
Postagalambok
a kürt ellen

Dédnagyanyám postáskisasszony volt.
Tiszteletteljes pozíciónak számított az ak-
koriban, pontos munkát, rendet követelt.
Nélkülözhetetlen szerepet töltött be a pos-
ta, hiszen nem volt se e-mail, se mobil.
Csak levélben érintkezhettek az egymástól
távol lévõ emberek.

A posta fontos szerepe mit sem csökkent a
technikai változások ellenére. Tekintélye
és egyeduralma mára azonban dölyfössé
tette, s nem szolgál, hanem uraskodik.
Bár már köze nincs a postagalambokhoz,
mégis magasról pottyant 4000 ember fejé-
re: nem óhajt fiókot mûködtetni Sárszent-
miklóson, alig méltatja válaszra a „pórné-
pet”. Mert nem éri meg neki. Pedig többe
kerül egy Bogárd és Vidékét elpostázni,
mint amennyibe az újság kerül; és a pénz-
feladás rózsaszín csekken közel 1000 Ft –
hogy csak néhány példát említsek. A Ma-
gyar Posta vezérhímjeinek elegendõ jut
mégis a zsebükbe. A postáskisasszonyok
csak gürcöljenek dupla annyit ugyanannyi-
ért, a lakók meg tekerjenek, gyalogolja-
nak, zötyögjenek kilométereket a követke-
zõ postáig (ahol egyébiránt nincs elég par-
koló, az is szûkös). Vagy vegyenek posta-
galambot…
Én, egy postáskisasszony egyenes ági le-
származottja, ezennel hadba hívom a pos-
tagalambokat és hollókat, hogy teremt-
sünk konkurenciát ennek a felfuvalkodott
kürtnek!
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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

„TeSzedd!”„TeSzedd!”

... és a Mészölyben... és a Mészölyben

a miklósi suliban...a miklósi suliban...
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NAPLÓ
10 fõvel kezdte meg soros ülését a sárbo-
gárdi képviselõ-testület május 9-én, pénte-
ken.
Dr. Sükösd Tamás polgármester a követ-
kezõket emelte ki az elmúlt hónap esemé-
nyeibõl: Az általunk elõterjesztett fejlesz-
tési projekteket elfogadta a megyei terve-
zés részeként a közgyûlés. Április 28-án
kaptuk a hírt, hogy Sárszentmiklóson a
postahivatalt be kívánja zárni a posta, a
postával szerzõdésben álló vállalkozó
megszüntette a jogviszonyt. Még aznap le-
velet írtunk a postának, a szervezet fejlesz-
téséért felelõs igazgatóval személyesen be-
széltem, ami egyelõre nem vezetett ered-
ményre. A levélre válasz még nem érke-
zett. Az írásos megkereséshez csatlakozott
Varga Gábor országgyûlési képviselõ, aki
személyes egyeztetést kezdeményezett a
posta vezetésével. A külsõ településré-
szekkel együtt 4700 embert érint a posta
bezárása. Remélem, a politika segítségé-
vel nagyobb nyomást tudunk gyakorolni a
postára, mert ez tarthatatlan állapot. A
dolgok jelenlegi állása szerint az elsõk közt
épülhet itt tanuszoda. Május 7-én a finan-
szírozó bankkal szerzõdést kötöttünk a fej-
lesztési hitelre. A Magyar Telekom érdek-
lõdik a szélessávú közmû iránt.

Egészségügyek

Az alapellátás és a járó-, fekvõbeteg-szak-
ellátás közötti munkakapcsolat áttekinté-
sérõl szóló napirendi pont kapcsán megje-
lent az ülésen dr. Rácz Lajos fõorvos, a
rendelõintézet vezetõje és dr. Jarabin Já-
nos, a helyi orvosok kollegiális vezetõje.
Dr. Sükösd megköszönte a város területén
szolgálatot teljesítõ orvosok és egészség-
ügyi szakszemélyzet, fizikai állomány
munkáját.
Dr. Rácz Lajos: Kevés az orvos, ezért bizo-
nyos tevékenységeket (kardiológia, ultra-
hang) nem olyan számban végzünk, ami-
lyenben kellene. A rendelkezésünkre álló
óraszámot 82 %-ban tudjuk kihasználni. A
háziorvosokkal jó a viszonyunk. A számí-
tástechnikai rendszereket összekötöttük,
így a kollégák hozzájutnak ahhoz az infor-
mációhoz, ami a kórházban történik. A kö-
vetkezõ lépés, hogy mi is hozzáférjünk az
alapellátás adataihoz. A nappali kórházat
még nem tudtuk elindítani, a tulajdono-
sunk térfelén van a labda. Az új ügyeleti
rendszer mûködése óta a sürgõsségi osztá-
lyok forgalma megnövekedett.
Dr. Jarabin János: Pénzhiánnyal küszkö-
dik az egészségügy. Elengedhetetlennek
látszik plusz források bevonása. Sárbogár-
don 4-en vagyunk, akik a nyugdíjkorhatá-
ron túl dolgozunk. Ha ez a 4 fõ – várhatóan
5 éven belül – elhagyja a pályát, nem tu-
dom, hogy az itt maradó pár ember az
alapellátást hogyan fogja megoldani. Meg-
oldási javaslattal segítenénk az önkor-

mányzatot, ami a helyzet javulása irányába
mutathat. Az önkormányzat erõfeszítései-
nek eredményeként Töbörzsökön viszony-
lag jó állapotban lévõ orvosi rendelõ van,
akárcsak a Tompa utca végén. A miklósi
viszont katasztrofális, azt rendbe kellene
hozni, mert a betegellátást is komolyan
hátráltatja. Meg kellene teremteni annak
feltételét, hogy Sárbogárdra orvosok jöjje-
nek. Kellene egy középtávú és egy rövid tá-
vú terv, aminek kialakításában szívesen
részt vennék. Az ügyelettel kapcsolatban
nincs jelenleg alternatív megoldás. 4 olyan
emberünk van, aki ügyeletbe beosztható.
Nem az a kérdés, hogy az ügyelet üzemel-
jen, vagy se, hanem az, hogyan tudjuk az
anomáliákat javítani. Ez csak úgy megy, ha
jobbító szándékkal elmondjuk a vállalko-
zónak a problémákat. Ha egy-egy ember
tevékenységével kapcsolatban kritika van,
akkor név szerint meg kell mondani. A
rendszer sokkal megbízhatóbban üzemel-
tethetõ, mint eddig.
Dr. Sükösd: Az ügyelettel kapcsolatban
hozzánk is érkeztek panaszok. Azt szeret-
nénk kérni, hogy a panaszosnak legyen ar-
ca, tehát mondja azt, hogy pénteken 16 óra
30 perckor nem volt megfelelõ az ellátás,
hogy érdemben jelezni lehessen a vállalko-
zó felé.

Ügyeleti sztorik

Nedoba Károly: Tény, hogy Sárbogárdon
az elmúlt évtizedekben a polgárok el vol-
tak kényeztetve, és nem arra használták az
ügyeletet, amire kellene.
Két esetet emlegetett fel a képviselõ: ami-
kor a szomszéd néni befulladt, az orvos
nem ment ki, a mentõszolgálat látta el a
beteget; és amikor egy ismerõsének nem
tudtak felírni gyógyszert, mert nem volt re-
cept. Nedoba kérte, hogy legyen lehetõség
elmondani személyesen a problémákat az
ügyeleti szolgáltató képviselõjének.
Dr. Sükösd ígéretet tett, hogy lépéseket
tesz az ügy érdekében.
Etelvári Zoltán: A szomszéd bácsi meg-
halt, hívtam az ügyeletet. Az ügyeletes le-
tolt, mert nem tudtam megmondani a
szomszéd személyi számát és az édesanyja
nevét. Közben Varnyu Péter is intézke-
dett. Másfél óra alatt jött ki az ügyelet.
A képviselõ egy másik esetet is fölemlege-
tett, amikor az orvos állítólag be volt rúg-
va, és az ott lévõ mentõs adott injekciót a
betegnek és ellenõrizte a receptet.

Rendõrségi beszámoló

Ezen az ülésen ismerhette meg a testület a
rendõrség beszámolóját, melynek apropó-
ján jelen volt Fejér megye rendõrfõkapitá-
nya, Sárbogárd rendõrkapitánya és több
kollégája.

Lasancz Zoltán rendõrkapitány: Ez év áp-
rilis 30-áig halálos baleset a város területén
nem történt. Súlyos baleset 1, könnyû bal-
eset is 1. Ez a rendszeres ellenõrzéseknek
is köszönhetõ. A mérõpontokat látható
helyre tesszük ki, egyenruhás rendõr áll az
eszköz mellett. Keményen kellett fellép-
nünk a gyalogátkelõhelyen elsõbbséget
meg nem adókkal szemben. 2012-ben 81,
2013-ban 99, 2014. április 20-áig 31 eset-
ben éltünk biztonsági intézkedéssel kábí-
tószer kapcsán. Megkerestük a sárbogárdi
mentõállomás vezetõ mentõtisztjét, aki el-
mondta, hogy a fõúton magatehetetlenül
fekvõ embernek belgyógyászati problémái
voltak, nem kábítószerrel kapcsolatosak.
Ha valaki bûncselekménnyel kapcsolatban
szenved sérülést (ebbe beletartozik a kábí-
tószeres befolyásoltság is), az orvosnak kö-
telessége a rendõrséget értesíteni. Tavaly
16 esetben megszüntettük az eljárást azzal,
hogy nem bûncselekmény történt. Az idei
6 esetbõl 4-nél folyik a vizsgálat, 2-rõl már
tudjuk a szakértõi vélemény alapján, hogy
nem bûncselekmény. Tudom, hogy van itt
olyan irritáló jelenség, hogy valaki kábító-
szert árusít. Ezek a számadatok döntõ
többségben ehhez a személyhez köthetõk.
Tudjuk elõre, hogy a vizsgálat valószínûleg
negatív lesz, azaz nem mutat ki kábító-
szert. A 4 vizsgálat félmillió Ft-ba került. A
karácsonyt megelõzõ idõszakban több be-
töréses lopás volt a városban. 29 volt 2012-
ben, 2013-ban 22, az idei év elsõ 4 hónapjá-
ban 1. A 2012. évi 40,5 %-os felderítési
eredményességi mutató 2013-ra 65,4 %-ra
emelkedett Sárbogárd városban. Örülök,
hogy a térfigyelõ kamerarendszer elõter-
vezés alatt áll. A visszatartó hatása köztu-
dott, és a bizonyítás során fel tudjuk hasz-
nálni.

2013 munkát kívánt

Varga Péter megyei rendõrfõkapitány:
Nagyon jó színvonalúnak értékeltem a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság tavalyi tel-
jesítményét. Több kiemelkedõ esemény
volt 2013-ban, ami erõn felüli elhivatottsá-
got, munkát kívánt a kapitányság dolgozói-
tól. Márciusban a hóhelyzet, nyáron az
ozorai fesztivál. Fontos elõrelépés volt a
sárkeresztúri és cecei rendõrõrsök vissza-
állítása. A megyében a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányság körülményei a legrosszab-
bak. Minden erõmmel azon vagyok, hogy
próbáljunk meg változtatni. Kérem Önö-
ket is, hogy a maguk területén lobbizzanak
azért, hogy méltó körülmények közé ke-
rülhessenek a kollégák. Amilyen ügyet le-
het, igyekszünk a lehetõ leggyorsabban be-
fejezni bíróság elé állítással, hogy lássák az
állampolgárok: ha valaki elkövet valamit,
akár 2-5 hónapon belül is ítélet születhet
az ügyében. A betöréssorozat érintette az
egész megyét. Megyei nyomozócsoport
alakult, és 10-hez közelít az emberek szá-
ma, akik elõzetes letartóztatásban vannak.

Drogháló

Nagy Tibor mérõberendezés, lassításra fi-
gyelmeztetõ táblák kihelyezését sürgette a
gyalogátkelõhelyeknél.
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Javasolta, hogy az iskolák környékét ki-
emelten kezeljék. A „kábítószergyanús
anyagot” nagy problémának tartja, amirõl
Sárbogárdon mindenki tud: A gyerekeket
a szülõk viszik és hozzák, nem merik kien-
gedni õket az utcára. Az árusok a gyereke-
ket megállítják a fõutcán, a buszmegállók-
ban és kínálják nekik az anyagot. A problé-
ma nem egy személyre koncentrálódik, ha-
nem behálózta Sárbogárdot. Több 14 éven
aluli gyerek is rosszul volt már. A saját sze-
mének higygyen, ne a papíroknak! Kapi-
tány úr, nem tudom elfogadni a beszámo-
lóját, mert a 12.508 sárbogárdi ember nem
azt tapasztalja, amit Ön.

Dicséret és kritika

Nedoba: Nekem pozitív tapasztalataim
vannak, amióta Önökkel beszéltünk. A há-
romlábúak normális helyen vannak elhe-
lyezve, és tényleg a gyorshajtás visszafogá-
sát célozzák meg, nem azt, hogy minél töb-
bet büntessenek. A beszélgetésünk utána a
gyalogos rendõrök sokkal többet jelentek
meg Sárbogárdon, de azóta mintha ez
csökkent volna. Hogy Önöknek mennyi le-
hetõségük van, azt a politika dönti el.
Etelvári: Én a traffipaxokat a város köze-
pébe tenném, nem a külsõ szõlõhöz. Állí-
tólag jönnek Fehérvárról is rendõrök iga-
zoltatni, akiknek a viselkedése kívánniva-
lót hagy maga után. A sárbogárdiak általá-
ban tisztességesen beszélnek az emberek-
kel. A lopások száma a 2012. évi 163-ról
257-re emelkedett, a rablások száma 1-rõl
2-re. A betörések során 100 milliós nagy-
ságrend lehet, amit lenyúltak. Nagyon sok
embert egzisztenciálisan tönkretettek.
Lesz-e valami megtérítés ezekbõl a károk-
ból? A 3 csapás legyen olyan 3 csapás, hogy
életében ne jöjjön ki a börtönbõl a gazem-
ber, és dolgozzon addig, amíg vissza nem
fizette azt, amit az emberektõl elvitt.
A képviselõ sokallta a szabálysértés 50.000
Ft-ra emelt határát. Kérdezte, miért kel-
lett betenni Fehérvárra a rendõrségi ügye-
letet.
Macsim András: Én még mindig nem lá-
tok Miklóson járõrt. Kétszer láttam ebben
az évben rendõrautót megállni a malom
mellett, délelõtt 10 és 11 óra között. Az ép-
pen az az idõszak, amikor az emberek
nemigen járkálnak, és a csibész olyankor
alszik többnyire. 2-3 rendszámot felírtam,
akik az iskolába, óvodába hordják a gyere-
keket és katasztrofálisan közlekednek.
Szeretném egy délután meghívni magam-
hoz kapitány urat, hogy lássa ezeket a sze-
mélyeket, ahogy vezetnek. Életveszélyes.
Amikor ezeket a személyeket megszólítot-
ták, hogy nem kellene így vezetni, azt
mondták: „kifizetem, és akkor mi van”. A
rendõrverõk ügyérõl mit hallani?
Juhász ugyancsak javulást lát a közleke-
dés, közbiztonság terén. Köszönte a rend-
õrség munkáját.

Nem mumusok

Varga Péter: A fõút forgalomlassítása
ügyében beszéljenek a Közútkezelõvel. Mi
minden szakmai támogatást meg fogunk

adni, ha arra van szükség. A kamerarend-
szert pozitívnak értékelem. A kábítósze-
ren nagyon meglepõdtem. Rövid idõn be-
lül a végére kell járnunk, hogy itt mi van.
Minden héten többször járok át a települé-
sen, és 35-40-nél jobban nem tudok menni,
önmagát lassítja a forgalom. Fehérvári
rendõrök járnak ide rendszeresen. Fog-
tam meg én is õket úgy, hogy nem megfele-
lõen intézkedtek. Eljárást indítottam elle-
nük. Közvetlenül felém rendõri intézkedés
elleni panaszt bármikor be lehet jelenteni,
soron kívül kivizsgáltatom. Ars poeticám,
hogy egy jó idõben elejtett figyelmeztetés
sokkal többet ér, mint egy bírság, fõleg, ha
becsületes állampolgárról van szó. Amikor
a rendõrnek joga van dönteni a helyszínen,
akkor õ dönti el, hogy figyelmeztet, hely-
színi bírságol, vagy feljelent. A betörések-
kel kapcsolatban, ha olyan elkövetõt sike-
rül becsuknunk, akinek van vagyona, ak-
kor a számlákat zároljuk, zár alá vesszük az
ingatlanokat. A kábítószerrel való vissza-
élés esetén sem az eladónak, sem a vevõ-
nek nem érdeke, hogy a hatóság tudomá-
sára jusson az üzlet. Ezért különleges esz-
közökre, módszerekre van szükség ahhoz,
hogy eredményesen fel lehessen deríteni.
A rendõrverõkkel kapcsolatban másodfok
nem volt még. Amit tudtunk, azt a magunk
részérõl megtettük.

Lasancz Zoltán: Örömmel hallom, hogy
kollégáim most már nem mumusok. Az
utóbbi idõben kezd a családi nevelés hát-
térbe szorulni. Mindenki az iskolával,
rendõrséggel akarja megoldatni a gyereke
nevelését. Minden létezõ fórumon kérem,
hogy hozzák az információt, mert azokból
tudunk dolgozni. A gyalogos járõrök szá-
ma többszörösére emelkedett. A legveszé-
lyeztetettebb idõszakot november-decem-
berben a betörések kapcsán az éjszakai
idõszakban láttam, akkorra koncentrál-
tunk. Nem volt ez szimpatikus a kollégáim
körében sem, meg kellett õket gyõzni en-
nek fontosságáról. Cece és Keresztúr mi-
att változott a helyzet. Próbáljuk megolda-
ni, hogy Sárbogárd ne maradjon intéz-
kedõképes rendõr nélkül. Az iskolánál sok
figyelmeztetésben és komoly pénzbünte-
tésben is részesítettünk embereket. A dél-
elõtt 11 órás ellenõrzés a Vasút utcában
abból adódik, hogy a dél környéki órák, il-
letve a 14–16 óráig tartó idõszak a kocká-
zatosabb. Megvannak a megfelelõ járõr-
útiránytervek, amikben Sárszentmiklós is
benn van. Köszönöm és a továbbiakban is
kérem a támogatásukat. Köszönöm a pol-
gárõrök segítségét is.

Dr. Sükösd csatlakozva a kapitányhoz és
Etelvárihoz kijelentette: Amelyik gyerek
otthonról nem hoz megfelelõ hátteret, azt
nem fogja a szülõk helyett sem az iskola,
sem a rendõrség nevelni.

Pályázat
helyi közlekedésre

A helyi közösségi közlekedés támogatásá-
ra minden évben pályázatot ad be az ön-
kormányzat.

Dr. Sükösd: Nem mindig sikerült elérni ezt
a támogatást, és az összeget sem nevezném
markánsnak. Ennek ellenére minden kül-
sõ forrást megkísérelünk bevonni, amivel a
költségvetés állapota és a város lakosságá-
nak kedélyállapota javítható.

Ráférne a bölcsire
a felújítás

A bölcsõde beszámolójában a földes udvar
térkövezése szerepel igényként. Nedoba
kérte, hogy legalább terv készüljön arról,
hogy ez mennyibe kerülne.

Dr. Sükösd a térkövezést a bázisforrásból
látja megvalósíthatónak. Szükséges lenne
a bölcsõde fölújítása. Hazai forrású, köny-
nyebben elérhetõ pályázatban látja ennek
lehetõségét. Egyúttal megköszönte Resch
Krisztina bölcsõdevezetõnek, hogy mun-
katársaival az adott keretek között oldják
meg a legjobban a munkát.

Jelentõs pénzmaradvány

151.640.000 Ft pénzmaradvány keletke-
zett nagyrészt az önkormányzatnál, kisebb
részben az intézményeknél. Az intézményi
maradvány mûködésre megy, az önkor-
mányzati pedig pályázati önrészre, kisebb
fejlesztés megvalósítására.

Szálkára papucsban

300.000 Ft-os keretösszegbõl 25-25 ezer
forinttal támogatja a pályázó szervezetek
által lebonyolításra kerülõ táborokat, ki-
rándulásokat a testület.

Nagy: Látom, hogy a Sárszentmiklósi Ka-
tolikus Megújulásért Alapítvány táboro-
zási helyszíne Szálka. Kérem a szülõket,
készítsenek oda a gyerekeknek papucsot.

Eladták a gombavizsgálót

A régi piac melletti volt gombavizsgáló
megvételére nyújtott be vételi ajánlatot az
Orova vállalkozás két tulajdonosa, akiké
az épület és az ingatlan többi része. A szak-
értõ 253.200 Ft-ban határozta meg a gom-
bavizsgáló értékét, amit a tulajdonostár-
sak elfogadtak.

Uszoda soron kívül

Az Ifjúsági park keleti részének szabályo-
zási tervét, övezeti besorolását szükséges
volt módosítani annak érdekében, hogy
felépülhessen ott az uszoda és sportcsar-
nok. Mivel az uszoda kiemelt kormányzati
program része, a szakhatósági egyezteté-
sek hivatalból soronkívüliséget kapnak.

Folytatás a következõ oldalon.
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Bejelentések

Plakátok zacskózva
Nagy: A körzetemben leveszem a plakáto-
kat, beleteszem egy zsákba, pártonként
zacskózva egy hétig megõrzöm, és átvehe-
tik, ha szükségük van rá. Megtisztelhetnék
a pártok a város lakóit, hogy nem hagyják
ott maguk után a szemetet.

Postaügy
A képviselõ szóba hozta a posta ügyét is.
Dr. Sükösd: A posta április 28-a óta már
válaszolhatott volna a levelünkre. Nem hi-
vatkozhatnak arra, hogy az a szervezet,
amelyik a leveleket viszi, nem tudott még
választ adni. A mai napig nem érkezett
semmi. Megoldási javaslatokat vázoltam
föl, amikor az igazgató úr itt volt, vajmi ke-
vés eredménnyel.
Nagy: Gyûjteni kell az aláírásokat! A
töbörzsöki postabezárás ügyét ehhez hoz-
zá kell kapcsolni! Fel kell hívni a figyelmet
arra a különleges tényre, hogy Sárbogárd
óriási területe hátrányos tényezõ!
Dr. Sükösd: Nehéz elképzelni, hogy annyi-
ra alacsony a csekkeken a jutalék, hogy eb-
bõl nem lehet egy nem túl nagy négyzetmé-
terrel bíró helyiséget fönntartani, akár egy
részmunkaidõs alkalmazottal. Többféle
kompromisszumra hajlandóak lennénk,
ha ebben együttmûködõ lenne a posta.
Nagy: Rétszilason elégedettek a mozgó-
postával. Minden elismerésem azoké a
dolgozóké, akik idõjárási körülményektõl
függetlenül ellátják ezt a feladatot köz-
megelégedésre. Az országgyûlési képvise-
lõ feladata, hogy ebben az ügyben a parla-
mentben felálljon. Nyilván máshol is van
probléma, úgyhogy mellé fognak állni.
Más: volt valamikor érdeklõdés, hogy ki-
építenének egy szélerõmûparkot. A terü-
let is meg volt határozva, végeztek szélmé-
rést.

Várakozó szélerõmûpark
Dr. Sükösd: Végeznek. Közép-Európa
legnagyobb szélerõmûparkját szerették
volna 48 darabbal ide tenni. A két közepe-
sen nagy szélerõmû teljesítménye Sárbo-
gárd villamosenergia-igényét teljes egé-
szében kielégítené. Az egyik oldalon az al-
ternatív energiaforrások folynak ki a fü-
lünkön, a másik oldalon viszont kb. 2006
óta a szélenergia-kvótát nem osztották új-
ra. Ezért nem indulnak el a beruházások.
Az engedélyre 10 milliós nagyságrendet
költöttek. Ha a kvóta nem lesz rövid idõn
belül újraosztva, akkor ez nem valósul
meg. Pedig rendkívül tõkeerõs vállalkozá-
sok állnak a háttérben.
Nagy: Lobbizzunk ebben az ügyben, amit
tudunk, tegyünk meg.
Dr. Sükösd: Varga Gábornak a postának
írt levelében benne van, mennyire rosszak
a tapasztalatok a miklósi fiók bezárása óta
a nagy postán. Azóta még jobban beállt a
rendszer. Amikor itt volt az igazgató, azzal
kezdte, hogy itt erõsítenek a létszámon.
Mondtam neki, hogy a létszámon hiába

erõsítenek, fizikai korlátok vannak. Hasz-
nos beruházás volt, amikor ide került a
posta, de a parkolási lehetõség erõsen be-
határolt.
Erõs Ferenc: Az okmányirodára nem lehet
ráhatásunk a hozzáértés szempontjából?
Dr. Sükösd: A járási hivatal vezetõjéhez
fordulj.
Tóth Béla a kátyúzást sürgette.
Dr. Sükösd: Jelen pillanatban kátyúzni úgy
tudunk, ha elmegyünk te meg én a tüzépre,
veszünk követ és kivisszük, ugyanis a köz-
munkaprogram nem indult el. Ezért is van
több helyen magas fû.

Szatócsbolt
Macsim: Sárbogárd szégyene, hogy a posta
bezárt Miklóson, ahol 4000 lakos él.
Dr. Sükösd: A posta szégyene, nem Sárbo-
gárdé.
Macsim: Nagyon felháborított, ezért alá-
írásokat fogok gyûjteni. Tegnap bejött
hozzám a miklósi ABC jelenlegi tulajdo-
nosa, aki beszélt a postamesterrel, hogy az
üzletben van hely, ahol tudna egy postát ki-
alakítani, vagy a régi posta helyén üzemel-
tetné a postát. A postamester fölháborod-
va azt mondta, hogy nem adja ki, mert nem
éri meg.
Dr. Sükösd: A postamesternek ebben
nincs döntési kompetenciája.
Macsim: A postamesternek nem éri meg,
mert neki ennyivel nagyobb a forgalma,
amivel tud büszkélkedni. Úgy néz ki már
lassan ez a posta, mint egy szatócsbolt. Po-
litikai nyomást kell gyakorolni. El kell
menni a végsõkig.

Himalája oxigénmaszk nélkül
Etelvári: A posta több milliárdot forgal-
maz havonta. Ha veszteséges volna, akkor
a sok milliós jutalmat nem kellene a posta-
vezéreknek adni. Fölháborító, hogy a pos-
ta közszolgáltató, de nem közszolgáltat.
Ha föl akarunk adni csekket, az fölér egy
expedíció viszontagságával; mintha a Hi-
malájára mennénk oxigénmaszk nélkül.
Szegény postás kisasszonyokat szidják, mi-
csoda lassúak. Más: Az Ó utca, Damjanich
utca sarkán meg van süllyedve az úttest,
meg kellene csinálni,. A Templom utca,
Tompa utca sarkán egy szilvafa nagyon be-
bozótosodott, le kellene vágni. A földúton
a Suszterhegy felé már nem lehet közle-
kedni.
Dr. Sükösd: Amíg nem indul el a közmun-
kaprogram és nem tudunk anyagot szerez-
ni, addig nem tudjuk elvégezni a belterüle-
ti kátyúzásokat.

Az ész nem tûr gyomot
Etelvári: A Dészolg a fûnyírással istente-
len munkát végez. Úgy nyírták, ahogy ott-
hon a hajamat, amikor gyerek voltam. Az
ész nem tûr a feje fölött gyomot.
Juhász: Én akkor már nem is szólok.
Dr. Sükösd: A Dészolg mellett szól, hogy a
gimnáziumi ballagásra gyors beavatkozást
végeztek, amit szeretnék megköszönni. A
közmunkaprogram kezdéséig az állami

közmunkásokat foglalkoztató egyik ható-
sági szervezettõl kértem kölcsön embere-
ket. Úgy néz ki, a jövõ héten tudnak ne-
künk dolgozni, adott esetben a mi gépeink-
kel, egy együttmûködési szerzõdés kereté-
ben.
Etelvári: Meg lehet akadályozni hivatalo-
san, hogy a Suszterhegyre olyan személyek
költözzenek ki, akik betörnek a présházak-
ba, ellopják a terményeket?
Dr. Sükösd: Nem tudok erre válaszolni.

Mikor indul a közmunka?

Nedoba: A parknál kötésig érõ gaz van, a
63-as út kezd kizöldellni. Mikor indul be a
közmunka?
Dr. Sükösd: A közmunka annyira megállt,
hogy az intézményekben nélkülözhetet-
lennek ítélt embereket megbízási szerzõ-
déssel foglalkoztatjuk átmenetileg. Ez
nem elõnyös sem munkajogi, sem anyagi
szempontból az önkormányzatnak; emiatt
költségvetést kell majd módosítanunk. A
jövõ héten induló program minimális lét-
számot tesz lehetõvé. Az intézményeseket
át tudjuk tenni közmunkaprogramba, illet-
ve néhány karbantartó és kaszáló kollégát
be tudunk állítani, remélem, 15-ével.
Akiknek állami közmunkából nagyobb ka-
pacitása van, de kevésbé tudnak munkát
adni, onnan valószínûleg egyfajta – jó érte-
lemben vett – munkaerõ-kölcsönzéssel na-
gyobb erõvel megindulunk a városüzemel-
tetésben. A kormányhatározat szerint a
második félévben ennek nagyon föl kell
pörögni, de addig is ki kell húzni valahogy.
Egyedül a mezõgazdasági programunk
megy, amit tavaly decemberben pályáz-
tunk.
Nedoba: Megnéztem, nagyon szép a kert.

Ne rázd le, ugord át, oldd meg!

Nedoba is amellett érvelt, hogy a posta
ügyében erõs politikai nyomást kell gyako-
rolni. Varga Gábornak üzente: Ne rázd le
magadról ezt a feladatot, mint pulikutya a
vizet! Ez egy nagyon komoly feladat ne-
ked, amit meg kell oldani. Át kell ugornod
ezt a lécet! Ha nem tudod átugrani, mint
politikus, ebben a kérdésben megbuktál.
Oldd meg! 4000 ember vár!
Macsim: Én csak attól félek, hogy a mik-
lósi posta nem fog megnyílni, és hol-
nap-holnapután a Tescoban lesz egy posta.
Mert van gyógyszertár, lesz posta, és kell
majd egy orvosi rendelõ is.

Lassan mondom

Dr. Sükösd: Lassan mondom, hogy min-
denki megértse: nem lesz posta a Tes-
coban. Az egyeztetés még nem ért véget.
Fölösleges hangulatot kelteni. Türelmet
kérek mindenkitõl. Nem hiszem, hogy meg
merik azt tenni, hogy nem válaszolnak az
országgyûlési képviselõnek, és nem adnak
neki idõpontot. Ha megteszik, akkor õ egy
magasabb fórumhoz fog fordulni, mert ez
a feladata.

Hargitai–Kiss Virág
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A MAGYAR POSTA
VÁLASZA

Múlt heti lapszámunkban írtam arról, hogy Sárszentmiklóson
május 1-jén bezárt a postafiók, mivel állítólag nem érte meg a vál-
lalkozónak mûködtetni azt. Fel vannak háborodva a lakók, hogy
egy ilyen fontos, nélkülözhetetlen közérdekû szolgáltatás minden
figyelmeztetés, elõzmény nélkül így megszûnik, és nincs folyto-
nosság. A lakók azonnali intézkedést kérnek az illetékesektõl,
mert több kilométerre van csak posta, Sárbogárd központjában,
ahová sokaknak gond eljutni.
A postafiók bezárásának híre és a lakossági panaszok május 6-án
érkeztek szerkesztõségünkhöz. Még aznap tájékoztatást kértem a
Magyar Posta álláspontjáról e-mailen és telefonon, érdeklõdve,
hogy mikor és hogyan kívánják orvosolni ezt a problémát.
Kérdéseimre múlt heti lapzártánkig nem érkezett válasz. Május
13-án jöttek a Magyar Posta szóvivõjétõl az alábbi sorok:
„A Sárbogárd 3 – Sárszentmiklós postafiókot vállalkozóként pos-
ta partner üzemeltette. A vállalkozó a szolgáltatóhely megszünte-
tését kezdeményezte, mûködtetését 2014. április 30-ig vállalta.
A mintegy 12 ezer lakosú Sárbogárd város postai ellátásához a
jogszabályi elõírásoknak megfelelõen elegendõ egy posta üze-

meltetése. A forgalmi adatok elemzése is azt mutatja, hogy nem
indokolt még egy postahely fenntartása. Egy második postafiók
megnyitásával a Magyar Posta nem tudna eleget tenni a racionális
gazdálkodási követelménynek, márpedig felelõs nemzeti vállalat-
ként ez is kötelessége.
Sárbogárd 1 posta a Magyar Posta Zrt. által nyújtott teljes szolgál-
tatói portfóliót kínálja ügyfeleinek, így a sárbogárdi lakosok nem-
csak küldeményeik és csekkjeik feladását, hanem pénzforgalmi
ügyeiket is egy helyen, gyorsan, kulturált környezetben tudják in-
tézni.”

Hargitai–Kiss Virág

Új helyen a Pedagógiai Szakszolgálat
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintéz-
ménye április végéig két épületben mûködött. Május elsõ hetében
véglegesen átköltöztek a József Attila utca 10. szám alá.
Mostantól egy épületen belül tudják biztosítani a szakértõi bizott-
sági feladatokat, nevelési tanácsadást, korai fejlesztést, logopédi-
ai ellátást, gyógytestnevelést, konduktív pedagógiai ellátást, fej-

lesztõ nevelést. Természetesen továbbra is kiutaznak a szakem-
berek azokba az intézményekbe, ahol egyidejûleg több gyermek
ellátását kell biztosítani.
Az újonnan belakott épületben tágas terek és több kisebb helyiség
áll rendelkezésre, így egyidejûleg több szakember is tud vizsgála-
tot, terápiás ellátást nyújtani. A korai fejlesztés és a gyógytest-
nevelés számára jól felszerelt tornaszoba, fejlesztõszoba került
kialakításra.
Az épületet nem volt egyszerû beköltözhetõ állapotba hozni, de
sok önkéntes munkával, tárgyi és anyagi felajánlással végül sike-
rült olyan állapotot kialakítani, amelyben megfelelõ körülmé-
nyek között fogadhatják a gyermekeket és szülõket.

Az intézmény vezetõje ezúton is szeretné köszönetét kifejezni
minden munkatársának, Sárbogárd Város Önkormányzatának,
az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.-nek, a Csipike Egyesületnek,
Farkas Zoltánnak, Biber Istvánnak a költözéshez való hozzájáru-
lásért.

Az intézmény elérhetõségei:

7000 Sárbogárd, József A. u. 10., telefon: 06 (25) 462 015,
mobil: 06 (20) 367 5935, e-mail: sarbogard@fejermepsz.hu

EP-VÁLASZTÁS 2014
Az Európai Parlament választási kampányá-
nak keretében a Fidesz–KDNP jelöltjei or-
szágjárásra indultak.
Sárbogárdon május 7-én várták az érdeklõ-
dõket kampánygyûlésre a díszterembe. Sár-
bogárdra két vendég érkezett: Budai Gyula,
a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkára és Hidvéghi Balázs, aki a lista
14. helyén szerepel. Ez a hely nagyon sikeres
Fidesz-szereplés esetén lesz befutó.
A jelölt bemutatkozásában Európa-politiká-
ból kitûnõ felkészültségrõl tett tanúbizony-
ságot.
Varga Gábor országgyûlési képviselõnk mu-
tatta be vendégeit.

Budai Gyula az elõzõ parlamenti ciklusban az
egyik legharcosabb képviselõnk volt a parla-
mentben képviselõként, kormánybiztosként
és államtitkárként is. Tételesen sorolta föl,
melyek a legfontosabb ügyek, amelyeket Ma-
gyarország az EP-ben képvisel. A legfonto-
sabb a magyar mezõgazdaság védelme, a ma-
gyar termelési érdekek képviselete.

A hallgatóság soraiban jelentõs számban vol-
tak a helyi és környékbeli gazdák. Õk a saját
bõrükön érzik, hogy mekkora a jelentõsége
annak, ha Magyarországot jól felkészült, har-
cos politikusok képviselik az unióban.

Hargitai Lajos
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Óvodások bemutatója Alapon

Szerdán délelõtt bemutatót tartottak az
apróságok az óvó nénik vezetésével az ala-
pi óvoda tornaszobájában. Az eseményen
részt vettek a környék településeinek óvo-
dapedagógusai.

A lurkók különbözõ mozgáskoordinációs
és memóriajátékot mutattak be, amik ké-
pességeik fejlesztését szolgálják. A bemu-
tatón elhangzott, hogy a gyerekek ezeket a
feladatokat nagyon szívesen csinálják, s
mégse feladatként, hanem játékként fog-
ják fel. A memóriajátékban egymást is-
merhetik meg, így könnyedén megjegyez-
hetik nemcsak egymás nevét, jelét, de kül-

sõ, belsõ tulajdonságaikat is. A mozgásko-
ordinációs gyakorlatokban megtanulnak a
térben elhelyezkedni, mozogni (pl.: Hány
lépésre vagyok a másiktól?, Jobbra, vagy
balra, elõttem, vagy mögöttem helyezke-
dik el?).
Az óvónõk nagy ügyességét mutatta, hogy
a feladatokat fegyelmezetten sikerült vég-
rehajtaniuk a gyerekeknek.
A bemutató jó alkalom volt arra is, hogy az
óvónõk baráti és szakmai kapcsolatokat
építsenek ki máshonnan érkezett kollégá-
ikkal.

Hargitai Gergely

Tavaszi események a sárszentmiklósi óvodában
„Drégely László: Itt a tavasz (részlet)

Kerekecske dombocska,
Kisütött a napocska,
Felhõ mögül kandikál,
Itt a tavasz, ébredj már!
Madaraknak víg dala,
Kerekecske, dombocska,
Játszani hív, fuss oda”

Izgalommal, örömmel készülõdtünk a
húsvét elõtti hetekben gyermekeinkkel
kedves tavaszi eseményünkre, a Kippkopp
Napokra. A szülõk és a Petõfi Sándor
Gimnázium tanulói segítségével készítet-
tük el húsvéti vásárunkra a díszeket, aján-
dékokat, játékokat, melyeket a szép meg-
nyitó ünnepség után a szülõk meg is vásá-
rolhattak gyermekeiknek. Köszönjük az
anyukáknak, hogy részt vettek alkotó na-
punkon (Fehérvári Réka, Lengyel Dávid,
Tóth Bence, Tóth Zoltán és Fekti Milán
anyukájának), és az összes szülõnek, hogy
vásárlásukkal támogatták óvodánkat.
A megnyitón a zeneovisok népi játékok-
kal, táncokkal, a Tappancs csoportos fiúk
vásári mondókákkal szerepeltek.
A hét eseménye volt még a zenedélelõtt,
melyen hangszerkísérettel énekeltünk kö-
zösen az udvaron.
A Föld napja alkalmából virág- és faülte-
tést szerveztünk. Köszönjük a sok virágot,
növényt, melyekkel szebbé, barátságosab-
bá tehettük környezetünket!
Örömmel készültünk a gyerekekkel a
nyuszifutásra, melyen Kovács Istvánnal fu-

tottuk körbe az óvodát. Sok gyümölcsöt és
zöldséget hoztak a szülõk, melyet a gyere-
kek jó étvággyal fogyasztottak el a futás
után az udvaron.
A zeneiskolások tavaszi hangversenye is-
mét szép zenei élményt nyújtott mindnyá-
junknak. Köszönjük Jákob Zoltánnak és a
„zenészeknek”, hogy újra együtt énekel-
hettük velük a dalokat.
Mesedélelõttünkön az óvó nénik A három
nyúl címû mesét adták elõ, ami után követ-
kezett az óvodásaink számára legizgalma-
sabb esemény: a fészek készítése, a nyu-
szivárás és az ajándékok keresése a szép ta-
vaszi idõben az udvaron.
Köszönjük Tóth Zoltánnak, hogy homo-
kot, Király Miklósnak, hogy földet hoztak
óvodánkba, Dömök Zoltánnak pedig kö-
szönjük a virágtartókat.
Április 30-án a TÁMOP 3.4.2. Inkluzív In-
tézmények Sárbogárdon címû pályázat ke-
retében rendeztük meg alkotó délutánun-
kat: vendégül láttuk a város intézményei-

bõl érkezett gyerekeket, akik különbözõ
kézmûves-tevékenységeken vehettek
részt.
Május elsejét nagycsoportosaink az iskolá-
sokkal együtt köszöntötték: a közös ének-
lés után májfákat díszítettek a gyerekek az
iskola udvarán.
Mindig szép, ünnepi esemény óvodánkban
az édesanyák, nagymamák köszöntése.
Most is nagy örömmel énekeltek, verseltek
gyermekeink anyukáiknak, nagymamáik-
nak.
A szorgos kezû apukák gesztenyefáinkból
lépegetõt, a homokozó köré pedig asztalo-
kat készítettek, nagy örömet szerezve ez-
zel a gyerekeknek.
Köszönjük a szülõknek a sok segítséget,
melyet rendezvényeink lebonyolításánál
nyújtottak!

Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi
Tagóvodájának munkaközössége,

Némethné Steinbach Renáta

PAPFÖLDI
GYERMEKNAP
2014. május 24-én, szombaton,

10 órától 18 óráig kerül
megrendezésre

a már hagyományos
GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP

PAPFÖLDÖN.

Mindenkit várunk szeretettel!

Szervezõk

MEGHÍVÓ
A Cecei Általános Iskola 8. évfolyamos diákjai

BÛN ÉS BÛNHÕDÉS
címû színdarabjukat

május 16-án, pénteken, 19.30 órakor
a Cecei Mûvelõdési Házban;

május 17-én, szombaton, 17 órakor Vajtán;
május 17-én, szombaton,

19.30 órakor Sáregresen adják elõ.
Minden kedves érdeklõdõt

nagy szeretettel várnak!
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Mészöly-hírek

A VONAT NEM VÁR…

Május 10-én idõben gyülekeznünk kellett
a sárbogárdi vasútállomáson, nehogy nél-
külünk induljon el a gyors, s lemaradjunk a
régóta tervezett osztálykirándulásról. Az
5. és 6. diákjai, osztályfõnökeik és a lelkes
szülõk szálltak fel a fél 8-as vonatra, s nem
kis izgalommal várták, hogy végre megér-
kezzenek úti céljukhoz. Az elsõ akadályt
az a lépcsõ jelentette, mely a Vérmezõrõl
vezetett fel a budai Várba. A gyerekek für-
gén és frissen, én a magam részérõl – be-
vallom – minden fittséget nélkülözve
másztam meg a kaptatót. De megérte! A
gyönyörû kilátás feledtette a nehéz perce-
ket.
A Hadtörténeti Múzeum nyitásáig hátra-
lévõ kis idõt sétával töltöttük. Egy gyors
fénykép a Mátyás-templom mellett, aztán
irány vissza a múzeumhoz, ahol már vártak
ránk. Izgalmas elõadással készültek szá-
munkra: 1,5 órába sûrítve ismerkedhet-
tünk meg Mátyás király valódi történeté-
vel, s képet kaptunk a híres-neves fekete
seregrõl. A merészebb tanulók beöltöz-
hettek korabeli páncélokba, kezükbe ve-
hették az akkori fegyvereket, így az elõ-
adás végén ott állt elõttünk Mátyás zsoldos
serege szent istvános diákok képében.
Sajnos, nem volt idõnk sokat nézelõdni,
mert jó pár metrómegállóval arrébb, a Pla-
netáriumban már készültek a fogadásunk-
ra: egy 3D-s vetítésen ismerkedhettünk
meg az ûrkutatás történetével. Utána ma-
radt idõ a játékra, pihenésre is, hiszen a
Népligetben talált játszótér pont nekünk
lett kitalálva.
Ebéd, kis séta után azonban ideje volt
visszaindulni a pályaudvarra, s minden jó-
nak, így ennek a napnak is véget kellett ér-
nie egyszer. Egy utolsó fagyi után azonban
megtaláltuk a minket hazavivõ vonatot, s
fáradtan, de élményekkel telve siettünk
mesélni az itthon minket váróknak: Ez
szinte mese volt, nem is valóság!

Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola

„KÖRNYEZETVÉDELEM
A JÖVÕÉRT”

A Halla Visteon Hungary Kft. Alba üzeme
15. alkalommal szervezett környezetvé-
delmi versenyt május 9-én a megye iskolái-
nak. A levelezõs fordulókban nyújtott jó
teljesítménye alapján 30 csapat jutott be a
döntõbe, közöttünk iskolánk képviselõi is.
A rangos verseny helyszínéül a székesfe-
hérvári Magyar Király Szálloda kupolater-
mét választották a szervezõk. Az egész na-
pos döntõn elméleti és gyakorlati felada-
tok megoldásával mérték össze tudásukat
a gyerekek. A feladatok teljesítéséhez a ta-
nulóknak komoly elméleti tudással kellett
rendelkezniük a környezet- és természet-
védelem területén, valamint szükség volt a
természettudományos ismereteik alkal-
mazására is. Volt zenei és technikai jártas-
ságokra épülõ feladat is. A Gál Kinga,
Gyõri Dóra, Gili Szilárd és Husvéth Tamás
alkotta csapat a 8. helyezést érte el szoros
versenyben. Értékes ajándékcsomaggal és
sok-sok élménnyel gazdagodtunk.

Dicsérdi Józsefné, MGÁI

MEGHÍVÓ

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kul-
túrája egykettõre elpárolog, ha minden nem-
zedék újra meg újra meg nem szerzi ma-
gának.” (Kodály Zoltán)

Szeretettel meghívjuk Önt a Sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskola névadásá-
nak 30. évfordulója tiszteletére rendezett
ünnepségre.

Helyszín:
a Mészöly Géza Általános Iskola aulája
(7000 Sárbogárd, József Attila utca 14.)

Idõpont: 2014. május 19. 12.30 óra.
Program: * köszöntõ * koszorúzás – ünne-
pi beszédet mond: Varga Gábor ország-
gyûlési képviselõ * ünnepi mûsor – az em-
lékkiállítást megnyitja: dr. Varnyu Péter,
volt mészölyös diák és tanár * kiállítás
megtekintése, kötetlen beszélgetés

MGÁI

„TeSzedd!”
a Mészölyben
„Téged is zavar, hogy országszerte utcá-
kat, parkokat, erdõket önt el a szemét? Itt
az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene!
Idén ismét bebizonyítjuk, hogy a szemét-
szedés is lehet valódi közösségi élmény!” –
szólt a felhívás hónapokkal ezelõtt.
A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért” egy olyan külföldi minta
alapján szervezõdõ önkéntes akció, mely
immáron negyedik alkalommal kerül meg-
rendezésre. Célja, hogy összefogja azokat
a lakosokat, akik tenni szeretnének azért,
hogy tisztább környezetben éljünk, és
ezért idõt szánnak arra, hogy megtisztítsák
lakóhelyüket és annak környékét a gazdát-
lan szemétkupacoktól.
A TeSzedd! akcióban való részvétel lehe-
tõséget adott iskolánknak e közösségi él-
mény megvalósítására, saját programja
színesebbé tételére. Tanárként pedig még
inkább környezettudatos gondolkodásra
nevelhetjük így diákjaikat.
A szemétgyûjtési akcióhoz csatlakozó is-
kolák ráadásul egy európai kezdeménye-
zésben vehettek részt a május 9-11-e kö-
zött megvalósuló TeSzedd!-del, ugyanis
csatlakozott hazánk az Európai Bizottság
által szervezett „Let’s Clean Up Europe!”
elnevezésû akcióhoz! Ennek keretében
május 10-én Európa 28 országában szedett
szemetet egyszerre a lakosság.
Idén 2014. május 10-én került megrende-
zésre a TeSzedd! akció iskolánkban. Sze-
métszedésre ezen a napon 11.00–13.00-ig
volt lehetõségünk.
Idén önkéntes koordinátorként segítet-
tem az egyes gyûjtési helyeken a munkát,
kiosztottam a szemétszedéshez szükséges
ingyenes eszközöket (zsákokat, kesztyûket
és az önkormányzattól kapott kullancsri-
asztót.) Az eligazítás után indulhatott a te-
rület megtisztítása, a megtelt zsákokat a
kijelölt helyre gyûjtöttük.
Iskolánk két helyszínen volt jelen. A 6. a és
7. a osztályok 55 fõvel, az osztályfõnökök
vezetésével a Kislóki út volt lõszerraktárá-
nál, a 3. a és 4. a osztályosok 45 fõvel az If-
júsági parkban gyûjtötték a hulladékot. A
felsõs két osztály 55 zsákot, az alsósok 12
db zsákot töltöttek meg hulladékkal.
A megtöltött zsákokat látva a következõ
indián jóslat jutott eszünkbe:
„Majd ha az ember kivágja az utolsó fát,
megmérgezi az utolsó folyó vizét, kifogja
az utolsó halat is, akkor rádöbben, hogy a
pénzt nem lehet megenni.”
Jövõre még többen szeretnénk ebben a
mozgalomban részt venni és mentesíteni
városunkat az illegálisan elhagyott hulla-
dékoktól.

Szénási Csaba tanár, helyi koordinátor



8 ISKOLA 2014. május 15. Bogárd és Vidéke

Miklósi hírcsokor
Bendegúz – NyelvÉSZ

Március 28-án Székesfehérváron a Vasvá-
ri Pál Általános Iskolában voltunk a Ben-
degúz Megyei NyelvÉSZ Versenyen. A mi
iskolánkból 8 tanuló jutott be a megyei for-
dulóba: Már Zétény, Kelemen Csongor (2.
osztály), Horváth Mira, Király Karolina,
Kokas Réka, Kovács Luca, Krencz Ábel
(3. osztály), Tatai Boglárka 5. b. A felada-
tok változatosak, érdekesek voltak. Nagy
büszkeségünkre két tanulónk ért el helye-
zést: Krencz Ábel 3. b (felkészítõ tanára:
Iványi Zsuzsanna) a megyei II. helyet, Ta-
tai Boglárka 5. b (felkészítõ tanára: Zel-
manné Varga Zsuzsanna) a megyei III. he-
lyet szerezte meg.

Bendegúz –
Tudásbajnokság

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadé-
mia az idei tanévben is megrendezte a Tu-
dásbajnokság megyei döntõjét Székesfe-
hérváron. Iskolánkból 8 tanuló, 2., 3. és 5.
osztályosok neveztek be erre a megméret-
tetésre és oldották meg elõtte az egyéni,
internetes levelezõ formában érkezõ fel-
adatokat. Több területen is folyt a verseny
(anyanyelv, matematika, környezetisme-
ret, angol). A minden levelezõs forduló
feladatsorát kitöltõk vehettek részt a me-
gyei döntõn.
Tatai Boglárka 5. b anyanyelvbõl I. helye-
zett lett, s május 24-én Szegeden verse-
nyezhet az országos döntõn. Szép ered-
ményt ért el még Ellenbruck Krisztina
(anyanyelv), Téglás Kata Sára (matemati-
ka) megyei 7. helyezésével. Inotai Laura
két tantárgyból is versenyzett – anyanyelv
megyei 10. helyezés, angol megyei 8. helye-
zés. Gratulálunk!

Állóné Horváth Hajnalka szervezõ tanító

Egészségnap

2014. május 9-én, pénteken tartottuk ha-
gyományos egészségnapunkat. Reggel 7
órától három csoportban szorgoskodott a
felsõ tagozat. A 6. évfolyam zöldségeket
tisztított és szeletelt, magokat, diót, mo-
gyorót, mandulát, szezámmagot rendezett
tálakba. A 7. évfolyam citromfûbõl, bors-
mentából, csipkebogyóból, kamillából,
ánizsból készített teát. A 8. évfolyam fel-
adata különbözõ gyümölcsökbõl tálak el-
készítése volt. A finomságokat a szünetek-
ben kínálták társaiknak, ráirányítva ezzel
is az egészséges életmódra a figyelmet. Kö-
vetkezõ feladatként minden osztály bemu-
tathatta elõzetesen megsütött „egészsé-
ges” süteményét, melyet utána elfogyaszt-
hattak a gyerekek.
Órák után a termek takarítása követke-
zett. Iskolánk csatlakozott az országos
TeSzedd! akcióhoz, melynek keretében
kis önkénteseink megtisztították az iskolát
és környékét az eldobott hulladéktól. A
programtól azt várjuk, hogy gyerekeink
megtanulják óvni a természeti környeze-
tet, az iskolájukat és lakóhelyüket!

Zámbó Zsuzsanna

Szakma Sztár Fesztivál

2014. április 14-e és 16-a között a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara szervezésé-
ben került megrendezésre a „VII. Szakma
Sztár Fesztivál” Budapesten, a Hungexpo
Vásárközpont területén. 2014-ben a szak-
mák országos versenyeit a nappali tagoza-
ton szakmát tanuló végzõs diákok között
38 szakterületen bonyolították le. A ren-
dezvény elsõ napján lehetõsége volt isko-
lánkból húsz pályaválasztás elõtt álló hete-
dikes tanulónak arra, hogy egy egész napos

kirándulás keretében ellátogathasson erre
a rangos eseményre. Osztályfõnökeink
elõzetes kérdõíves megkérdezés alapján
azokat a tanulókat választották ki az évfo-
lyamból, akiknek érdeklõdési köre vala-
melyik versenyben lévõ szakma felé irá-
nyul. Az utazás megszervezését és lebo-
nyolítását a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara vállalta magára.
Megérkezve a Hungexpo területére, az ér-
deklõdõk hatalmas tömegében elvegyülve
számtalan érdekes versenyterület mellett
nézelõdhettünk, és információkat gyûjt-
hettünk a különféle szakmákkal kapcsola-
tosan. A lányok a legtöbb idõt a fodrász- és
kozmetikustanulók versenyterülete mel-
lett töltötték el. Igen érdekes és látványos
volt a pincér- és vendéglátósverseny, de az
eladó vagy a cukrász szakma is felkeltette
több gyermek érdeklõdését. A fiúk a faipa-
ri szakmák bemutatói iránt érdeklõdtek
leginkább. Különösen népszerûek voltak
közöttük a kárpitosok, a burkolók és a kõ-
mûvesek bemutatói.
Köszönjük a lehetõséget az Iparkamará-
nak, mert nagyon sok ismeretre tehettünk
szert a különféle szakmákkal kapcsolato-
san, és több területhez is kedvet kaptak kö-
zülünk néhányan.

Kaifis Dorottya és Mocsár Mirabella 7. a

Tavaszi bemutató
A Kossuth Zsuzsanna iskola diákjai az édesanyákat és a tavaszt köszöntötték elõadásuk-
kal pénteken délelõtt a mûvelõdési ház színháztermében.

A kicsinyek mondókákat és énekeket fûz-
tek csokorba, megmutatva, mit tanultak az
elmúlt évben. De láthattunk zenés torna-
órát, a kecskegidák és a farkas meséjét, hu-
pikék törpikék „énekóráját”, és jót mulat-
tunk a férfi–nõ kapcsolat humormorzsáin.
A legnagyobbak szalaggal a NOX zenéjére
a tüzet idézték meg nekünk. S hölgyek–
urak tánca is életre kelt az egyik osztály
tagjainak lábszárán.

Hargitai–Kiss Virág
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A boszorkányok söprûjén is „Száll a nóta tájról tájra...”
Megtisztelõ és örömteli esemény volt a Sáregresi Népdalkör tag-
jainak számára, hogy eljutottunk az idõsek határokon átívelõ kul-
turális és mûvészeti vetélkedõjének országos elõdöntõjébe Pécs-
re. Az elõdöntõbe jutott fellépõk és csoportok számára a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet és az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma által kiírt Kulturális staféta 2013 elnevezésû pályáza-
ton Népdalkörünk százezer forintot nyert. A pályázati kiírásnak
megfelelõen egy szintén Pécsen fellépõ csoportot látogattunk
meg.

2014. április 26-án így jutottunk el Mórra, ugyanis a Móri Ezerjó
Népdalkört választottuk meglátogatandó csoportnak, akikkel ko-
rábban már többször találkoztunk, de barátkozásra, ismerkedés-
re eddig még nem volt alkalmunk. A kiránduláson összesen öt-
venöten vettünk részt (népdalkörösök, családtagok, támogatók

és segítõk). Ezen a napon zajlott a Szent György-napi vásár, ben-
ne az „Ezerjó fakanálforgató borral készülõ ételek országos fõzõ-
versenye” is, melyre mi is beneveztünk a „Sok lúd disznót gyõz!”
fantázianevû ételünkkel, amely „Desznyópörkûtt lúdzúzával dú-
sítva, boszorkány módra!”
Lázasan készülõdtünk az útra, a fõzésre, hiszen ilyen nagyszabású
rendezvényen még nem vettünk részt. A kezdõk naivságával áll-
tunk neki a fõzésnek, a dekorációs sátor elkészítésének a kitartó-
an szemerkélõ esõben. Szerencsére volt három sátrunk, így az
esõtõl némiképp védve voltunk. Varázslásunknak köszönhetõen
délutánra a nap is kisütött! Aztán boszorkányruhába öltözve, a
dekorációnak szánt három boszorkánysöprûre felpattanva végig-
jártuk a fõzõsátrakat, a jelenlévõk nem kis derültségére. Több he-
lyen megállítottak bennünket egy közös fotózásra, éneklésre.
Még a Borkirálynõ és az Udvarhölgyei is kedvet kaptak egy kis
söprûn lovagolásra. Természetesen ezt is megörökítettük.
A fõzésért minden csapat emléklapot kapott. A Boszorkánykony-
hánkért, az egyedi ruhában való megjelenésért, valamint a pro-
dukciónkért a bírálók a csoportunkat tartották érdemesnek a
Brindisi Szent Lõrinc Borrend különdíjára.
Délután vendéglátóink idegenvezetésével városnézésen vettünk
részt.
Kellemesen elfáradva, rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazda-
godva tértünk haza, és már kezdtük szervezni a következõ progra-
mot.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, támogatóknak,
segítõknek, akik bármilyen módon hozzájárultak a népdalkör ed-
digi szerepléseihez, illetve a nap sikeres lebonyolításához.
Külön köszönet MÓRI BARÁTAINKNAK! Azoknak is köszö-
netet mondunk, akik elkísértek bennünket és osztoztak örö-
münkben. Reméljük, mindenki jól érezte magát!
Köszönet a pályázati lehetõségért és nem utolsósorban a benyúj-
tott projektünk kedvezõ elbírálásáért!

Kalló Mihályné, a Sáregresért Közhasznú Egyesület elnöke

Kislóki 48 óra
A kislóki völgyben bújik meg Horváth Jó-
zsef horgászparadicsoma, a kislóki hor-
gásztó.
A 7 hektáros tavat rengeteg munkával és
befektetéssel Józsi kifejezetten a nagyha-
las horgászat, a „bojlis horgászok” részére
alakította ki. A tavon a „fogd meg és en-
gedd vissza” stílus az elfogadott. A tó új,
két éve mûködik, ezért még csak szûk kör-
ben ismerik. Hogy a horgászok körében is-
mertté váljon, május 9-ére versenyt ren-
deztünk.
Pénteken kora délután gyülekeztek a csa-
patok. A regisztráció után kialakult a vég-
leges létszám. 13 csapat kezdte a sorsolás,
helyválasztás tradíciókkal tûzdelt ceremó-
niáját. A helyfoglalás után a csapatok fel-
építették táborukat és elkezdték a horgá-
szatot az adott jelre.
Az ország számos pontjáról érkeztek hor-
gászok hozzánk: Orfû, Tatabánya, Székes-
fehérvár, Budapest, Enying, Somogyegres,
Márok, Szabadegyháza, Aba, Sárbogárd.
A verseny fõtámogatója, az Eventus Boil-
ies Kft. tulajdonosa, Juhász Ádám és csa-
pattársa Szegedrõl érkeztek.
Ez a fajta horgászati módszer komoly fel-
szerelést és állóképességet igényel, mivel

folyamatosan folyik a horgászat napokon
át. A mi versenyünk 48 órás versenynek
lett kiírva.
Napsütéses, szép idõben folyt a versengés,
a barátkozás.
Rengeteg minden történt, amit a horgá-
szok hetekig mesélhetnek majd élménybe-
számolóikban: két versenyzõ egyszerre há-
rom boton fárasztott; kifogták a tó legna-
gyobb halát; fogtak ragadozót pontycsa-
lival, volt, aki kicsit besokallt a „hazaitól”.
Egy ilyen verseny szakszerû lebonyolítása
nem kevés munkát igényel. Szerencsére
nekem kitûnõ segítségeim voltak. Köszö-
nöm az áldozatos munkát és türelmet Fe-
hérvári Csillának, Horváth Mercédesznek,
Balázs Csillának, Marosi Dzsenifernek és
Pordány Rékának a mérlegelésben és a
csapatokkal történõ helyszíni kapcsolat-
tartásban való közremûködést, Barabás
Tamásnak a rengeteg munkát, amivel hoz-
zájárult a verseny zökkenõmentes lebo-
nyolításához. Horváth Józsinak és felesé-
gének, Matildnak köszönöm a rengeteg
energiát, amit a rendkívül finom ételek
fõzésébe fektettek.
A verseny lefújásának pillanatáig izgalmas
küzdelem bontakozott ki. A csatát egy-
mással és a halakkal végül a tatabányai
„Szotyi Carp Team” nyerte 204,72 kg-os
összfogással a budapestinek jegyzett, de
sárbogárdi taggal is megerõsített „Fair
Catch Team” elõtt, akiknek 166,12 kg-nyi

halat sikerült a merítõbe terelni. A harma-
dik helyre a székesfehérvári „Hala BaMa
Team” ért fel a fiatal srácoknak szurkoló
lányok nagy örömére.
A mérlegelés és sebkezelés után minden
kifogott hal újra visszakerült éltetõ elemé-
be.
A tó a legszebb arcát mutatta a verseny-
zõknek, a végletekig megõrizve természet
adta adottságait.
A tulajdonossal együtt a versenyt jónak ér-
tékeltük, és a versenyzõktõl kapott vissza-
jelzések alapján van igény a jövõben is ha-
sonló küzdelmek megrendezésére, ezért
szeptemberben újra megszervezzük verse-
nyünket! A versenyrõl részletek, képek és
videók a www.kislokihorgaszto.hu webol-
dalon találhatók.

Pordány Ferenc fõszervezõ



10 KULTÚRA / KÖZÖSSÉG 2014. május 15. Bogárd és Vidéke

Ajándék
a könyvtárban

Irodalmi esttel avattuk fel a Madarász József Városi Könyvtár e
célra szánt részlegét. S ennek alkalmából ajándékként új mûsorát
nyújtotta át a könyvtárnak és a közönségnek Kozáry Ferenc
színmûvész.

Csak jöttek és jöttek az érdeklõ-
dõk, hamar tele lettek a széksor-
ok. Lassan ült el az izgatott zsi-
vaj, de aztán minden szempár
Kozáry Ferencre irányult, aki
frissítõ sétára vitt minket a ver-
sek s próza színes birodalmába,
elsõsorban magyar alkotóktól
válogatva, mint Babits Mihály,
Weöres Sándor, József Attila,
Kosztolányi Dezsõ, Berda Jó-
zsef, Dsida Jenõ. Hallhattunk
mosolyra, nevetésre fakasztó, lí-
rai, mély gondolatokat hordozó,
szívbe markoló sorokat egy-
aránt.

Különösen megfogott Karinthy Frigyes „A cirkusz” címû verse és
Babits Mihály szenzációs „Mozgófénykép”-e, amit a színmûvész
kiválóan tolmácsolt.
Köszönjük az élményt!

Hargitai–Kiss Virág

Escargo Hajója

Balkán
antiprevenciós tragédia

„Elszáll a remény, és szerény a hit, hogy kit taposol éppen, ébren van-e
még. Rég nem ég már az egész, de káosztól perzsel a lég! Még van esé-
lyem, b…ki, f… kivan, de közel a kapu,
nem kamu...
Borzalmasan kevés itt a levegõ.”
Ma este buli?
Mozaikszerûen a földön heverõ üvegszilánkok, amik a buli fényeit verik
vissza – valahol ilyenekbõl áll össze az elõadás, amely abszurd szituációk-
kal próbálja megközelíteni a West Balkán-tragédiát, ugyanakkor szemé-
lyes kontextusba helyezi a központban álló lány, a tragédia áldozatának fik-
tív történetét.
Ki a felelõs? Mindenki? Senki?
Számít ez?
Az elõadás kiindulópontja a West Balkán-tragédia. A kérdés nyitott. Ki a
felelõs? Mit tehetünk a ciklikusan történõ hasonló tragédiák ellen? Egyál-
talán, hogy beszéljünk róla?
Szereplõk: Cseri Hanna, Gábor Zsófia, Laboda Georgina, Nagy Emese,
Fenyvesi Mihály, Gárdos Martin, Szalai Ádám
Ollózta és rendezte: Tölgyfa Gergely
Idõtartam: 58 perc

Kritikarészletek:
„A produkció a leg(ön)kritikusabb és legbátrabb elõadások egyike, amit az
utóbbi idõben láthattunk. Ezek a fiatalok, úgy tûnik, érzik: színházat csinálni jó
és értelmes dolog. Mármint igazit: kortársat és hiteleset.”

Ugrai István, 7óra7perc
„A Tölgyfa Gergely vezette pécsi csoport a lehetetlent kísérti, amikor Balkán
címû elõadásában a West Balkán nevû szórakozóhelyen néhány éve történt
tragédiáról próbál beszélni. A próbálkozást ez esetben nem kudarcként, hanem
felvállalt munkamódszerként kell érteni: az alkotók nem dokumentarista szín-
házban utaznak, de szerencsénkre nem élnek a másik, szintén kínálkozó lehetõ-
séggel, a melodrámával sem, helyette számtalan vendégszöveget és különbö-
zõ mûfajokat vegyítenek: a menü Milos Formantól a Szomszédokig, a slam
poetrytõl a stand up comedy-ig terjed. Nem tesznek úgy, mintha náluk lenne a
bölcsek köve, nem mutogatnak ujjal a felelõsökre, de nem is mentenek fel sen-
kit, ehelyett inkább provokálnak, kísérleteznek, együtt gondolkodnak… meg-
tanítanak minket, hogyan lehet megpróbálni megérteni a felfoghatatlant…”

Jászay Tamás, Revizor
„A balkán legnagyobb erénye, hogy miközben folyamatosan reflektál önmagá-
ra, tudatosítja, hogy színházat nézünk – hol kissé csináltan, hol magától értetõ-
dõen. A résztvevõk abszolút magukévá tették ezt a fajta formanyelvet. Bátran
játszanak a nézõkkel, reagálnak rájuk, számolnak a reakcióinkkal és sziporkázó
humoruk van, ami néha vállaltan fárasztó, néha pedig valóban szellemes és in-
telligens. Nem tudom, ebbõl mennyi az eltervezett, mennyi az ad hoc, de ne-
kem úgy tûnt, nagyon itt történik minden elõttünk.”

Nyulassy Attila, 7óra7perc
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A tavasz folyamán a következõ párok kötötték össze hivatalo-
san is életük fonalát Sárbogárdon:
március 22-én Tóth Georgina (Szigetvár) és Mosberger
Stefan (Sáregres);
május 3-án Boda Anita Nikolett (Sárbogárd) és Dániel Tamás
László (Sárbogárd);
május 3-án Major Éva (Sárbogárd) és Kiss Lajos (Sárbo-
gárd);
május 10-én Selmeczi Krisztina (Sárbogárd) és Máté Ádám
(Székesfehérvár).
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok
hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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Anyag a zacsiban

2014. május 6-án a délutáni órákban Sár-
szentágotán a helyi körzeti megbízott in-
tézkedés alá vont egy 21 éves sárszentágo-
tai lakost, akinek ruházat- és csomagát-
vizsgálás során elõkerült az oldaltáskájá-
ból egy átlátszó zacskó, amelyben kábító-
szernek látszó anyag volt. A rendõrök a
férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságra. Az ügyben kábítószer-birtok-
lás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt büntetõeljárás indult.

Arcul csapás az utcán

2014. május 7-én a délutáni órákban a helyi
körzeti megbízott Sárkeresztúron igazol-
tatott egy 22 éves helyi férfit, aki egy höl-
gyet az utcán ököllel többször arcon ütött.
A bántalmazót elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók
súlyos testi sértés bûntett kísérlet elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt gya-
núsítottként hallgatták ki.

Kéjhölgy

Az egyenruhások 2014. május 10-én Alsó-
szentiván külterületérõl állítottak elõ egy
18 éves lányt, aki ellen tiltott kéjelgés sza-
bálysértés elkövetése miatt indult eljárás.

A sárkeresztúri fiatal elismerte, hogy elõ-
állítását megelõzõen pénzszerzés remé-
nyében szexuális szolgáltatást kínált egy
jármûvezetõnek. Meghallgatását követõ-
en a lányt szabálysértési õrizetbe vették.

Szívás

2014. május 12-én az esti órákban bejelen-
tés érkezett a sárbogárdi Ady Endre úti la-
kóteleprõl, miszerint két ott parkoló gép-
kocsiból üzemanyagot tulajdonítottak el.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya büntetõeljárást indított lopás vét-
ségének megalapozott gyanúja miatt isme-
retlen tettes ellen.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Volt élettársát bántalmazó
férfit fogtak

A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2014.
május 7-én délután érkezett bejelentés ar-
ról, hogy Sárkeresztúron a Nyárfa utcában
egy férfi többször megütött egy nõt. A
helyszínre érkezõ járõrök elfogták és a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállí-
tották Ny. Ferenc 22 éves helyi lakost. A
bántalmazót a nyomozók súlyos testi sér-
tés bûntett kísérlete elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt gyanúsítottként
hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

FELHÍVÁS
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2014. szeptem-
ber hónapban induló TÛZOLTÓKÉPZÉSRE történõ beiskolá-
záshoz felvételi eljárást indít.
A felvételi eljárás elsõ lépése a fizikai (erõnléti) szintfelmérés,
amelyekre 2014. május 19-én 10 órától és május 22-én 10 órától
kerül sor.
A fizikai szintfelmérésre háziorvosi igazolással, kitöltött adatlap-
pal és önéletrajzzal lehet jelentkezni a Dunaújvárosi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokságon – Dunaújváros, Tûzoltó u. 1. ! a felmé-
rések napján, reggel 9.00 órától 10.00 óráig.
A felméréshez sportruházat szükséges!
További információ Perger Ágnes Anna tûzoltó õrnagytól kérhe-
tõ a 06 (22) 513 236, illetve a 06 (20) 326 4689-es telefonszám-
okon, illetve e-mailben az agnes.perger@katved.gov.hu címen.
A szintfelmérésen minden 18. életévét betöltött, középfokú vég-
zettséggel, legalább szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezõ,
cselekvõképes magyar állampolgár részt vehet.
Felhívjuk a jelentkezõk figyelmét, hogy a fizikai szintfelmérésen
kizárólag érvényes orvosi igazolással lehet részt venni!
A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok letölthetõk:
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/hirek/1792-jelentkezz-tuzolt
onak

KREATÍV PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ORSZÁGOS TÛZMEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG

Hatékony tûzmegelõzési kommunikáció címmel és témakörben
hirdet kétkörös – országos és megyei –, felmenõ rendszerû alko-
tópályázatot a 10-18 év közötti fiatalok számára az Országos Tûz-
megelõzési Bizottság. A pályázat célja megtalálni azokat a külö-
nösen kreatív, ötletes és tetszetõs kommunikációs megoldásokat,
amelyekkel az eddigieknél is hatékonyabban érhetõ el a tûzmeg-
elõzéssel érintett célközönség.

Az országos pályázat fõvédnöke dr. Bakondi György tûzoltó altá-
bornagy, országos katasztrófavédelmi fõigazgató, a Fejér megyei
pályázatoké Magosi Lajos tûzoltó ezredes, megyei igazgató. Az
országos bírálóbizottság elnöke Berki Imre, a Katasztrófavéde-
lem Központi Múzeumának vezetõje lesz.

A pályamunkákat négy kategóriában várjuk: plakát mûfajban ké-
szíthetõ A4-es méretû grafika, vagy fotó, illetve weboldalakra ter-
vezett banner; ugyancsak lehet pályázni hanganyaggal, tizenöt
másodperces rádiós spotot kell elkészíteni, amely természetesen
a tûzmegelõzés témáját népszerûsíti; a videós–filmes kategóriá-
ban ugyanezt várjuk a pályázóktól egy harminc másodperces kre-
atív film formájában; a negyedik kategóriában weblappal, blog-
gal, közösségi oldal tervével és mobil eszközökre készített alkal-
mazással lehet pályázni.

A megyei bírálóbizottság kategóriánként három-három, tehát
összesen tizenkét alkotást fog díjazni. Az elsõ helyen végzett pá-
lyamunkák automatikusan részt vesznek az országos versenyben
is. A bírálatnál a kreativitás, az esztétika, a nyelvtan, a társadalmi
hasznosság és természetesen a tûzvédelmi szakmai szempontok
figyelembevételével határozza meg a sorrendet a bíráló bizottság.

A pályamûveket e-mail-ben, vagy elektronikus adathordozón le-
het benyújtani július 31-éig a Fejér Megyei katasztrófavédelmi
Igazgatóság postacímére. A pályázóknak fel kell tüntetniük nevü-
ket, életkorukat, e-mail címüket, mellékelniük kell továbbá a szü-
lõ, vagy gondviselõ beleegyezõ nyilatkozatát is. Az életkori hatá-
rok tekintetében a pályázónak a beérkezési határidõ napján be-
töltött életkorát veszik figyelembe a bírálók.

A megyei pályázatok eredményét szeptember 15-én, az országos
eredményeket szeptember 30-án tesszük közzé.

Postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 238.,
e-mail: fejer.mki@katved.gov.hu

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

IRINGÓ TÚRA
NAGYLÓK

Szeretettel meghívjuk a nagylóki
IRINGÓ TANÖSVÉNY

8. bejárására!

Idõpont: 2014. május 24.
(szombat).

Regisztráció: 8 órától.

Indulás: 9-10 óra között a Petõfi utcai Tavipalo-
ta turistaháztól.

Részvételi díj felnõtteknek 500 Ft, gyerekeknek
200 Ft (ált. iskolás korig). A nagylóki gyerekek
részvétele ingyenes! A részvételi díj fejében
megajándékozunk minden túrázót egy iringós
tollal, a túra felénél zsíros kenyérrel+ásvány-
vízzel, a célban egy tál meleg étellel!

A táv kb. 14 km, 10 megálló-ismertetõ táblával,
ahol a természetkedvelõk megismerhetik a Me-
zõföld jellemzõ élõvilágát. A túra kényelmes
gyaloglással 4-5 óra alatt teljesíthetõ. Mindenki
a saját felelõsségére vesz részt!

Minden túrakedvelõ, természetszeretõ gyere-
ket, felnõttet, baráti társaságot szeretettel vá-
runk!

Jelentkezés: Viniczai Ramóna (viniczair@
invitel.hu, 06 /20/ 515 2751), Dobai Teréz (06
/30/ 539 4986, 06 /25/ 507 340, dobaiterez
@freemail.hu, loksuli@freemail.hu).

Kérjük, hogy május 18-áig jelezzék a részvételt,
létszámot az ételmennyiség miatt!
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Bodza: a természetes gyógyszer
A bodza hatékony gyógynövény: vértisztító, izzasztó és hashajtó hatású;
véd hurut és reuma ellen; segít vízkór, isiász és keringési panaszok ese-
tén; serkenti a vesemûködést (méregtelenít); magas vitamintartalmának
köszönhetõen megelõzhetünk sok betegséget. A bodza ízletes csemege
is, a konyhában is sokféleképpen felhasználhatjuk – a bodzavirágot kisüt-
hetjük palacsintatésztában, a bogyókból pedig készíthetünk szörpöt,
bort, likõrt vagy lekvárt.

SZÉP ILONKA BODZAFÁNKJA
Hozzávalók: 3 dl tej, 3 dkg élesztõ, 50 dkg finomliszt, 5 dkg vaj, 5 ek cukor,
2 tojássárgája, csipetnyi só, 8 tenyérnyi bodzavirág, a sütéshez olaj.
Az élesztõt kevés cukorral ízesített, meglangyosított tejben megfuttatjuk,
majd a liszthez adjuk. A cukorral, a vajjal, a tojások sárgájával és csipetnyi só-
val jól összedolgozzuk. A lecsipkedett virágokat is beledagasztjuk, majd leta-
karva a kétszeresére kelesztjük. Lisztezett deszkán másfél centi vastagra
nyújtjuk, és egy közepes méretû fánkszaggatóval kiszaggatjuk. Forró olajban
mindkét oldalát aranysárgára sütjük. Az olajból papírszalvétára szedve lecse-
pegtetjük és azon melegében, esetleg porcukorral meghintve kínáljuk.

EPRES–BODZÁS MUFFIN CSOKIVAL
Hozzávalók: 12,5 dkg búzaliszt, 12,5 dkg teljes kiõrlésû rozsliszt, 5 ek cu-
kor, 1 dl napraforgóolaj, 2 db tojás, 1 kk sütõpor, 0,5 dl tej (amennyit fel-
vesz a tészta, hogy ne legyen se túl sûrû, se túl folyós), 15 dkg eper, 3 db
bodzavirág (tenyérnyi), 10 dkg étcsokoládé.
Összekeverjük a hozzávalókat, kivéve az epret, a bodzát és a csokit. A tejet
óvatosan adagoljuk hozzá. Az epret megmossuk, kicsumázzuk, feldaraboljuk, a
bodzavirágot is megmossuk, letépkedjük. A tésztába keverjük. A tésztát
muffinformába töltjük. A csokit nagyobb darabokra tördeljük, és minden muf-
fin közepébe teszünk 1-1 darabot. Elõmelegített sütõben készre sütjük.

BODZAVIRÁGDZSEM
Hozzávalók: 20 db bodzavirág, 2 db citrom, 1 db vaníliarúd, 30 dkg cukor,
3 db alma, 1 csomag dzsemfix (szuper 3:1), 5 dl víz.
Ajánlott kis üvegekbe tölteni, mert felbontás után nem áll el olyan sokáig, mint
a rendes lekvárok. A dzsemfixtõl az állaga nagyon hasonlít a zseléhez. Ebbõl az
adagból 4 kisebb üvegnyi jön ki. A bodzavirágokat leöblítjük, és a vastagabb
szárakat levagdossuk. Felkarikázzuk a citromokat, és egy tálban a bodzával ré-
tegezve, vízzel leöntve egész éjszaka hûtõben pihentetjük. Másnap hozzáadjuk
a cukorral elkevert dzsemfixport, a lereszelt almákat, és a félbevágott vanília-
rudat. Forrástól számítva 5 percig fõzzük, majd leszûrjük és kis üvegekbe önt-
jük, amiket pár percig azonnal fejtetõre állítunk.

MÉZES BODZALIKÕR
Hozzávalók: 15 db bodzavirág, 35 dkg méz, 7 dl vodka (pálinka), 1 db fa-
héjrúd, 1 db vaníliarúd, 3 dl víz.
A bodzavirágokat levágjuk a fejekrõl, a vékonyka zöld szárak maradhatnak, de
a vastagoktól szabaduljunk meg. 25 dkg mézzel nagy, jól zárható befõttesüveg-
be rétegezzük a virágokat, s közéjük helyezzük a félbevágott fahéjrudat és
vaníliarudat is (utóbbi helyett aromát, vagy esszenciát is használhatunk.) Az
egészet leöntjük a vodkával. 2-3 napig hûvös helyen érleljük a likõrt, naponta
párszor alaposan megrázogatva. A maradék 10 dkg mézbõl és 3 dl vízbõl sziru-
pot fõzünk, s mikor kihûlt, ezzel öntjük fel a vodkás részt. Szûrõbe orvosi gézla-
pot helyezünk, ezen át szûrjük le a likõrt.

BODZASZÖRP
5 liter forralatlan hideg vízbe kb. 10-15 bodzavirágot áztatunk 12 órán át (sem-
mivel se tovább, mert megbüdösödik). Addig is hûvös helyen tartjuk. A virágo-
kat a vízbõl kivesszük, jól kinyomkodjuk. 3-3,5 kg cukorral, 5 dkg citromsavval
ízesítjük, és belekeverünk még 1 púpozott kávéskanál nátrium-benzoátot. Tel-
jes olvadásig keverjük, majd üvegekbe szedjük, ledugaszoljuk és hûvös élés-
kamrába tesszük. Fogyasztáskor tetszés szerint hígítsuk, egy kis citromlével is
megízesíthetjük.

CITROMFÛSZÖRP
Hasonló módon készül, mint a bodzaszörp, de a vízhez 5 marék zsenge citrom-
fûlevelet teszünk és 24 órán át áztatjuk. A továbbiakban ugyanúgy járunk el,
mint a bodzaszörp készítésénél.

NAGYMAMA RECEPTJEI

A következõ idõszak idõjárását még alapvetõen a közelünkben örvénylõ medi-
terrán ciklon határozza meg. A ciklon csak lassan veszít az erejébõl, ezért fõleg
az idõszak elsõ felében további csapadékra lehet számítani. A csapadék jellege
fokozatosan záporossá válik, helyenként zivatar is kialakulhat. A jövõ hét elején
már csak elszórtan – elsõsorban a délutáni órákban – lehet záporesõ vagy ziva-
tar. Az erõs lökésekkel kísért északi, északnyugati szél mérséklõdik és déliesre
fordul. Napról napra melegszik az idõ, a jövõ hét elején a legmagasabb hõmér-
séklet kicsivel meghaladja majd a 20 fokot. www.metnet.hu

FAGYOSSZENTEK
Vannak derûs, könnyû ébredések, de vannak reggelek, amikor
valami nyomasztó hangulat lepi meg az embert, mihelyt kinyitja a
szemét. Gondolkodtam ma reggel, mitõl lehet bennem a kedvet-
lenség. Felhúztam a redõnyt: napsütés. Valahogy mégis más, mint
tegnap. Valami vészjóslót érez a lélek. Megjelent egy rossz szájíz.
Mintha valami elrontottság nyilvánította volna ki magát a világ-
ban. Lassan eszembe jutottak az elõzõ nap televíziós hírmûsorai,
a politikai szennyáradat, az embertársak kényszeres gyalázása, a
reményekbe való beletaposás, a kéjes elrontása annak, ami jó is
lehetne, a kedvetlenség uralma, az örülni nem tudás. Ráesik a
tekintetem a naptárra. Pongrác napja van.
Pongrác, Szervác, Bonifác: a fagyosszentek. A gazdák évszázadok
óta rettegik ezt az idõt. Egy egész évi gyümölcstermést tehet tönk-
re egy májusi fagy. Elfeketítheti az épp pirulni kezdõ cseresznyét,
letarolhatja a kiültetett palántákat. Sok titok van az életben. Mi-
tõl van, hogy május második hetében szinte mindig bejön egy ron-
da hidegfront? Ismerik a naptárt az idõjárást intézõ erõk? Miért
van épp ilyenkor légnyomási maximum északon, és miért van mi-
nimum délen? Miért nem elõbb vagy késõbb? Az idén elõbb jött a
tavasz, a hideg mégis nem elõbb, de kísérteties pontossággal
Pongrác napján tört be. Semmit nem tehetünk.
Vannak emberi és emberfeletti hatalmak. Az emberfelettiek fö-
lött nincs befolyásunk. A szelek járását, felhõk gomolygását nem
irányíthatjuk. Az emberiség megszokta, hogy alkalmazkodik hoz-
zájuk, barlangokba, házakba bújik, tüzet gyújt, felöltözik, eser-
nyõt visz magával. Ma reggel megint világosan elõttem állt a régi
felismerés, hogy viszont az emberi hatalmak fölött sincs semmi,
de semmi befolyásom. És sajnos ezen erõk elõl nem lehet elbújni.
S ez elkeserítõ. Milyen jó hely lenne Magyarország, ha a vágyaink
szerint alakulna! Nem kellene sok. A minimális jó modor, kedves-
ség. Ahogy a normális ember szól az ismeretlen embertársának
akár az utcán, boltban. Eleve jóhiszemûen. Nem tételezve föl ró-
la, hogy rossz szándékú, ellenséges. Nem nézni gonosznak, tehet-
ségtelennek. A jót feltételezve róla, ez nagyon fontos. Mosolyog-
va szólni. Ha látjuk, hogy valamit rosszul csinál, segítõen, szere-
tettel beszélni hozzá. Ha nem ért egyet velem, nem hülyézem le.
Az bunkóság volna. Sértettség nélkül kifejtem a véleményemet, s
ez megint nagyon fontos: nem zárom ki annak a lehetõségét, hogy
én tévedek. „Tévedni emberi dolog”, és sok politikusnak az a leg-
nagyobb tévedése, hogy azt hiszi, õ tévedhetetlen.
Magyarország bizony meg van mérgezve az embertelenség mér-
geivel. Uraim, hölgyeim, nem fognak jól menni a dolgaink, ha
nem leszünk képesek emberien kezelni egymást. Mérgezett szer-
vezet képtelen jól mûködni. Nagy méregtelenítés kellene. Hisz a
fagyosszentek is véget érnek pár nap múlva.

L. A.
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Oly korban éltünk 18.
Hungarocell Lajos

Ildikóval öten lettünk. Fõ a fejem, hogy tudok a 38 négyzetméteres lakásban
mindenki számára személyes teret biztosítani. Ildikó iskolába jár, délután
itthon tanul, kell neki nyugodt hely, ahol a kicsik nem zavarják. Méricské-
lünk, számolunk Anival, végül megszületik a döntés: a szobából és a hálófül-
kébõl leválasztunk egy rész, így lesz tanulószoba és külön hálófülke Ildikó-
nak. Mivel szolgálati lakásról van szó, csak bontható, könnyûszerkezetes fal
jöhet számításba. Nemrégiben kezdõdött meg Balatonfûzfõn a hungarocell
gyártása, ami kitûnõ hangszigetelõ és könnyû anyag. Kitervelem, hogy a léc-
vázas falra kétoldalt farostlemezt szögelek, közé pedig ez a hungarocell ke-
rül. Elhatározom, hogy minden segítség nélkül, magam készítem el a válasz-
tófalat. Telefonon megrendelem a hungarocellt, a KTSZ-tõl kisteherautót
kérek, és magam megyek érte.
Híre megy az átalakítási munkámnak, s valaki bejelentést tesz a járási hiva-
talban, hogy szétverem a szolgálati lakást, és engedély nélkül építkezem.
Váratlanul, egyik délelõtt nagyszámú vizsgálóbizottság toppan be a kultúr-
házba.
– Hargitai elvtárs, keresik a járástól – kopog be hozzám Juhász néni.
De már lépnek is be szigorú arccal Juhász néni mögött az építési osztályról
ketten, a mûvelõdési osztályról Farkas Jóska, a tanácstól meg Pál Viktor.
– Mi járatban vagytok ilyen nagy létszámban nálunk? – kérdezem meglepve.
– Hargitai elvtárs, egy bejelentést szeretnénk kivizsgálni nálad – szól hivata-
los hangon Viktor. – Úgy hallottuk, hogy szétverted a szolgálati lakásodat,
és most ott építkezel. Légy szíves, tájékoztasd az elvtársakat, mi a helyzet.
– Nem vertem szét a lakást, csak egy bármikor szétszedhetõ térelválasztó fa-
lat készítettem. De gyõzõdjetek meg errõl a saját szemetekkel! Gyertek át,
megmutatom! – állok föl, és invitálom a társaságot az épület hátsó részén lé-
võ lakásba. A fal már készen van, Wallkyd festékkel lefestve, s rajta az ajtó,
ami Ildikó tanulószobájába vezet. Mind az én munkám.
A társaság fontoskodva, hitetlenkedve szemléli a mûvemet.
– Lajoskám! Ezt te egyedül csináltad? – ámuldozik Viktor.
– Igen, én csináltam. És hungarocell hangszigeteléssel készült – felelem,
nem kis büszkeséggel a hangomban, mert megítélésem szerint jól sikerült a
feladatot teljesítenem.
– Hungarocell? Mi az? – kérdezi Jóska.
– Új magyar találmány, Balatonfûzfõn gyártják. Itt van egy kimaradt tábla
belõle, nézzétek meg ezt a különleges anyagot. Ebbõl van a hangszigetelés
ebben a vékony falban.
Nézik, tapogatják, csodálkoznak, hogy milyen könnyû.
– Te ehhez is értesz? – kérdi Viktor. – Népmûvelõként nem ez a szakmád.
– A gimnáziumi érettségi mellé megkaptam az általános mezõgazdasági
gépszerelõ oklevelet. Emellett a kunszentmiklósi gépállomáson kitanultam
az asztalosságot is – felelem.
– Nahát, de ilyet! – csodálkozik Viktor. – És áruld már el, miért csináltad ezt
az átalakítást?
– Nyomós okom volt rá. Ide költözött az elsõ házasságomból a nagyobbik lá-
nyom, akinek valahogy ki kellett alakítanom egy ilyen kis lakásban is a saját
helyet. Így lesz neki tanulószobája és hálófülkéje is.
– Gratulálok, Lajoskám! Azt hiszem, elvtársak, mehetünk – fordul a többiek
felé. – Javaslom, hogy arról gondolkodjunk inkább, hogyan biztosíthatnánk
ennek a háromgyerekes családnak egy nagyobb lakást. Most épül a lakóte-
lep második üteme. Amint ez lehetséges, kiutalunk ott egy nagyobb lakást
Hargitaiéknak. Ugye, egyetértetek velem?
Azok egyetértõen bólogatnak, aztán sorban kezet fognak velem, és elmen-
nek.
Híre megy a városban a hungarocellbõl készült falnak. Többen eljönnek,
hogy lássák, és arra is kíváncsiak, hogyan kell ezt csinálni. Új ragadványne-
vet kapok: én leszek a „Hungarocell Lajos”.
Folytatom.

Hargitai Lajos

Földhangoló
Ökotábor 2014

Fenntarthatóság
a gyakorlatban, közösségben

a hegyek között…

Ebben az évben második alkalommal kerül megren-
dezésre a Földhangoló Ökotábor a börzsönyi he-
gyek tövében, távol a világ zajától egy nagy múltú és
virágzó jelenû idilli falucskában. Augusztus 11–17-ig
a táborozók kiszakadnak a fogyasztói társadalom kí-
méletlen fogaskerekei közül és kísérletet tesznek az
életmódváltásra.

A Földhangoló Ökotábor egyhetes programjai a
zöld háztartásvezetéstõl az erdõjáráson át a lelki és
szellemi egészség õrzéséig tartanak. Mindez mûvé-
szettel, jógával, tábortûzzel, zenével és témába vágó
beszélgetésekkel, elõadásokkal fûszerezve. A digitá-
lis méregtelenítés jegyében kikapcsolható a mobil-
telefon, otthon hagyható a számítógép. Helyettük
tábortûz, csillagos ég és valódi emberi kapcsolatok
kialakulása várható. A túlpörgõ mókuskerekek vilá-
gától való eloldódás aktív formája ez, amely a termé-
szetes folyamatoktól elidegenedett egyén fenntart-
ható közösségi létbe való visszatalálását segíti.

Rendhagyó módon a tábor nem ér véget a hazauta-
zásnál. A szervezõk bevallott célja, hogy hosszú tá-
von is értékes kapcsolat épüljön ki a résztvevõk kö-
zött. Az év további részében tehát több programmal
és találkozóval, eszmecserével, egy igazi közösség
mûködésével igyekszik az idei földhangolás is hozzá-
járulni ahhoz, hogy egy boldogabb és természete-
sebb világot mondhassunk magunkénak.

Idõpont: 2014. augusztus 11–17.

Helyszín: Nagybörzsöny.

További információ:
Sebestyén Lóránd, + 36 30 418 56 09,

foldhangolo@gmail.com, www.foldhangolo.hu.
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A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei

Kisapostag–Mezõfalva II. 6-0
Rácalmás–Enying 3-0
Cece–Sárszentágota 6-0
Alap–Zichyújfalu 1-0
Elõszállás–Nagyvenyim 0-3
Nagykarácsony–Perkáta 4-2
Vajta–DASE -
1. Vajta 23 17 2 4 93 35 58 53
2. Nagykarácsony 24 15 4 5 64 34 30 49
3. Enying 24 15 2 7 82 47 35 47
4. Kisapostag 24 15 2 7 70 39 31 47
5. Rácalmás 24 14 3 7 62 40 22 45
6. Alap 24 14 1 9 51 51 0 43
7. Zichyújfalu 24 10 5 9 52 40 12 35
8. Cece 24 10 4 10 61 60 1 34
9. Nagyvenyim 24 12 3 9 61 52 9 33
10. Mezõfalva II. 24 9 2 13 46 66 -20 29
11. Elõszállás 24 7 3 14 32 64 -32 19
12. DASE 23 5 3 15 40 74 -34 18
13. Perkáta 24 2 3 19 37 87 -50 9
14. Sárszentágota 24 2 3 19 34 96 -62 8
Nagyvenyim -6, Sárszentágota -1, Elõszállástól -5 pont.

Az Agárdi Termál csoport
állása és eredményei

Sárbogárd–Dég 5-0
Pusztaszabolcs–Kulcs 5-0
Nagylók–Lajoskomárom 6-1
Baracs–Sárszentmiklós 0-3
Adony–LMSK 1-1
Szabadegyháza II.– Mezõszilas 2-2
Aba-Sárvíz–Seregélyes 3-0
Káloz–Kõszárhegy 4-0
1. Sárszentmiklós 26 24 1 1 106 25 81 73
2. Nagylók 26 20 4 2 94 40 54 64
3. Aba–Sárvíz 26 18 1 7 92 34 58 55
4. Pusztaszabolcs 26 17 4 5 73 27 46 55
5. Baracs 26 17 2 7 64 36 28 53
6. Káloz 26 14 2 10 64 41 23 44
7. Lajoskomárom 26 13 5 8 60 46 14 44
8. Seregélyes 26 13 3 10 61 54 7 42
9. LMSK 26 9 5 12 46 38 8 32
10. Adony 26 8 5 13 46 52 -6 27
11. Kõszárhegy 26 7 6 13 43 59 -16 27
12. Kulcs 26 4 7 15 35 72 -37 19
13. Sárbogárd 26 4 6 16 31 80 -49 18
14. Szabadegyháza II. 26 4 3 19 39 86 -47 15
15. Dég 26 2 3 21 34 125 -91 9
16. Mezõszilas 26 3 5 18 34 107 -73 5
Adony -2, Mezõszilas -9 pont.

Nem sikerült a bravúr
VAX KE Sárbogárd–Dunaújvárosi AC 25-40 (11-21)

Fejér megyei I. o., rájátszás, 3. forduló. Né-
zõszám: 100. Vezette: Besszer–Puszta.
Sárbogárd: Németh I. – Németh II. 4,
Bodoki 4, Goldberger 3, Pluhár, Balogh 3,
Kaló 4.
Cserék: Sohár – Botka 2, Suplicz 2, Iker,
Oláh 1.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 1/1, illetve 2/1. Kiállítások:
4, illetve 0 perc.
Szombat délután a rájátszás listavezetõje
és a bajnokság fõ aspiránsa, a DAC csapa-
ta volt az ellenfél. Tudtuk, hogy a gyõze-
lemhez nagyon nagy bravúrra lenne szük-
ségünk. A kezdés jól is sikerült, hiszen 8
perc játék után 3 góllal mi vezettünk, és
nagy önbizalommal játszottunk addig.
Majd a folytatásban valami nagyon eltört!
Az ellenfél gyorsan fordítani tudott, és a
20. percben már megnyugtatónak számító
6 góllal vezettek a Csermák Gábor által ve-
zérelt vendégek. A félidõ végére már 10-et
számolt ránk a vendég szurkolótábor (11-
21).
A második félidõben sem hagyott alább a
fiatalokkal teletûzdelt DAC csapatának
lendülete. Az ifjú titánok jól járatták a lab-
dát, és szépen kidolgozott helyzetekbõl

növelték tovább az elõnyüket. A végére
magabiztos, fölényes 15 gólos különbség
alakult ki (25-40).

Sajnos a mi játékunk legnagyobb problé-
mája a védekezés volt. Pedig a vendégek
legnagyobb fegyverét, a szélsõ gyors indu-
lását most meg tudtuk akadályozni. Vi-
szont a középsõ embereiket nem tudtuk
kellõképpen semlegesíteni, és ennek ered-
ményeképpen a két átlövõjük 23 gólt lõtt a
kapunkba. Támadójátékunk is elmaradt a
múltkoritól, nem ment úgy a labda, ahogy
kellett volna.

Vasárnap 18 órakor a Bicske csapatához
látogatunk. A jelenleg még pont nélkül ál-
ló hazaiak ellen jobban kell játszanunk, ha
el szeretnénk hozni tõlük a két bajnoki
pontot, hiszen õk sem akarják nyeretlenül
zárni a rájátszást.

2014. május 18., vasárnap, 18 óra, Szári
Sportcsarnok: Bicske TC–VAX KE Sárbo-
gárd.

Kérjük kedves szurkolóinkat és a kézilab-
dabarátokat, hogy adójuk 1 %-ával támo-
gassák egyesületünket.
Adószámunk: 18502710-2-07.

Rehák Tamás

Egy lépésre
az aranytól

Baracs–Sárszentmiklós
A forduló csúcsmérkõzésén Baracs fogad-
ta a bajnokesélyes Sárszentmiklóst, és egy
remek mérkõzésen a vendégek 3-0-ra
gyõztek, így már csak egy mérkõzést kell
megnyerni a feljutáshoz.
A pályán a miklósi alakulat minden tekin-
tetben jobbnak bizonyult ellenfelénél, ez
megmutatkozott a párharcokban, játék-
ban és lelkesedésben is. A gólokat Krajcso-
vics (2) és Fekete szerezték. Az ifi 2-2-es
döntetlent játszott.
A következõ fordulóban Dégre látogat a
remekelõ gárda, ahol szeretné megünne-
pelni feljutását és aranyérmét. Ehhez 3
pontra lesz szükség.
Várjuk szeretettel csapatunk szimpatizán-
sait!
A 2014. május 4-én megtartott Sárszent-
miklós–Káloz mérkõzés kezdõrúgását Ke-
lemen Béla végezte el.

Kelemen Béla pályafutását 1972-ben kezd-
te az ifi csapatában, megyei II. osztályban.
Ezen év második felében már a felnõtt-
csapatban futballozott jobb hátvédként.
Bajnokságot nyertek 1973-ben, és aktív pá-
lyafutása befejezéséig (1987-ig) senki nem
tudta kiszorítani a középhátvédi posztról.
Rendkívüli gyorsasága és jó helyezkedõ
képessége jellemezte. Megyeválogatottba
választották, és a csapatkapitányi szalagot
Õ viselhette. A fiatalok felnéztek rá, és se-
gítette Õket beilleszkedni Sárszentmiklós
csapatába. Egyik legszebb élménye a 80-as
évek nagy VIDEOTON-ja elleni játszma a
vajtai pályaavatón. Aktív pályafutása után
2000-ig az Öregfiúk csapatát erõsítette.
Ma már unokái is a Sárszentmiklós csapa-
tában rúgják a bõrt.
Az egyesület nevében köszönjük a sportsi-
kereket, és jó egészséget, szurkolást kívá-
nunk!

Sárszentmiklósi SE

VÉRADÁS
Májusban a következõ helyszíneken és idõpontokban adhatnak vért:

május 27. (kedd) 14.00–17.00-ig Sárszentmiklós, klub;

május 29. (csütörtök) 14.00–17.00-ig Káloz, Faluház.

Szeretettel várunk mindenkit!

Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete
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Hányan voltunk? Százan? Kétszázan?
Nagy kaland volt a Petõfi Színpad.
Életem egyik legnagyobb kalandja.
Ne hagyjátok abba, gyerekek!

(Albin tanár úr)

MEGHÍVÓ
A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium Öregdiákjainak

Egyesülete tisztelettel meghívja Önt

2014. május 24-én (szombaton) 10 órakor

a József Attila Mûvelõdési Központban
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.) tartandó

BOGÁRDI SZÍNJÁTÉKOS
TALÁLKOZÓRA

Program:
10 óra: megnyitó. 11.30-12.00-ig: diákszínjátszó elõadások.
12.00-13.00-ig: ebédszünet. 13.20-18.30-ig: diákszínjátszó elõ-
adások.
Közremûködnek:
Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet Müszi cso-
port (Pécs). Csoportvezetõ: Tóth Zoltán.
Esztergomi Diákszínpad. Csoportvezetõ: Erõsné Vörös Viktó-
ria.
Faludi Ferenc Diákszínpad (Pécs). Csoportvezetõ: Mikuli Já-
nos.
Földes Diákszínpad (Miskolc). Csoportvezetõ: Szûcs Tamás.
Gézengúzok (Göd). Csoportvezetõ: Zachár Zsuzsa.
Kocsiszínház (Sárbogárd). Csoportvezetõ: Illés Györgyi.
Petõfi Színpad (Sárbogárd). Csoportvezetõ: Leszkovszki Anna.

KÖZLEMÉNY
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK AZ ALMA MATERÉRT ALAPÍTVÁNY kurató-
riuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-ával eddig is
támogatták az alapítványt.
A kapott összegbõl a szociálisan rászoruló, a tehetséges, kimagasló ered-
ményeket elért tanulók jutalmazását, külföldi nyelvtanulását, illetve a Petõ-
fi-pályázat díjazottjait támogattuk.
Kérjük, a jövõben is támogassák munkánkat!

Az alapítvány adószáma: 18483228-1-07.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
2014. május 17-én, szombaton, 18 órai2014. május 17-én, szombaton, 18 órai

kezdettel a sárbogárdi mûvelõdési házban.kezdettel a sárbogárdi mûvelõdési házban.
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Május 17., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.05 Vízitúra 10.35
Kincsünk a ló 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50
KorTárs 13.20 A Nagy Versmondás 13.55 Szombathelyi Haladás–Ferencvárosi TC
labdarúgó-mérkõzés 15.55 A kéz élete 16.05 Erzsébet Talentum program 16.40 Ég,
föld, férfi, nõ – Tisza-tó 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 A három amigo 22.10 MR2 Akusztik a Müpából 23.50
Törvénytisztelõ polgár 1.35 Csalás és ámítás
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.10 Lego Friends 9.40 Ízes élet –
Mautner Zsófival 10.55 Teleshop 11.00 XXI. század – A legendák velünk élnek
11.30 Házon kívül 12.00 Trendmánia 12.30 A’la Car 13.10 Tökéletes célpont 14.10
A nagy svindli 16.10 Szombat Esti Láz – A Nagy Félrelépés 18.30 Híradó 18.55 Fó-
kusz Plusz 20.00 Szombat Esti Láz – A Nagy Félrelépés 22.15 Halálos fegyver 4.
0.45 Beethoven árnyékában 2.45 Batman: Gotham lovagja 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 Édes élet 17.00 Irigy Hónaljmi-
rigy 18.00 Tények 19.00 Jurassic Park 3. 21.00 Zorro álarca 23.45 Bûntény a tá-
maszponton 1.40 Bazi nagy görög élet 2.05 Xena 2.50 13-as raktár 3.35 Monk –
Flúgos nyomozó 5.05 Állatõrség 5.30 Tûsarok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 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 értéke-
ink 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Kabaré 0.10 Éjszaka

Május 18., 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 Cigány pasztoráció 10.05 Biblia
és irodalom 10.15 Metodista magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor 10.50 Mai
hitvallások 11.15 Evangélikus templomok 11.30 Gyóni Géza 12.00 Hírek 12.05 Hét-
köznapi kifutó 12.35 Ybl 200 12.45 Célkeresztben 13.25 DTM-futam 14.55 TS –
Sport7 15.20 Labdarúgó vb magazin 15.50 Erzsébet Talentum Program 16.25 Bu-
dapest Honvéd–MTK Budapest labdarúgó-mérkõzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 My Fair Lady 0.25 Ádám
almái
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.35 Teleshop
11.35 Kalandor 12.05 4ütem 12.35 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.15 Glee – Sztárok leszünk! 14.20 Arthur 16.20 Támad a Mars! 18.30 Híradó
18.55 Cobra 11 20.00 Asterix és Obelix: Isten óvja Britanniát! 22.05 X-Men 2.: A kí-
vülállók 0.40 Portré 1.20 A humor forrása 3.05 Cobra 11 4.05 Barátok közt 4.35 A
gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.40 Nagy Vagy! 9.35 Astro-Világ
10.40 Stílusvadász 11.10 Stahl konyhája 11.40 Több mint testõr 12.10 Édes élet
16.00 Apák gyesen 17.00 Magánnyomozók 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Az
ének iskolája 22.20 Derült égbõl Polly 0.10 Gorillák a ködben 2.30 Simlis Jack, a ka-
ribi szuperkém 3.10 Békétlen békítõ 3.55 Napló 4.40 Stílusvadász 5.05 Stahl
konyhája 5.35 Eva Luna
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Görög katolikus 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 14.05 Szonda 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró
Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers
napról napra 21.05 Rádiószínház 21.55 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 19., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Csa-
lád-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 23.15 Aranymetszés 0.15 Rex felügyelõ 1.00 Az élet megy tovább
1.55 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Az örökség
16.45 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy ellen – A
családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.05 Showder
Klub 23.15 CSI: A helyszínelõk 0.20 Reflektor 0.35 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 3. 15.00 Hal a tor-
tán 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 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 13.30 Az evangé-
likus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rend-
szerváltók – 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 Rádió-
színház 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 20., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Csa-
lád-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.25 Magyar írók 13.45 Hacktion újratöltve 14.40 Szívtipró gimi 15.30
Az élet megy tovább 16.25 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridi-
kül 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
Hon-vágy 0.00 Rex felügyelõ 0.50 Az élet megy tovább 1.40 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Az örökség
16.45 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy ellen – A
családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.05 A mentalista
23.05 Életre-halálra 0.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.40 Reflektor 1.00
A fõnök 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 frontkór-
ház 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.05 Történetek az elveszett birodalomból 3.05
Maricruz 3.50 Eureka 4.40 Vásott szülõk 5.35 Psych – Dilis detektívek
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 ka-
tolikus 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 21.58 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 21., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Csa-
lád-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
Besence Open 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 MobilVers 23.10
Summa 23.40 KorTárs 0.10 Rex felügyelõ 1.00 Az élet megy tovább 1.50 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den 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 15.40 Az örök-
ség 16.45 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.05
Szulejmán 23.15 Házon kívül 23.50 Reflektor 0.05 Cunami 2.20 A végsõ akarat 4.05
Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.20 Magánnyomozók 21.30 Édes élet 22.55 Frizbi Haj-
dú Péterrel 23.55 A férjem védelmében 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.05 Smokey és a
bandita 3.40 Eureka 4.25 Vásott szülõk 5.10 Aktív 5.35 Psych – Dilis detektívek
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 reformá-
tus 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 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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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

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Május 16., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Molnár Marcell- és Schola Catholica-koncert (55p), Emlékezés Né-
meth Lászlóra (78p), Jótékonysági elõadás Nagylókon (98p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Május 17., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. kézilab-
da-mérkõzés (60p) 13.00 Lapszemle 14.00 Molnár Marcell- és Schola
Catholica-koncert (55p), Emlékezés Németh Lászlóra (78p), Jótékonysági
elõadás Nagylókon (98p) 18.00 Lapszemle 19.00 Egészségnap Cecén
(~50p), Néptáncgála 2. rész (~75p), Ballagás a gimnáziumban 23.00 és
0.00 Lapszemle
Május 18., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Molnár Marcell- és Schola
Catholica-koncert (55p), Emlékezés Németh Lászlóra (78p), Jótékonysági
elõadás Nagylókon (98p) 13.00 Heti híradó 14.00 Egészségnap Cecén
(~50p), Néptáncgála 2. rész (~75p), Ballagás a gimnáziumban 18.00 He-
ti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 19., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Kossuth iskolások tavaszi bemutatója (50p), Bemutató az alapi óvo-
dában (~60p), „Indul a magyar Attila földjére...” 1. rész (52p), Borverseny
Kálozon 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 20., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. oszt. kézilabda-mér-
kõzés (60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Kozáry Ferenc irodalmi estje
(40p), Passió az evangélikusoknál (57p), „Indul a magyar Attila földjé-
re…” 2. rész (48p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 21., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kossuth iskolások tavaszi bemuta-
tója (50p), Bemutató az Alapi óvodában (~60p), „Indul a magyar Attila
földjére...” 1. rész (52p) Borverseny Kálozon 13.00 Heti híradó 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport: Fogathajtás Sárbogárdon 1. rész 23.00 és 0.00
Lapszemle
Május 22., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Fogathajtás Sárbogárdon 1.
rész 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 Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ 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.

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

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Május 22., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Csa-
lád-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.25 Kvartett
13.30 Kopernikusz élete 14.15 Útravaló 14.35 Szívtipró gimi 15.25 Az élet megy to-
vább 16.15 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.15 Szerencse Híradó 17.25 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Magyarország–Dánia barát-
ságos labdarúgó-mérkõzés 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Mo-
bilvers 23.15 Búcsú a békeévektõl 23.30 A rejtélyes XX. század 0.00 Történetek a
nagyvilágból 0.30 Rex felügyelõ 1.20 Az élet megy tovább 2.05 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 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Az örökség
16.45 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy ellen –
A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.05 Glades –
Tengerparti gyilkosságok 23.05 Gyilkos elmék 0.05 Brandmánia 0.45 Reflektor
1.00 Gazdagék 2.00 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 Psych – Dilis detektívek

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 ka-
tolikus 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 Rádiószínház 20.47 Zene
20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 22.10 Krónika 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 23., PÉNTEK

MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Csa-
lád-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30
Haraszthy 14.05 Történetek a nagyvilágból 14.40 Szívtipró gimi 15.30 Az élet megy
tovább 16.15 Jövõ-idõben 16.25 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Bízunk Benned!
21.20 Párizsi mentõsök 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.10 Sporthírek 23.13
MobilVers 23.15 Jó szomszédok 0.55 Rex felügyelõ 1.45 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 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Az örökség
16.45 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy ellen –
A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.05 Castle
23.05 A zöld íjász 0.05 Reflektor 0.25 Odaát 1.25 Kalandor 1.45 Az egység 2.40
4ütem 3.05 A végsõ akarat 4.45 Chuck

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.20
Magánnyomozók 21.30 Édes élet 22.55 A Bourne-ultimátum 1.05 Tények 1.50 Ak-
tív 2.10 Briliáns elmék 3.05 Vásott szülõk 3.50 Családi titkok 4.35 Aktív 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 Hetedna-
pi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Króni-
ka 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belé-
põ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 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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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Cecén 2032 m2-es telek eladó, közmûvesített ut-
cában, bekerítve. 4-5 éves használt gépkocsira
cserélhetõ. 06 (30) 8488 289
Tápkockás-szálas paprika-, paradicsom-, káposz-
tafélék palántája kapható. Sohár László, Cece,
Deák út 81. (63-as út) 06 (30) 418 7854 (2159984)

Zöldség-, növény-, virágpalánták eladók. Minden-
nap 14-20 óráig. Érdeklõdni: 06 (30) 4640 345 bõ-
vebben: tosokikert.blog.hu
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)

Házi nyúl eladó. 06 (20) 451 1128
Többfajta paprika, paradicsom-palánta kapható.
Tinódy u. 21.
Hízók eladók 06 (20) 367 2785
Sárbogárdon kétszobás ház, központi fûtéses,
melléképülettel, kerttel eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
293 1681 (2174042)

Bolti eladók jelentkezését várjuk, pályakezdõket is.
Növényvédelmi-, vegyszervizsga megléte elõny.
Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133
B-C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgó-
bolti eladót felveszünk, pályakezdõk jelentkezését
is várjuk. 06 (30) 382 4133
Sárbogárdon, zsákutcában kétszobás családi ház,
mellette telek parasztházzal eladó. Külön-külön, il-
letve egyben is megvásárolható. Telefon: 06 (70)
303 3409 (délután) (2159918)

Sárbogárd városközpontban egy pénzes boríték
elveszett. Kérem a becsületes megtalálót, küldje
be „boríték” jeligére a szerkesztõségbe.
Sárbogárdon telephely eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
989 8402 (2159899)

Tojótyúkok eladók 700 Ft/db. Élettársat keresek,
61 éves vagyok. 06 (30) 739 9091 (2159898)

Töbörzsökön ház eladó a Patkó Csárda elõtt. Irány-
ár: 2,7 millió Ft. 06 (70) 290 8272 (2174078)

Az M6-os autópályán, Dunaújvárosnál, OMV töltõ-
állomás nõi munkatársat keres állandó, valamint
nyári munkára. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV kútnál lehet.

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,

KÜLFÖLDRE IS 06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

FELSZOLGÁLÓT-PULTOST KERESEK
06 30 5600 259

UTAZZON HORVÁTORSZÁGBA
4 NAPRA A NESZEBÁR UTAZÁSI
IRODÁVAL SZEPTEMBER 29-ÉN.

Program: Sibenik, Split, Dubrovnik,
Krka Nemzeti Park, Trogir sziget.

Jelentkezés májusban:
06 70 334 1611

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

ÕSI
GYÓGYKEZELÉS
Cukorbetegség, asztma, allergia,

meddõség, depresszió,
férfipotencia õsi gyógymóddal

teljesen gyógyítható.

A gyógyulás garantált.

zsenizsg.viniker.hu
Telefon: 06 30 865 7572 –

hétvégén is hívható.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

HORVÁTH
KÁROLYNÉ,

édesanyám temetésén
részt vettek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet
a Szentlélek Temetkezés

dolgozóinak.

Gyászoló család

SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA,

KARBANTARTÁSA.
06 70 3151 417

Sárbogárd, Strausz Péter

XXIII. SÁRBOGÁRDI NAPOK
2014. május 30. (péntek) 17 óra

A Sárbogárdi Napok megnyitója, Bátki Zsuzsa
képzõmûvészeti alkotásaiból kiállítás
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ (Sár-
bogárd, Hõsök tere 3.)
Megnyitó beszédet mond: dr. Sükösd Tamás,
Sárbogárd város polgármestere

2014. május 31. (szombat)

– Asztalitenisz-verseny, 8.00 órától nevezés,
helyszín: Töbörzsök
– Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola –
SAKK (egyéni sakkverseny)
– Családi nap (játékos sportvetélkedõ)
– Plank Antal-emléktúra Örspusztára kerékpárral
és gyalogosan (jelentkezés: Németh Pálnál),
szervezõ: Fejér Megyei Természetbarát Szövet-
ség Városi Bizottsága, indulás: 9 órakor autó-
busszal a Hõsök terérõl

PÖRKÖLTFESZTIVÁL

9.30 óra: megnyitó – a Sárbogárdi Fúvószenekar
mûsora
9.45 óra: galambröptetés a D-13 Postagalamb
Egyesület közremûködésével
10 órától gyermeknap, bábszínház, rendõrségi és
tûzoltósági bemutató, íjászat, RC modellbemuta-
tó, játszóház
10 órától a Történelmi Bajvívó Egyesület látvá-
nyos harci bemutatói
13 órától a színpadon:
* a fõzõverseny eredményhirdetése * nyugdíjas-
klubok mûsora: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhat-
van * Sárréti Csókavirág Népi Együttes * Kiscsil-
lag Hiphop * Tendance Táncklub * Írisz Orientál
hastánc * Bellyfit gyermekhastánc
(A pörköltfesztiválon a fõzõversenyre neve-
zési díj: 3.000 Ft/3 kg hús, mely a jelentkezés-
kor fizetendõ, jelentkezni május 2-ától május
27-éig, kedd este 8 óráig lehet a mûvelõdési
házban.)

16.30 órától:
JANICSÁK VECA, DÉR HENI

Egész nap: kézmûvesek, népmûvészeti, iparmû-
vészeti bemutató és vásár

Június 1. (vasárnap)

17 óra: kórushangverseny a „Bogárd-Dal” Kultu-
rális Közhasznú Egyesület szervezésében
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ

Június 2. (hétfõ)

17 óra: író–olvasó találkozó, vendég: Miklya An-
na
Helyszín: Madarász József Városi Könyvtár (Hõ-
sök tere 16.) A belépés ingyenes!

Június 4. (szerda)

17 óra: Varga Csaba vetítéssel egybekötött él-
ménybeszámolója
Helyszín: Madarász József Városi Könyvtár (Hõ-
sök tere 16.) A belépés ingyenes!
14 és 18 órakor Tolerancia címû kiállítás és ehhez
kapcsolódó jazzkoncert két részletben
Helyszín: a polgármesteri hivatal díszterme

Június 5. (csütörtök)

18 óra: tavaszi hangverseny a sárszentmiklósi
evangélikus templomban
Fellépnek: a Sárszentmiklósi Általános Iskola
énekkara, a Zeneiskola hangszeres szólistái és
vendégek

Június 7. (szombat)

8 órától horgászverseny és családi nap, este bál
Helyszín: Nagyhörcsöki-tó. Szervezõ: Nagy Jó-
zsef

Június 9. (hétfõ)

Pünkösd-kupa utánpótlás-labdarúgótorna
Szervezõ: Sárszentmiklósi Sportegyesület
Helyszín: Sárszentmiklósi SE Sporttelep
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„Rajtad múlik!” – életmódprogramok
az Enyingi kistérségben, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045

SZÛRÕNAP LAJOSKOMÁROMBAN
Programok:

cardiovascularis-szûrés, fogászati (szájüregi daganat) szûrés, lá-

tásvizsgálat, hallásvizsgálat, mozgásszervi vizsgálat, urológiai szû-

rés, tüdõgyógyászati szûrés (légzõszervi vizsgálat)

Helyszín: Lajoskomárom, Egészségház
Idõpont: május 24., szombat, 8.00–14.00 óra

BELGYÓGYÁSZATI ELÕADÁS
„A hasmenéstõl a vastagbélrákig”

Tartja: prof. dr. Izbéki Ferenc
Helyszín: Lajoskomárom,
polgármesteri hivatal
Idõpont: május 24., szombat, 10.00 órától

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045

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

„Éljünk egészségesen!” – életmódprogramok a
Sárbogárdi kistérségben, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0034

SZÛRÕNAP ALAPON
Programok:

Cardiovascularis szûrés, tartja: dr. Burián Attila

Fogászati (szájüregi daganat) szûrés, tartja: dr. Hirsch György

Látásvizsgálat, tartja: dr. Láng Judit

Mozgásszervi vizsgálat, tartja: dr. Kozma Péter

Hallásvizsgálat, tartja: dr. Fenyvesi Szilvia

Légzõszervi szûrés

Helyszín: Idõsek Nappali
Ellátásának Intézménye,
Alap, Dózsa Gy. u. 2.
Idõpont: május 21., szerda, 13.00 óra

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0034

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

FAFARAGÓTÁBOR ISZTIMÉRENFAFARAGÓTÁBOR ISZTIMÉREN
június 30–július 5., 18.000 Ft/fõ.június 30–július 5., 18.000 Ft/fõ.

Táborvezetõ:Táborvezetõ:
Nemes Ferenc népi iparmûvész – 06 (70) 459 6618.Nemes Ferenc népi iparmûvész – 06 (70) 459 6618.

FAFARAGÓTÁBORFAFARAGÓTÁBOR
SÁRSZENTMIKLÓSONSÁRSZENTMIKLÓSON

július 14–18., 16.000 Ft/fõ.július 14–18., 16.000 Ft/fõ.
Táborvezetõ:Táborvezetõ:

Váraljai Péter fafaragó – 06 (20) 9710 133Váraljai Péter fafaragó – 06 (20) 9710 133

KIRÁNDULÁS AUTÓBUSSZAL:KIRÁNDULÁS AUTÓBUSSZAL:
Szentendrei Skanzen, július 16-án, 6.000 Ft/fõ.Szentendrei Skanzen, július 16-án, 6.000 Ft/fõ.

ORSZÁGOS KIRAKODÓ-
ÉS KISÁLLATVÁSÁRT RENDEZÜNK

2014. május 17-én Sárbogárdon az Ifjúsági park
(Túry M. u. mellett) területén.

Bõvebb információért érdeklõdhet
a DÉSZOLG Kft. Sárbogárdi Kirendeltség telefonszámán:

06 (25) 508 990.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Egy harcias bagoly landolt a Hõsök terén,Egy harcias bagoly landolt a Hõsök terén,
aztán a szerkesztõséget riogatta.aztán a szerkesztõséget riogatta.

Kislóki
48 óra

Virágot hozott
a csodagumó, másnéven

a leopárdpálma
a szerkesztõség udvarán.

Több évente,
csak ritkán nyílik,

de akkor nagyon büdös,
viszont szép.


