogy bármit tesz is, soha nem tud Ildikónál
az igazi anyja helyébe lépni. Ezzel a ténnyel
megrázó szembesülni mindkettõnknek.
– Drága Leila, bár nagyon szeretlek, de légy
boldog azzal, akit szeretsz, én nem állok az
utatokba – a lovag átöleli Leilát és már a valóságban is potyognak a könnyei.
Odamegyek én is, átölelem mindkettõjüket, és már az én könnyeim is potyognak.
De ott van már Virág, Balázs is. Odafurakodnak közénk. Enikõ még királynõ szerepében ront be a hálófülkébe:
– Mi van itt? – aztán kiesve a szerepébõl õ is
odaveti magát a nagy családi rakásra. Elkezdünk nevetni. Balázs lelkesülten tépkedi rólam az újságpapírból készült fûszoknyát, én is róla. Ettõl a többiek is transzba
jönnek. Szaggatjuk a papírjelmezt egymásról és a trón díszletét is apró cafatokba, dobáljuk fel a magasba. Már mindenki vademberként ugrál.
– Esik a hó! – kiáltja Balázs, ahogy hullik
ránk a papír.
Összefogódzunk.
– Hull a hó és hózik, Micimackó fázik! –
énekeljük, és táncolunk, ugrálunk kifulladásig. Aztán csak nevetünk, összeölelkezünk, birkózunk, míg egy hatalmas rakás
lesz a padlón a családból.
Másnap rázkódunk a gázolajszagú, zsúfolt
buszon. Ildikó égõ szemekkel néz rám. Hiányzik neki az apja. De hát a kislánynak az
anyja mellett a helye. Hazaviszem õket.
Tudom, borzasztóan megviseli mindkét
kislányt a válás, és a szétszakítottságban
nem pótolható nekik az, ami igazán hiányzik: az apával, anyával teljes otthon biztonsága. Encsi idõnként hisztériás sírásokban
tör ki. Ilyenkor az anyja, ha már más nem
segít, egy pohár vízzel önti nyakon. Attól
megnyugszik.
Ildikó hisztije keményebb. Két hónap múlva egy nagy kiabálás után megszökik otthonról és minden bejelentés nélkül megjelenik nálam. Kijelenti, hogy ide akar jönni.
Azonnal hívom az édesanyját, aki az elsõ
busszal meg is érkezik Sárbogárdra.
– Lalikám! – mondja Enikõ könnyek közt. –
Bármennyire fájdalmas ezzel szembenéznem, úgy látom, Ildikónak most nagyobb
szüksége van rád, mint énrám. Ha Ani is
beleegyezik, idejöhet hozzátok. Tudjátok
vállalni ezt a szenvedélyes, vad kamaszlányt?
Ani bólint. Átöleli Enikõt és Ildikót, én pedig mindhármójukat.
– Ildikóm! Mi valamennyien szeretünk téged – mondom. – Ez így egész család akkor
is, ha kétfelé élünk. És az élet itt se habos
torta.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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NAGYMAMA RECEPTJEI

GYÖTRELMES AKTUALITÁS

ZÖLDFÛSZERES TAVASZI LEVES

Tényleg igaz, hogy az egyik szomszéd országban lövik egymást az
emberek, lõfegyverekkel vadásznak egymásra, mint a nyulakra?
Igaz lehet, hogy az a nép, amely a legiszonyatosabb szenvedéseket
élte át a világháborúban, tízmillió nemzettársát tette a föld alá,
most csatatérré alakítja a saját utcáit? Hetven évvel ezelõtt üszkös
romok tövében vonítottak az anyák kötélen himbálózó fiaik kék
arcát nézve. És most ott fekszenek az újabb hullák az aszfalton, viszik a vérzõ testeket a hordágyakon, a nõk zokognak, tördelik a
kezüket. Mi van itt? Érti valaki?
Sajnos, értjük. Az ember olyan lény, amely képes megölni a társát,
felégetni annak otthonát. Remél õ valami hasznot a gyilkolásból?
Nos, ilyenkor az az embervadász valami torzító tükörben látja a
valóságot, egyáltalán nem veszi tudomásul, hogy az elképzelt haszon oly csekély, hogy említeni sem lehet a valóságos, iszonyatos
kárral szemben. Igen, elképzelt haszon áll szemben valóságosan
bekövetkezõ rémségekkel. Létezhet mérleg, amely az egyik serpenyõjén politikai, csoportlélektani fantazmagóriákat egyensúlyoz a másik serpenyõn gyermekholttestekkel, anyák gyászával,
apák sáros hullájával? S az egészben az a gyalázatos, hogy a tûznél
titkos hatalmak sütögetik a pecsenyéjüket. Nem törõdnek a gyermekek vérével, felnõttek könnyeivel, meghülyített emberek tébolyával. Náluk ez szakmai ártalom. A pozíciójukkal jár. Nem lehet
elfelejteni, hogy ez az emberi faj Hitlereket, Sztálinokat termelt
ki, és nemde a mai faj azonos a régivel.
Tehát háború? Vannak találkozók, vannak tárgyalások. Van a világban valami globális konszenzus, hogy akármi, csak háború ne.
És milyen szörnyû érdekesség: az ellenérdekelt felek mégsem jutnak megegyezésre. Nem és nem. Ha A engedne, B nem enged, ha
B engedne, A nem enged. Inkább a halál. Mármint másvalaki halála, nem az övé. Persze! Tehát ott ül szemben egymással két ember. Mikor találkoztak, kezet fogtak. Anya szülte õket. És nem
mondanak igent egymásnak. Mintha átok sújtaná õket. Kell itt
valami titoknak lennie.
Nincs itt semmiféle titok! Pozíciókról van szó, hatalomról, zsíros
állásokról, bankbetétekrõl. Jó fekete termõföldrõl. Hogy más
diktál nekem, vagy én diktálok másnak. Hogy én téblábolok más
irodája elõtt kalapot gyûrögetve, vagy más téblábol az én irodám
elõtt. Ezekrõl van szó többek közt, és nem valamiféle hazafiságról. És a szegény félrevezetett, lõporfüstös pofájú harcos csak szorongassa azt a fegyvert azért, hogy az én repülõgépem szelje a levegõt a felhõkarcolók fölött. Csoda kellene. A fegyver eldobásának csodája. Ám komoly szakértõk állítják, hogy csodák nincsenek. Noha más szakértõk viszont emlegetnek valami sok ezer éves
törvényt. Aki megszegi, az „átkozott lészen a Földön”. A törvény
így szól: „Ne ölj!”

Hozzávalók: 1 csokor zöldhagyma, 2 zsenge cukkini, só, babérlevél, citromlé, 2 dl tejföl, 2 evõkanál aprított kapor, 1 evõkanál aprított citromfû,
borsikafû.
A felaprított hagymát a babérlevéllel 1 liter vízben felfõzzük, sózzuk. Hozzáadjuk a lereszelt cukkinit, ha sûrûnek találjuk, hígítsuk forró vízzel. A tejfölt kevés
vízzel keverjük simára és adjuk a megfõtt leveshez a fûszernövényekkel együtt.
Összeforraljuk és citromlével ízlés szerint savanyítjuk. Melegen, hidegen egyaránt jó. Ha gazdagabban akarjuk, tehetünk bele virslit, csíkokra vágott sonkát.

PRÓSZATEKERCS
Hozzávalók (6 tekercshez) a prószához: 6 nagy krumpli, 15-20 dkg liszt
(attól függõen, hogy a krumpli mennyi levet ereszt), 1 tojás, 1-2 dl tejföl,
só, bors, õrölt kömény, petrezselyemzöld, kevés étolaj a sütéshez; a
töltelékhez: 6 nagy fej vöröshagyma, 6 db virsli, 15 dkg füstölt sajt; a
tetejére: 10 dkg trappista sajt.
A prószához a krumplit megpucoljuk és lereszeljük. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és kanállal, vagy robotgéppel sûrû masszává keverjük. Kiolajozott palacsintasütõben lepényeket sütünk. A töltelékhez a hagymát felkockázzuk és kevés olajon megdinszteljük. A lepényekbe kevés dinsztelt hagymát, reszelt füstölt sajtot és 1-1 virslit teszünk, majd feltekerjük, fogpiszkálóval megtûzzük és
egy vékonyan kiolajozott tepsibe helyezzük. A tekercseket reszelt trappista
sajttal megszórjuk. Kb. 180 fokon addig sütjük, amíg a sajt megolvad és megpirul a tetején.

CUKKINIS–VIRSLIS TÉSZTA
Hozzávalók: 2 db cukkini, 1 kis fej vöröshagyma, 1 pár füstölt virsli (vagy
sonka), 10 dkg krémsajt (1 tubus ömlesztett sajt), bors, oregánó, bazsalikom, 50 dkg tészta, kevés olaj.
A felaprított vöröshagymát pici olajon megdinszteljük, rátesszük a kockára vágott virslit. Mikor kicsit megpirul, a kockára vágott cukkinit is hozzáadjuk és
együtt pároljuk. Mikor megpuhult, a krémsajtot beletesszük, jól összekeverjük.
Sóval, borssal, oregánóval, bazsalikommal fûszerezzük. Idõközben a tésztát
sós vízben kifõzzük, leszûrjük és a mártással összekeverve azonnal tálaljuk.

KÁVÉS PANNA COTTA
Hozzávalók (2 személynek): 3 dl tejszín (30 %-os), 1/3 csomag zselatinfix,
1 csomag vaníliás cukor, 0,5 dl feketekávé, 1 evõkanál vaníliaaroma, 1
dkg vaj a forma kikenéséhez.
A tejszínt felmelegítjük, hozzáadjuk a zselatin fixet, a vaníliás cukrot és az aromát, végül pedig a feketekávét. A pudingformát kivajazzuk, beleöntjük a tejszínt, majd hûtõbe tesszük néhány órára. Tálaláskor tányérra borítjuk és máris
fogyaszthatjuk.

Könyvajánló

China Miéville: Armada I-II.
Új-Crobuzon városából kis hajó indul Nova Esperium fegyencgyarmata felé,
menekültek és elítéltek tarkabarka csapatával a fedélzetén. Útjukat azonban
kalóztámadás zárja rövidre, és a túlélõk Armada világában találják magukat, e
több ezer összekapcsolt hajóból álló úszó szigeten, a törvényen kívüliek sajátos társadalmi berendezkedésû paradicsomában.
Armada vezetõi hatalmas vállalkozásra készülnek, amelyhez minden segítségre szükségük van: egy legendás tengeri szörny elfogásával akarnak közelebb
kerülni a mindenség fölötti hatalom kulcsához.
Csakhogy terveiket külsõ és belsõ ellenségek is
veszélyeztetik, s ami végsõ soron kockán forog, az
maga a valóság szövedéke lehet.
China Miéville az angol fantasztikus irodalom új
nemzedékének egyik kiemelkedõen tehetséges
„fenegyereke”, akinek különbözõ mûvei elnyerték
már az Arthur C. Clarke-, a Brit Fantasy- és a Locus-közönségdíjat is. Az Armada ugyanabban a
világban játszódik, mint a magyarul korábban megjelent Perdido pályaudvar, végállomás, de ahhoz
csupán csak lazán kapcsolódik, önmagában is teljes értékû élményt nyújt mind az SF, mind a fantasy
szerelmeseinek, de akik egyszerûen irodalomra
vágynak, azoknak sem kell csalódniuk.

L. A.

HETI IDÕJÁRÁS
A következõ napokban igazi változékony idõre van kilátás. Csapadékos és száraz napok, idõszakok váltogatják
majd egymást. Csütörtökre virradó éjszaka sokfelé számíthatunk esõre, záporra, a Dunántúlon akár jelentõsebb mennyiségû csapadék is hullhat. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhõzet, ekkor már csak a déli és keleti tájakon számíthatunk esõre, másutt inkább már csak rövid záporok lehetnek. Pénteken átmenetileg szárazabb, naposabb idõ valószínû, csak északkeleten lehet elszórtan
záporesõ. Szombat reggeltõl aztán egy újabb gyenge hidegfront halad át hazánkon. Emiatt átmenetileg ismét több lesz a felhõ és többfelé lehet csapadék
is. Az északnyugatira forduló szél pedig megélénkül, többfelé erõs lökések is
lehetnek. Vasárnap ismét csendesebb, naposabb idõre van kilátás, de estefelé
nyugat, északnyugat felõl már ismét vastagabb felhõk érkeznek és hétfõre virradó éjszaka sokfelé számíthatunk esõre, több helyen jelentõs mennyiségre.
Hétfõn napközben is sok lesz a felhõ, és elszórt záporokra is számítani lehet. A
csúcshõmérséklet az idõszak nagy részében az átlag körül alakul, a szárazabb
napokon 19, 24, míg a csapadékosabb tájakon általában 15, 18 fok körül várható. Az éjszakák általában enyhék lesznek, ám pénteken és vasárnap a völgyekben akár 5 fok alá is lesüllyedhet a hõmérõ higanyszála, de egy esetleges fagynak most kicsi az esélye.
www.metnet.hu
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FELHÍVÁS
Rendészeti pályára irányító tábor

roma származású fiatalok
részére
A Belügyminisztérium pályára irányító tábort
szervez azoknak a roma származású fiataloknak, akik érdeklõdnek a rendvédelmi hivatás
(rendõrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.
A tábor idõtartama: 2014. június 29-étõl július 4-éig.
Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola.
A résztvevõk áttekintést kapnak a rendvédelmi
szervek munkájáról, a felvételi követelményekrõl. A tábor a résztvevõk számára térítésmentes.
A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk,
mellékelve a részletes programot.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik:
– 2014 szeptemberében kezdik meg gimnáziumban, vagy szakközépiskolában a 11., vagy a
12. évfolyamot,
vagy
– érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 21. életévüket.
Beküldendõ:
1. önéletrajz
2. a 11., vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány másolata (az idén érettségizõ esetén),
vagy
3. az érettségi bizonyítvány másolata, ha már
érettségizett
4. támogató nyilatkozat a helyi roma nemzetiségi önkormányzattól, vagy roma civil szervezettõl, ennek hiányában a település jegyzõjétõl.
Jelentkezési határidõ: 2014. június 1.
Cím: Belügyminisztérium Személyügyi Fõosztály Civilkapcsolati Osztálya, 1903 Budapest,
Pf. 314.
További információ kérhetõ: dr. Véberné
Rostás Krisztina romaügyi referenstõl, tel.:
06 (1) 441-1157.

KISTÉRSÉGI
TANÁCSADÓ
FÓRUM
A Fejér Megyei Civil Információs Centrum tisztelettel meghívja Önt és munkatársait kistérségi tanácsadó fórumra.
Idõpont: 2014. május 14. 17.00 óra.
Helyszín: 7000 Sárbogárd, polgármesteri hivatal, tanácsterem.
A fórum célja, hogy segítséget nyújtson a civil
szervezeteknek a jogszerû mûködéshez. A fórum kiemelt témája a 2012-es évi civil törvény
és az új Ptk. civil szervezeteket érintõ változásai, valamint a közhasznú szervezetek közhasznú jogállásának meghosszabbítása és az ebbõl
adódó feladatok megbeszélése, pénzügyi zárásokkal kapcsolatos feladatok és határidõk.
A fórumon lehetõség van a szervezetek által felvetett kérdések megbeszélésére is.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

TÉRÍTÉSI DÍJAK
BEFIZETÉSE
2014. május hónapban
az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak
beszedésére
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
Május 12. (hétfõ) 7.45–16.30-ig
Május 15. (csütörtök) 7.45–12.00-ig
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
Május 13. (kedd) 7.45–16.30-ig
Május 19. (hétfõ) 7.45–12.00-ig
Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
Május 14. (szerda) 7.45–16.00-ig
Május 16. (péntek) 7.45–13.00-ig
Szent István Általános Iskola:
Május 20. (kedd) 7.45–9.30-ig
Május 23. (péntek) 9.00–10.00-ig
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:
Május 20. (kedd 10.00–11.30-ig
Május 23. (péntek) 7.30–8.30-ig
Sárbogárdi Zengõ Óvoda:
Május 12. (hétfõ) 7.30–9.30-ig
Május 13. (kedd) 7.30–9.30-ig
Május 19. (hétfõ) 14.30–16.30-ig
(iskolát is)
Zengõ Óvoda Töbörzsök:
Május 14. (szerda) 14.00–16.00.
Kippkopp Óvoda Sárszentmiklós:
Május 13. (kedd) 7.45–9.00-ig,
14.30–16.30-ig
Május 19. (hétfõ) 7.45–12.00-ig
Pótbefizetés:
2014. május 26. (hétfõ) a sárbogárdi polgármesteri hivatal földszint 13. sz. irodájában 8.00–15.00-ig

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2014. április 17-ei ülésén
elfogadta a 7/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési
csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

KÖZPONTI ÜGYELET
MINDEN NAP
15.30 órától
Ady Endre út 79-83.,
06 (22) 311 104
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2014. május 9-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Az alapellátás és a járó-, fekvõbeteg-szakellátás közötti munkakapcsolat áttekintése, szükség szerint
módosítása.
Elõadó: dr. Rácz Lajos intézetvezetõ fõorvos, dr. Csernavölgyi István fõigazgató.
4. Beszámoló Sárbogárd város 2013. évi bûnügyi és
közbiztonsági helyzetérõl.
Elõadó: Lasancz Zoltán rendõrkapitány.
5. Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatási tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester.
6. A helyi közösségi közlekedés támogatása iránti kérelem benyújtása.
Elõadó: polgármester.
7. Beszámoló a Városi Bölcsõde tevékenységérõl, a
személyi és tárgyi feltételeirõl.
Elõadó: a Városi Bölcsõde vezetõje.
8. Városi Bölcsõde nyári zárva tartása.
Elõadó: jegyzõ.
9. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetérõl.
Elõadó: hatósági osztályvezetõ.
10. Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetõjének
kiválasztása.
Elõadó: polgármester
11. Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának
elszámolása.
Elõadó: polgármester.
12. Tájékoztató a polgármesteri hivatal tevékenységérõl, a hatósági ellenõrzési feladatok ellátásáról.
Elõadó: jegyzõ.
13. Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetérõl.
Elõadó: polgármester.
14. A 2014. évi nyári táborozások, kirándulások pályázatra beérkezett alapítványi pályázatok elbírálása.
Elõadó: polgármester.
15. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok
gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV.
9.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
16. Döntés a sárbogárdi 2358/3/A/2 hrsz.-ú ingatlan
értékesítésérõl.
Elõadó: polgármester.
17. Bejelentések.
17/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2014. április 17-ei ülésén elhangzott bejelentésekre válasz.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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2014. május 8. Bogárd és Vidéke

KÖZLEMÉNY / SPORT

EBOLTÁS

Sárbogárd város állatorvosai a 164/
2008. (XII. 20.) FVM-elõírás alapján az
EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSÁT ÉS FÉREGTELENÍTÉSÉT
végzik az alábbi idõpontokban és helyeken.

2014. május 13. (kedd)
Pusztaegres (sportpálya) 8.00–9.45 óra,
Örspuszta 10.00–10.15 óra, Nagyhörcsök 10.30–11.00 óra, Kislókpuszta
14.30–15.00 óra, Kislók (József A. u.
sarkán) 15.15–16. 00 óra.

2014. május 14. (szerda)
Sárbogárd (Ifjúsági park) 8.00–9.45
óra, Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.) 10.00–11.00 óra, Töbörzsök
(Gulyarét) 13.00–13.45 óra, Töbörzsök
(Esze Tamás utca vége) 14.00–15.30
óra, Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.) 15.45–16.45 óra, Sárszentmiklós (Endre kocsmája, Köztársaság út)
17.00–17. 30 óra.
Az ebek veszettség elleni
PÓTOLTÁSÁT 2014. május 17-én
(szombaton) végzik.
Pusztaegresen 8.00–8.30 óra, Kislókon
a József A. u. sarkán 9.00–9.30 óra, Sárbogárdon az Ifjúsági parkban 10.00–
10.45 óra, Töbörzsökön a Gulyaréten
11.00–11.45 óra, Sárszentmiklóson a
Gabona elõtt 17.00-18.00 óra.
Az eboltás költségét az eb tulajdonosa viseli. A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelenítéssel együtt 3.500 Ft + a kötelezõen elõírt eboltási könyv (új, vagy ha elveszett) 500 Ft .Háznál történõ oltás esetén kiszállási díjat kell fizetni: 1.000
Ft/ház. A veszettség elleni védõoltás valamennyi 3 hónapnál idõsebb ebnél kötelezõ! Veszettség elleni vakcinázásra – a jogszabály értelmében – csak mikrocsippel
ellátott ebek kerülhetnek. Az oltás megtörténtét a minden ebre kiadott „Kisállat
Egészségügyi Könyv”-be kell jegyeztetni a
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVMrendelet elõírásainak és a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásainak megfelelõen.
Elmaradt eboltás esetén 30.000 Ft bírság
róható ki.
Sárbogárd város állatorvosai

VAX Sárbogárd férfi kézilabda
Múlt héten nem sikerült beszámolni az eredményekrõl, ezt most megtesszük.
Április 20-án játszottuk a rájátszás 2. fordulóját Dunaújvárosban Rácalmás ellen. Jó
színvonalú mérkõzésen maradtunk alul összesen két góllal, 30-28 arányban. A csapat teljesítményére nem lehetett panasz, hiszen a szezon egyik legjobb, ha nem a legjobb játékát mutattuk be. Nem a játékvezetõkre fogva a dolgot, de a két játékvezetõ hölgy most
sem nekünk kedvezett.
Múlt héten a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség új elnököt és öt fõbõl álló elnökséget választott. Az elnök a következõ négy esztendõben Dobos Lajos lesz. Gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk!
Hétvégén hazai pályán fogadjuk a listavezetõ DAC csapatát. Reméljük, sikerül egy bravúros gyõzelmet aratnunk, hiszen ez már járna a csapatnak.
2014. május 10., szombat, 18.00 óra: VAX KE Sárbogárd–Dunaújvárosi AC.
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Tamás

Helyreállt az élet rendje
A 25. fordulóban egy gyõztes mérkõzés után látogatott Káloz az elsõ vereségét elkönyvelõ Miklósra. A hazaiak mindenképp nyerni akartak és bizonyítani, hogy a kisiklásnak vége. Ez sikerült is, de nem olyan könnyen.
A vezetést Tóth Levente szerezte meg a hazaiaknak, majd a félidõ végén Boros egyenlített. A szünet után szinte rögtön Tóth Zsolti juttatta vezetéshez a komolyabb fokozatra
kapcsolt hazaiakat, aki Lajtos lepattanóját értékesítette. A harmadik gólt Rozsos József
lõtte az ötös sarkáról kíméletlenül a léc alá. A negyedik találat tizenegyesbõl született,
melyet a gólkirályi címre törõ Krajcsovics értékesített. A végén még sikerült egy eladott
labdából gólt szereznie Káloznak így beállítva a 4-2 es végeredményt. Az ifi 7-0-ra gyõzött.
A 26. fordulóban Baracsra látogat a csapat, ahonnan gyõzelemmel szeretne hazatérni.
Sárszentmiklósi SE

A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei

Az Agárdi Termál csoport
állása és eredményei
Mezõszilas–Nagylók

0-7

DASE–Kisapostag

Kulcs–Sárbogárd

2-2

Zichyújfalu–Cece

2-2

Szabadegyháza II.–Seregélyes

2-3

Enying–Alap

4-1

Dég–Baracs

0-6

Sárszentmiklós–Káloz

4-2

LMSK–Aba-Sárvíz

0-4

Kõszárhegy–Adony

2-2

Lajoskomárom–Pusztaszabolcs

1-0

1. Sárszentmiklós
25 23
2. Nagylók
25 19
3. Baracs
25 17
4. Aba–Sárvíz
25 17
5. Pusztaszabolcs
25 16
6. Lajoskomárom
25 13
7. Seregélyes
25 13
8. Káloz
25 13
9. LMSK
25 9
10. Kõszárhegy
25 7
11. Adony
25 8
12. Kulcs
25 4
13. Sárbogárd
25 3
14. Szabadegyháza II. 25 4
15. Dég
25 2
16. Mezõszilas
25 3
Adony -2, Mezõszilas -9 pont.

1 1
4 2
2 6
1 7
4 5
5 7
3 9
2 10
4 12
6 12
4 13
7 14
6 16
2 19
3 20
4 18

103
88
64
89
68
59
61
60
45
43
45
35
26
37
34
32

25
39
33
34
27
40
51
41
37
55
51
67
80
84
120
105

78
49
31
55
41
19
10
19
8
-12
-6
-32
-54
-47
-86
-73

70
61
53
52
52
44
42
41
31
27
26
19
15
14
9
4

0-3

Nagyvenyim–Vajta

2-10

Sárszentágota–Nagykarácsony

1-6

Mezõfalva II.–Rácalmás

1-2

Perkáta–Elõszállás

0-2

1. Vajta

23 17 2 4 93 35

58 53

2. Enying

23 15 2 6 82 44

38 47

3. Nagykarácsony

23 14 4 5 60 32

28 46

4. Kisapostag

23 14 2 7 64 39

25 44

5. Rácalmás

23 13 3 7 59 40

19 42

6. Alap

23 13 1 9 50 51

-1 40

7. Zichyújfalu

23 10 5 8 52 39

13 35

8. Cece

23

9 4 10 55 60

-5 31

9. Nagyvenyim

23 11 3 9 58 52

6 30

10. Mezõfalva II.

23

9 2 12 46 60 -14 29

11. Elõszállás

23

7 3 13 32 61 -29 19

12. DASE

23

5 3 15 40 74 -34 18

13. Perkáta

23

2 3 18 35 83 -48 9

14. Sárszentágota

23

2 3 18 34 90 -56 8

Nagyvenyim -6 pont, Elõszállás -5 pont,
Sárszentágota -1 pont.
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A Final Four-on jártunk
Múlt hétvégén rendezték a nõi kézilabda
Bajnokok Ligája négyes döntõjét Budapesten. Az Európai Kézilabda Szövetség
elõször rendezett négyes döntõt, azaz
Final Four-t Európa legrangosabb nõi kézilabdakupa-sorozatában. Az elsõ ilyen
rendezvény rendezési jogát nem kis bravúrral valamint sportdiplomáciai sikerrel a
Magyar Kézilabda Szövetség nyerte el és
rendezhette meg a fõvárosunkban a 10
ezer nézõ befogadására képes Papp László
Sportarénában.
Ha már a lehetõség adva volt és magyar
csapatnak is szurkolhattunk, nem tétováztunk a többiekkel, hanem megváltottuk
belépõinket a rendezvényre. Az elsõ napon szombat délután bõ egy órával a kezdés elõtt érkeztünk a mérkõzés helyszínére. Mint késõbb kiderült, ezt nem bántuk
meg, hiszen a csarnok körül nagyon jó felvezetõ programokat találtunk, valamint
kellõ idõnk volt az aréna bejárására. Már
az elsõ pillanattól észre lehetett venni,

szésüket a kedvenc játékosukat ért sérelmek miatt. Majd kezdõdhetett a mérkõzés
közel 10 ezer nézõ elõtt, akik közül közel
90 % a gyõri lányok sikeréért szorított.
A hangulat fergeteges volt, mindenki tiszta szívbõl szurkolt a magyaroknak, és kiderült, nemhiába. A Gyõr sikerrel vette az elsõ akadályt, 29:26 arányban, nem kijátszva
minden kártyáját diadalmaskodott a
Midtjylland csapata felett. Egy óra múlva
jött a következõ elõdöntõ a Podgorica és a
Vardar Szkopje között.
Addig folytattuk csarnoktúránkat és nézelõdtünk.
A két nap folyamán rengeteg híres kézilabdázóval és kézilabdaedzõvel találkoztunk.
Csak a legnagyobbakat említve: Nagy
László, Carlos Ortega, Iváncsik Tamás,
Bojana Radulovics. A sportolókon kívül
számos híres közéleti személyiséggel is találkoztunk. Ez is bizonyítja, hogy egy ilyen
volumenû rendezvény mennyi ember
érdeklõdését felkelti.

hogy ez valóban egy nagy port verõ, igazi
profi rendezvény lesz a magyar kézilabdázás életében. Ez tovább fokozódott, amikor elfoglaltuk a lelátón a helyünket, és
vártuk, hogy elkezdõdjön az elsõ elõdöntõ,
amit a Gyõr és a dán Midtjylland vívott
egymással.
A kezdés elõtt a pálya közepe fölött található óriáskivetítõn szórakoztatták a nézõket összefoglalókkal, emlékezetes bejátszásokkal a kupasorozat idei évadjából.
Valamint az amerikai sportokból (NBA,
NHL, NFL, MLB) is áthoztak nekünk pár
szórakoztató dolgot, például a csókkamerát és tánckamerát, ami nálunk is jól vizsgázott és nagy sikert aratott. A rendezvény
megnyitását egy tehetséges magyar énekesnõ, Bogi tette kerekké nagy sikerû,
„We all” címû számával.
Amikor elérkezett a csapatok bemutatása,
elsötétült az Aréna, és hatalmas lézershow
és fénytechnika segítségével szólították a
csapatokat a pályára, majd jött az EHF
himnusza. A himnusz alatt ritka pillanatoknak lehettünk szemtanúi, mivel a gyõri
szurkolók az Európai Kézilabda Szövetség
ellen tüntetve hátat fordítottak a küzdõtérnek, és két kezüket felemelve, középsõ
ujjuk felmutatásával mutatták ki nemtet-

Visszatérve a következõ elõdöntõre: a két
csapat bemutatása felemásra sikeredett. A
Vardar játékosait mindenki megtapsolta,
míg a Podgorica csapatát a 600 montenegrói fanatikuson kívül mindenki kifütyülte,
nem véletlenül. Majd a mérkõzésen
ugyanúgy mindenki a Vardart éltetve
nézte végig a mérkõzést.
Ez már egy igazán kemény és kiélezett
mérkõzés volt, rácáfolva az elsõ félidõben
látottakra. A mérkõzés elsõ felében jelentõsebb elõnyre szert tevõ Podgorica a 2.
félidõben visszaesett, és az exgyõriek,
Andrea Lekic, Ana Djokic vezérletével a
Vardar visszajött a mérkõzésbe és hoszszabbításra mentette a párharcot. Itt azonban kijött a két edzõ valamint a játékosok
rutinbeli különbsége a montenegróiak javára, és nagy nehezen behúzták a mérkõzést. A közönség elégedetlen volt, és a
végén jó nagy füttykoncerttel kísérték le a
pályáról a gyõztest.
Majd szép lassan kiürült a csarnok, és csak
a komoly érdeklõdõk maradtak ott – mint
például mi – megnézni az Aréna még nem
látott részeit.
Vasárnap következtek a helyosztó mérkõzések a végén a döntõvel. A 3. helyért az
elõdöntõk két vesztese, a Vardar Skopje és

15
a Midtjylland játszott. Ezt a mérkõzést a
macedón gárda nyerte 34:31 arányban, a
mérkõzést végig kézben tartva. Én személy
szerint kicsit sajnáltam a dán csapatot,
mert egy nagyon szimpatikus és sportszerû
csapat képét mutatták az egész sorozatban. Külön pozitívum, hogy a dán szurkolók, akiknek a hétvégén nem termett sok
babér, minden szép megmozdulás után
megtapsolták játékosaikat, valamint a két
vesztes mérkõzés után is felállva megtapsolták a csapatukat és zászlóikkal integettek nekik.
Majd jöhetett a várva várt döntõ a Gyõr és
a nem ellenfél, hanem inkább ellenség kategóriába sorolt Podgorica között.
Telt ház, fantasztikus hangulat! A csapatok bemutatása a Podgoricával kezdõdött,
és meg is kapták a kifütyülést ugyanúgy,
mint tegnap, csak most kétszer olyan hangerõvel. Azonban a legnagyobb fújolást a
montenegrói csapat bûnös játékosa, Milena Knezevic kapta, akit mindössze két
meccsre tiltottak el a csoportkörben, amikor szándékosan lefejelte Görbicz Anitát.
Most már mindenki érti a nagy ellenségeskedést és a sok fújolást, hiszen egy ilyen
cselekedetért a szabálykönyv szerint egy
kézilabdázó akár 4 éves eltiltást is kaphat,
2 meccset pedig semmiképpen sem.
A gyõri lányok bemutatása nagy ovációval
zajlott, ahogy azt várni lehetett. Elkezdõdött a mérkõzés. Elõször, ahogy illik,
Görbicz volt eredményes. Az elsõ gól elõtt
volt utoljára döntetlen, hiszen innentõl
kezdve hengerelt a címvédõ, és szinte tökéletes kézilabdával ajándékozta meg a
nagyszámú lelkes közönséget. A védekezés rettentõen kemény volt és szabályos; a
játékvezetés is méltó volt a döntõhöz. Ezt a
dolgot egyedül a Podgorica barbár szurkolói nem voltak képesek elviselni. Most is
méltóak voltak hírnevükhöz és károkat
okoztak az Arénában és magukban balhés
magatartásukkal.
Magabiztos gyõri siker lett a meccs vége, és
kezdõdhetett a szieszta 10 ezer ember
részvételével. A kupát immár 2. alkalommal Görbicz Anita emelhette magasba, valamint elõtte vehette át a sorozat gólkirálynõjének járó díjat. Nagy volt az öröm, hiszen a Gyõr veretlenül nyerte meg a Bajnokok Ligáját és védte meg egy évvel ezelõtt elhódított címét! Szép volt lányok!
Összességében nagy élmény volt ez a hétvége. A rendezvény kiváló volt, a rendezés
– egy-két hibától eltekintve –, a hangulat és
az összkép nagyszerû volt. Most megtapasztalhattuk, hol tart a magyar kézilabda
más sportágakhoz képest. Az is bebizonyosodott, hogy a négyesdöntõ-rendezéssel és
ezzel a nézettséggel a magyar kézilabda és
sportdiplomácia elõrébb lépett. Ennek
eredményeképpen reméljük, jövõre is itt
rendezik „kölni mintára” a nõi BL Final
Four-t.
Aki teheti, és szereti a kézilabdát, az látogasson el mindenképp egy ilyen rendezvényre. Leszögezhetem: nem fog csalódni,
hiszen ez a kézilabda ünnepe volt!
Rehák Sándor
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Május 10., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 8.55 Teszedd! 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.05
Kerékpártúra 10.35 Kincsünk a ló 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 „Kellene kiskert, bõtermõ!” 13.15 Boxutca 13.45 Forma-1 15.35
Út Brazíliába – Labdarúgó-vb magazin 16.05 Szeretettel Hollywoodból 16.35 Ég,
föld, férfi, nõ – Kis Balaton 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Elõvízió 2014 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2014 –
Döntõ 0.25 MacGruber
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.30 Ízes élet – Mautner Zsófiva.55
Teleshop 10.55 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.25 Házon kívül 12.00
Trendmánia 12.30 A’la Car 13.10 Szeged–Veszprém férfi kézilabdadöntõ 15.05 A
nagy svindli 16.10 Szombat Esti Láz – A Nagy Félrelépés 18.30 Híradó 19.00 Szombat Esti Láz – A Nagy Félrelépés 21.15 Halálos fegyver 3. 23.40 Freddy vs. Jason
1.35 Szellemharcosok 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 A végsõ akarat 4.45 Chuck
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.15 Otthon a kertben 9.45 Astro-Világ
10.50 Norbi Update – Az egészség iskolája 11.20 Állatõrség 11.50 Babavilág 12.20
Tûsarok 12.50 Kalandjárat 13.20 Falforgatók 14.20 Jóban-Rosszban 17.00 Irigy
Hónaljmirigy 18.00 Tények 19.00 Jurassic Park 2. – Az elveszett világ 21.35 Kettõs
játék 0.05 Víruscsapda 1.40 Bazi nagy görög élet 2.05 Xena 2.50 13-as raktár 3.35
Kettõs játék
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 16.00 Szombat délután 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 21.59 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Kabaré 0.10 Éjszaka

Május 11., 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 Tanúságtevõk 10.05 Kérdések a
Bibliában 10.25 Református magazin 10.50 Református ifjúsági mûsor 11.00 Baptista istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Labdarúgó-vb
magazin 13.05 TS – Sport7 13.30 Forma-1 16.25 Gyõri ETO FC–Budapest Honvéd
labdarúgó-mérkõzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Idegenek 22.15 Teszedd! 22.35 Éjféli cowboy 0.25
Párkeresõk
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.25 EgészségKalauz 10.05 Teleshop
11.00 Kalandor 11.35 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.15
FTC–Gyõr nõi kézilabdadöntõ 14.00 Szabadítsátok ki Willyt! 2. 16.05 Négyen egy
gatyában 2. 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Exférj újratöltve 22.10 Crank 2. –
Magasfeszültség 0.05 Portré 0.45 Bombaüzlet?! 3.05 Cobra 11 4.05 Barátok közt
4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.45 Nagy Vagy! 10.40 Astro-Világ
11.45 Stílusvadász 12.15 Stahl konyhája 12.45 Több mint testõr 13.15
Jóban-Rosszban 16.00 Apák gyesen 17.00 Magánnyomozók 18.00 Tények 19.00
Napló 20.00 Az ének iskolája 22.20 Dick és Jane trükkjei 0.15 Dreamgirls 2.30 Simlis Jack, a karibi szuperkém 3.10 Békétlen békítõ 3.55 Napló 4.40 Stílusvadász 5.00
Stahl konyhája 5.35 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
Ortodox liturgia 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
14.00 Formabontó 16.05 Szonda 16.30 Oxigén 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 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Május 12., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Család-barát 12.00 Hírek 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma Magazin
13.25 Domovina 13.50 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Szívtipró gimi 15.35
Az élet megy tovább 16.25 Jövõ-idõben 16.30 Híradó+ 16.45 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 23.20 Aranymetszés 0.15 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 0.20 Reflektor 0.40
Minden lében négy kanál 2.25 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 2. – Az elveszett
világ 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30
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Jóban-Rosszban 20.20 Magánnyomozók 21.30 Édes élet 22.55 NCIS 23.55 Elit
egység 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.05 NCIS 2.55 Maricruz 3.40 Eureka 4.25 Vásott
szülõk 5.10 Aktív 5.35 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
A görög katolikus 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 21.48 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 13., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.25 Virágzó Magyarország 13.50 Hacktion újratöltve 14.50 Szívtipró
gimi 15.35 Az élet megy tovább 16.25 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.25 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Grand Hotel
21.15 Bosszú 22.00 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 MobilVers 23.00
Tenyérnyi gyerekek 0.00 Rex felügyelõ 0.50 Az élet megy tovább 1.35 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 23.10 Életre-halálra 0.10 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.45 Reflektor 1.00 A fõnök 2.00 EgészségKalauz 2.25 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 Jóban-Rosszban 20.20
Magánnyomozók 21.30 Édes élet 22.55 NCIS 23.55 Combat Hospital – A frontkórház 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.05 Perlasca: Egy igaz ember története 4.10 Eureka
4.50 Vásott szülõk 5.35 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 21.48 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 14., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 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 Bábel
22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 MobilVers 23.05 Summa 23.40
KorTárs 0.10 Rex felügyelõ 0.55 Az élet megy tovább 1.45 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 23.20 Házon kívül 23.55 Reflektor 0.10 Az elveszett
fiúk: A törzs 2.05 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 Jóban-Rosszban 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.20 Magánnyomozók 21.30 Édes élet 22.55 Frizbi Hajdú Péterrel 23.55 A férjem védelmében 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.05 A kutya éve
3.35 Eureka 4.25 Vásott szülõk 5.10 Aktív 5.35 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 21.49 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 15., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Útravaló
14.05 Virágzó Szlovákia 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 Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.55 Az Este 22.30 Híradó 22.40
Sporthírek 22.45 Mobilvers 22.50 Búcsú a békeévektõl 23.05 Barangolások öt kontinensen 0.23.35 Történetek a nagyvilágból 0.05 Rex felügyelõ 0.55 Az élet megy
tovább 1.45 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 Glades – Tengerparti gyilkosságok 23.10 Gyilkos elmék 0.10
Brandmánia 0.50 Reflektor 1.10 Gazdagék 1.55 A’la CAR 2.25 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 Jóban-Rosszban 20.20
Magánnyomozók 21.30 Édes élet 22.55 Sherlock és Watson 23.55 Kettõs ügynök
1.00 Tények 1.45 Aktív 2.05 Propaganda 3.00 Sherlock és Watson 3.45 Eureka
4.30 Vásott szülõk 5.10 Aktív 5.35 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 13.27 Zene 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 21.47 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 16., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.30 Magyar
írók 13.45 A megregulázott fény, avagy lézer napjainkban 14.05 Történetek a nagyvilágból 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 Bízunk Benned! 21.20 Párizsi mentõsök 22.15 Az
Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 MobilVers 23.15 Nõk 1.05 Rex felügyelõ
1.55 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 23.10 A zöld íjász 0.10 Reflektor 0.30 Odaát 1.30 Kalandor 1.55 Az egység 2.45 Jóbarátok 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 Jóban-Rosszban 20.20
Magánnyomozók 21.30 Édes élet 22.55 A Bourne-csapda 1.05 Tények 1.50 Aktív
2.10 Briliáns elmék 3.05 Eureka 3.50 Vásott szülõk 4.55 Babavilág 5.25 Super Car
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 zsidó vallási felekezet 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 21.47 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 9., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 10., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Romanap (~30p), Sáregresi köszöntés (68p), Néptáncgála 1.
rész (~70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 11., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó
14.00 Romanap (~30p), Sáregresi köszöntés (68p), Néptáncgála 1.
rész (~70p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 12., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Egészségnap Cecén (~50p), Néptáncgála 2. rész (~75p), Ballagás a gimnáziumban 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 13., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Heti híradó
Május 14., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Egészségnap Cecén (~50p),
Néptáncgála 2. rész (~75p), Ballagás a gimnáziumban 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 15., 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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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:

APRÓHIRDETÉSEK

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
Otthoni munka! Katalógus csomagolás, borítékolás egyebek. 06 (90) 603 905
(www.mediafonebt.webnode.hu 635 Ft/p, 06 (1) 2228 397, 06 (20) 496 3980)
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.
Tûzifa-vásár! Cser, tölgy hasított: 2050 Ft, éger hasított: 1900 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított: 2380 Ft. Vegyes tûzifa: 2250 Ft. Ingyenes házhoz szállítás! 06 (20) 406 9267 (2174049)
Sárbogárdon eladó, illetve családi házra cserélhetõ ráfizetéssel, egyedi (gáz) fûtéses, erkélyes, háromszobás földszinti lakás. Érdeklõdni 17 órától: 06 (70) 613 8346.
Házi nyúl eladó. 06 (20) 451 1128
Többfajta paprika, paradicsom-palánta kapható. Tinódy u. 21.
Hízók eladók 06 (20) 367 2785
Suzuki slusszkulcsot találtak május 1-jén az örspusztai tavaknál a fõúton. Átvehetõ a szerkesztõségben.
Sárbogárdon kétszobás ház, központi fûtéses, melléképülettel, kerttel eladó. Érdeklõdni:
06 (30) 293 1681 (2174042)

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
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091

PÖRKÖLTFESZTIVÁL MÁJUS 31-ÉN AZ IFJÚSÁGI PARKBAN
A fõzéshez mindenki maga biztosítja az eszközöket. Aki fával tüzel, az kérjük, fémtálcán, vagy vaslemezen tegye, a fû kiégését elkerülendõ. A jelentkezõk 3 kg sertéshúst kapnak, melyet tetszõlegesen kiegészíthetnek más összetevõkkel. A lényeg, hogy a végén
pörkölt legyen belõle.
A Pörköltfesztiválon a fõzõversenyre a nevezési díj: 3.000 Ft, mely a jelentkezéskor fizetendõ. Jelentkezni május 2-ától május 27-éig
(kedd) este 8 óráig lehet a mûvelõdési házban.
Szervezõk

Bogárd és Vidéke 2014. május 8.
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TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0034

„ÉLJÜNK EGÉSZSÉGESEN!”
Ezzel a vezérgondolattal hirdeti
életmódprogramjait
a Cecei Egészségfejlesztési Iroda
Az itt tevékenykedõ szakemberek különös hangsúlyt fektetnek a
táplálkozás témakörére, mint egészségünk, életerõnk megõrzésének egyik fontos pillérére. Az vagy, amit megeszel – tartja a régi
mondás. Az étel, amit nap mint nap magunkhoz veszünk, nemcsak élvezeti forrás, hanem szervezetünk energiaellátója is egyben. Szoros összefüggésben áll az erõnlétünkkel, közérzetünkkel,
egészségünkkel. Az EFI-iroda felvilágosító szolgáltatást nyújt a
Sárbogárdi Kistérség lakosainak a táplálkozással, illetve az evvel
közvetve vagy közvetlenül kapcsolatban álló betegségekkel kapcsolatban, mint amilyen az élelmiszer-allergia vagy a szív- és érrendszeri betegségek.
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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, káros szenvedélyekbõl több
egészségügyi probléma következhet, melyek megoldásában,
megelõzésében segíthet az egészségfejlesztési iroda.

Élet cukorbetegként
Hazánkban a cukorbetegség népbetegség, ami azt jelenti, hogy a
lakosság kb. 10 %-át érinti. Ha a klasszikus tünetek közül egyet,
vagy többet rendszeresen tapasztalunk magunkon, forduljunk orvoshoz!
Az alacsony vércukorszint fõbb tünetei: éhségérzet, verejtékezés, szívdobogás érzése, ingerlékenység, feszültség, szédülés,
bizonytalan járás, elhomályosuló tudatállapot, eszméletvesztés.

Élelmiszerallergia

Étkezési szokásaink (hogy mit, hányszor, hogyan és mikor eszünk)
alapvetõen befolyásolják testi folyamatainkat és lelkiállapotunkat is. A magyar népességre jellemzõ általános jelenség a túl sok
finomított szénhidrát, zsír, vörös hús fogyasztása, ezzel párhuzamosan pedig a kevés rostokban gazdag táplálék – például zöldség- és gyümölcsfogyasztás. Nem beszélve arról, hogy a nehéz
ételeinket is rosszkor és gyorsan magunkba tömve, többnyire este fogyasztjuk el, amikor a szervezet már takaréklángon ég, s az
emésztésünk is lelassul. Ezt ráadásul kiegészítjük némi tévénézés
közbeni nassolással, ami szárított gyümölcs vagy olajos magvak
helyett inkább fûszeres chips és sós ropogtatnivaló, amit leöblítünk szénsavas, cukros üdítõvel, és máris alattomos hadat üzentünk egészségünknek. Az EFI-iroda arra világít rá, hogy mindez a
gyakorlat pusztán rossz beidegzõdés; tudatos odafigyeléssel, kiegyensúlyozott és mértékletes étkezéssel megállíthatjuk az elhízás és elsavasodás folyamatát, megõrizhetjük egészségünket.
AZ EFI-ben szakszerû tanácsot, speciális recepteket kapnak az
ételallergiában, vagy intoleranciában szenvedõk is (anafilaxia,
szájallergia, liszt-, laktóz-, glutén-, stb. érzékenység), azaz mindazok, akiknek immunrendszere túlérzékenyen reagál bizonyos
ételfajtákra.
A helytelen táplálkozás káros hatásai között szerepel a magas vérnyomás, cukorbetegség, mozgásszervi, emésztõrendszeri és
légzõrendszeri betegségek. Kiemelt helyen említendõk a szív- és
érrendszeri betegségek, amelyek hazánkban is a vezetõ halálokok közé tartoznak. A koszorúér-megbetegedések, érelmeszesedés, visszérproblémák, szívinfarktus, stroke mind e problémakörbe tartoznak. Szûrõvizsgálatokkal, kímélõ étrenddel és aktív élettel figyeljünk szívünk épségére!
Sárbogárdi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 7013 Cece, Szabadság tér 18.
Telefon: 06-30-922-4757
E-mail: polghiv@cece.hu
Honlap: eljunkegeszsegesen-tamop.hu

Bár sok ember rosszul bír bizonyos ételeket, a valódi ételallergia
(amely az immunrendszer túlérzékenységét jelenti bizonyos
anyagokra) nem olyan gyakori, mint ahogy azt gondolnánk. Az allergiás reakció lehet kellemetlen, de veszélytelen, bizonyos esetekben azonban életveszélyes is. Az ételallergia tünetei általában az adott étel elfogyasztását követõen néhány perccel,
vagy néhány órával alakulnak ki.
Az ételallergia leggyakoribb tünetei az alábbiak, amit befolyásol
az ételallergia típusa is: a száj zsibbadása, a bõr viszketése,
csalánkiütés, arc, ajak, nyelv, vagy torok duzzanata.
Ha a fenti tünetek közül tapasztaltuk valamelyiket egy bizonyos
ételtípus fogyasztása után, haladéktalanul keressük fel orvosunkat, és állíttassunk össze egy, az allergiánknak megfelelõ speciális
étrendet!

Ügyeljünk a testsúlyunkra
Az elhízás olyan kórállapot, amelynek során a túlzott zsírraktározás oly mértékû, hogy az káros lehet az egészségre, és a várható
élettartam csökkenéséhez, illetve számos egészségi problémához vezethet. Elhízottnak tekintjük azt a személyt, akinek
testtömegindexe 30 kg/m2 felett van.
Egyetlen fogyni vágyó sem kerülheti el a testmozgást. A fölösleges kilóktól a sport segítségével szabadulhatunk meg a leghatékonyabban. A rendszeres edzésnek három alapvetõ pozitív hatása van:
– A sport kalóriát éget, így a felesleges zsírtól gyorsan megszabadulhatunk.
– A sport izomépítõ, az izommûködés pedig kalóriát igényel, ezáltal az egész szervezet több kalóriát éget.
– A sport javítja a közérzetet. Különösen fontos szerepe van ennek a túlsúlyosak esetében, akik gyakran ellenségként tekintenek
saját testükre. Ha sikerül kibékülnie testével, a rendszeres mozgásban, az egészséges életmódban is több örömét leli majd.

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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Végzõsök jelmezben

Szerdán a kora reggeli órákban tartották a végzõs gimnazisták a
bolondballagást. A három osztály együtt vonult végig Sárbogárd
fõutcáján ballagási dalokat énekelve, különféle ruhákba öltözve.

Görkoris tinilányoktól kezdve utcalányokon, mesehõsökön, hentesen keresztül a magamutogató szatírig rengeteg jelmezt készítettek maguknak a végzõsök. Ez a színes menet több helyen megállt a városközpontban egy-egy körtánc erejéig, míg aztán befordultak a gimnázium utcájába, ahol tanáraik, diáktársaik várták
õket. Végül a tanári szoba erkélye alá állva énekeltek búcsúdalokat. Mikor az utolsó dal is elhangzott a bolondballagóktól, beinvitálták õket az gimnázium ajtaján.
Hargitai Gergely

Egyperces sziréna

MAJÁLIS
kispályás
labdarúgótorna

A katasztrófavédelem és tûzoltóság hõsi halottaira emlékeztek
országszerte május 5-én, hétfõn. 11.15-kor Sárbogárdon is megszólalt a tûzoltóság épülete elé kiállt két autó szirénája, ami erõs
hangja miatt közelrõl még megrendítõbben hatott. Egy percen át
szólt rendületlenül a sziréna, a felsorakozott, egyenruhás tûzoltók pedig vigyázzban állva tisztelegtek elhunyt kollégáik emléke
elõtt.

Összesen 16 csapat részvételével rendezték meg a tornát Szõdön,
(köztük a Fradi, Vasas Akadémia, Videoton, Lábatlan SE, Asterix SC, Mészöly Focisuli stb.), amin a sárszentmiklósi U8-as alapítványi csapat – Husvéth Zsolt vezetésével – a 7. helyezést érte el.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk! További sok sikert! Szép volt, fiúk, gratulálunk!
A csapat tagjai voltak: Szalai Ádám, Jungwirth Máté, Lakatos
Benjámin, Csuti József, Sáfrány Alen, Balogh András, Balogh Levente.
Köszönjük Husvéth Zsoltnak a segítséget a jó eredmény eléréséhez!

Az országos központi megemlékezésen a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság épületénél emlékmûvet avattak a hõsi
halottak tiszteletére.

Jungwirth Renáta

Hargitai–Kiss Virág

