
Ámulva bámulom a kalocsai érseki könyv-
tár plafonig érõ polcait. Szúette könyvgerin-
cek, míves kötések futnak egyenes sorok-
ban. Recseg a padló a lábam alatt az áhítatos
csendben. Az orrom az üvegre tapasztva
vizsgálom a kézzel írt könyvek sorait. Nem,
ezeket nem körmölhette emberi kéz ilyen
szabályosra!
A nagy könyvben, ami elõtt állok, egy befe-
jezetlen illusztráció, grafittal megrajzolva.
Dsida Jenõ Arany és kék szavakkal címû
versének sorai tolulnak fel gondolataimban:

Miképpen boltíves,
pókhálós vén terem
zugában álmodó
középkori barát,
…
ül roppant asztalánál,
mely könyvekkel teli
s a nagybetûk közébe
kis képecskéket ékel,
Madonnát fest örökké
arannyal s égi kékkel,
mígnem szelíd mosollyal
lelkét kileheli

Elképzelem magam elõtt a szerzetest, aki
egy életen át nap mint nap a sorokat rótta
görnyedve a pislákoló gyertyafénynél. Ez
töltötte ki idejét, míg meg nem halt. Úris-
ten! Mi képesek lennénk ma erre? Semmire
sincs idõnk, állandóan rohanunk, olvasha-
tatlanul írunk, sõt, el is felejtünk írni kézzel.
Még a kakaó fõzésén is másodperceket aka-
runk spórolni Nesquickkel.
Más értelmet nyert az idõ. A régi emberek
valahogy belesimultak az idõ folyásába, mi
meg ûzzük a perceket, napokat, éveket,
mint egy nyughatatlan bolygó hollandi. És
mind ugyanott kötünk ki.

Hargitai–Kiss Virág
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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

ALAPI DÍJUGRATÁSALAPI DÍJUGRATÁS

BAJNOK CSAPATBAJNOK CSAPAT

Dégen 8 góllal ment át ellenfelén Sárszentmiklós, melybõl 5-öt a gólkirályi címre esélyes Krajcsovics
szerzett, Vámosi, illetve Fekete (2). Ezzel a gyõzelemmel bajnok a Sárszentmiklós és feljutott. A kitûzött
célokat erre az idényre sikerült megvalósítani Sárai György csapatának, és bajnokhoz méltóan meg is
ünnepelték. A következõ fordulóban Kõszárhegy látogat Miklósra, és természetesen a gyõzelem a cél.
Az ifi is bajnok lehet hétvégén, amennyiben nyer, követve ezzel a felnõttcsapatot és az U16-os bajnok
csapatot. Sárszentmiklósi SE

Az idõAz idõ
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Kerámia Dental
„Egy új mosoly, egy magabiztos egyéniség” – e mottót hirdeti a
fogászati szolgáltatások széles skáláját kínáló székesfehérvári
Kerámia Dental. S valóban, a magam példájáról is tudom, hogy
egy fogászati probléma – legyen az egy lyukas fog, fogkõ, vagy
„csupán” esztétikai elváltozás – jelentõsen befolyásolja testi,
lelki egészségünket, közérzetünket is.
A Kerámia Dental pár éve mûködik, azonban a szakembergárda
nagy tapasztalattal rendelkezõ csapat.

– A rendelõben a fogtechnika tekint vissza nagyobb múltra. 20 éve szol-
gál ki országszerte fogorvosokat – mondja dr. Hargitai Máté fogszakor-
vos, lézerfogász, bemutatva a céget. – A fogászati turizmus fejlesztési
ügynökségén keresztül, pályázati úton alig 2 éve jött létre a kétszékes
magánrendelõ, mely európai színvonalú mûszaki parkot vonultat fel. Mi-
vel helyben van a fogtechnika, rövidebb határidõkkel tudunk dolgozni.
Két szinten, négy orvossal üzemel a rendelõ. Van egy szájsebész szakor-
vosunk, egy fogszabályzó szakorvosunk, jómagam az általános fogászati,
esztétikai fogászati, lézerfogászati beavatkozásokkal foglalkozom. Vala-
mint van két klinikai szájhigiénikusunk, akik a fogfehérítéseket, kisebb
beavatkozásokat, páciensoktatást végzik. Szakmailag felkészült csapat-
tal várjuk a pácienseinket.
A hangulatos, modern rendelõben viszonylag kis alapterületen, jó térki-
használással zajlik a munka. Az épületbe betoppanva nem is gondol-
nánk, hogy az emeleten és az üvegfalak mögött milyen sokan tevékeny-
kednek, készítik a fogpótlásokat, fogszabályzókat 21. századi techniká-
val. Két röntgengép is rendelkezésre áll.
Habár a mai fogászati eljárások sokkal kíméletesebbek, mint mondjuk
20-30 évvel ezelõtt, és kiemelt cél a saját fogak minél tovább, akár élet-
hosszig való megtartása, sokan ódzkodnak fogorvoshoz menni. Pedig a
rendszeres odafigyelés, megfelelõ szájhigiénia, táplálkozás, életvitel,
félévente végzett vizsgálat, fogkõleszedés hosszú távon gazdaságosabb
egészségünk és pénztárcánk szempontjából is. Szájápolás terén mindig
van mit tanulni. Már csak azért is, mert fogaink állapota sokat elárul ró-
lunk – a mosolyunk a névjegyünk.
Vigasz mindannyiunk számára, hogy mindenre van megoldás. A külön-
bözõ okokból elszínezõdött fogakat például háromféle módszerrel van
lehetõség fehéríteni.
– Minden fehérítõ eljárás ugyanazt a peroxid tartalmú anyagot használja
– foglalja össze dr. Hargitai Máté –, de más módon aktiválja és a fog más
mélységeibe juttatja be azt. Az otthoni megoldásnál ehhez egy fogfehé-
rítõ sín készül (ami hasonló a láthatatlan fogszabályozóhoz, csak jóval
vékonyabb, keskenyebb), amit a páciens rendszeresen helyez föl a fogá-
ra több napon, héten át tartó kezeléssorozat folyamán. Ennek eredmé-
nye ugyanolyan hatásos is lehet, mint egy rendelõi fehérítésnél. Ez álta-
lában gazdaságosabb, kíméletesebb megoldás, nem annyira fárasztó a
páciensek számára, hiszen otthon be tudják osztani az idejüket, hogy mi-
kor, hogyan teszik föl a több különbözõ koncentrációban elérhetõ fehé-
rítõ anyagot. Viszont hosszabb kezelést igényel. A rendelõi fehérítések-
nél fényforrással aktiváljuk a fehérítõ anyagot, aminek hatására gyor-
sabban, intenzívebben zajlik le a folyamat. Az egyik esetben teljes fogív-
re kiterjedõen felhelyezzük a fehérítõ anyagot, és azt egy plazmaívlám-

pával, egy speciális hullámhosszú kék fénnyel aktiváljuk, aminek hatásá-
ra a fehérítõ anyagban beindulnak bizonyos átalakulások, és a fognak a
rácsszerkezetébõl eltünteti az oda lerakódott elszínezõ anyagokat, illet-
ve a saját fogszínt fehéríti. Ez egy tartós eljárás, az elért fehérség évekig
megmarad. Viszont az erõs dohányzás, kávéfogyasztás, vörösbor, színes
ételek ezt befolyásolják. A lézeres (piros fénnyel történõ) eljárásnál nem
az egész fogívet világítjuk egyszerre, hanem a fogakat egyenként. Ennek
elõnye, hogy bizonyos állapotokban (mondjuk gyógyszer miatti elszíne-
zõdés kapcsán) nem egyforma a fogak elszínezõdése, amit nagyon jól le-
het korrigálni a lézeres fehérítéssel.

– A hatásfoka ennek is ugyanolyan, mint a kék fényesnek?

– Igen. A rendelõi fehérítõ eljárások nagyon látványosak, mert ugyanazt
az eredményt, amit egy hónap alatt szokás elérni az otthoni fehérítéssel,
itt 1,5-2 óra alatt tudjuk produkálni.

– Mennyire lesz sérülékeny vagy érzékeny a fog a fehérítési eljárások
után?

– Sérülékeny semmiképp nem lesz; ez a fogak anyagszerkezetét nem be-
folyásolja, nem káros. Viszont érzékeny lesz, mert a fogak vizet veszíte-
nek a fehérítési eljárás során, ami miatt a fogban lévõ kis csatornák, pó-
lusok megnyílnak és minden hõingert sokkal jobban bevezetnek a fog
belsejében lévõ idegek felé. Amint a fog visszanyeri a saját nedvesség-
tartalmát (pár nap alatt), megszûnik az érzékenység. A legfontosabb,
hogy az elvesztett nedvességet színtelen folyadékból nyerjék vissza a fo-
gak.

– Aki átesik egy fehérítési eljáráson, annak nem kell teljesen lemonda-
nia a színes ételekrõl, italokról, ha megfelelõ szájhigiéniát alkalmaz?

– A kezelést követõ napokban, hetekben kifejezetten ajánlott ezeket el-
kerülni. A fehérítés eredménye tartós és hosszú idõre szól, de életmód-
tól függõen hamarabb színezõdhet el annak a foga, aki mondjuk erõs do-
hányos.

– Mit gondol a fehérítõ fogkrémekrõl?
– Az EU jogi szabályozása nem teszi lehetõvé, hogy a rendelõben al-
kalmazott fehérítõ anyag fogkrémbe kerüljön. A fehérítõ fogkré-
mekbe szemcsés anyagok kerülnek, amik a fog külsõ felszínére lera-
kódott elszínezõdéseket koptatásos eljárással tüntetik el. Ennek
nem vagyok nagy híve, mert jó szájhigiéniával bíró pácienseinknél
nagyon gyakran tapasztalunk erõs fogmosásból adódó fognyaki ko-
pást, amit ezek a fogkrémek még akár ronthatnak is. Rövid használat
mellett idõszakos jelleggel ezek mûködhetnek, de óriási hatásfokot
nem várok ezektõl.

– Tehát mindenképpen érdemes kikérni a fogorvos tanácsát bár-
milyen eljárással kapcsolatban.

– Ezt javaslom.

Barabás Edina fogászati szakasszisztens, lézeres dentálhigiénikus
hangsúlyozta: mindenkinek egyedi a fogazata, ezért másképpen rea-
gál a fehérítésre. Ráadásul a reklámokban szereplõ hófehér mosoly-
nak vajmi kevés köze van a valósághoz (sokkal inkább a Photoshop
számítógépes programhoz). A fogfehérítéssel általában 1-3 árnyalat
különbség érhetõ el, és logikusan a sötétebb foltok halványodnak,
de nem múlnak el teljesen. Mivel a szemfogakat „kemény dióból fa-
ragták”, ezért azokra kisebb hatásfokkal bír a fehérítõ anyag.

Reális árak, precíz, minõségi fogászati szolgáltatások

KERÁMIA DENTAL
8000 Székesfehérvár, Szekfû Gyula u. 12.

06 (22) 419 406

fogaszat@keramiadental.hu, www.keramiadental.hu

Hargitai–Kiss Virág
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Szent Ágota emlékezete
Második alkalommal rendezték meg szombaton
Sárszentágotán az emlõrákosok védõszentjének,
Szent Ágotának az emlékünnepét.
A katolikus templom alatti domb oldalában a
sárszentágotai lakosság összefogásával megépült
Szent Ágota-kegyhelyet tavaly avatta föl Spányi
Antal megyéspüspök. (A kegyhely építésérõl 2012.
szeptember 13-ai lapszámunkban olvashattak tu-
dósítást.)
Az egész falu készült a nagy ünnepre. A templom-
kertben sátrakat állítottak, ahol étellel, itallal gon-
doskodtak a nagyszámú vendégsereg ellátásáról.
Az ünnepi szentmisét Bognár Károly atya celeb-
rálta, melyen Mészáros János sárbogárdi esperes
plébános is szolgált. A szentmise után a kegyhely-
nél Baranyák István polgármester köszöntötte az
ünnepség vendégeit. Méltatta a szent jelentõségét
prof. dr. Gõbölyös Péter. A Rákellenes Liga nevé-

ben köszöntõt mondott dr. Demeter Jolán elnökhelyettes, majd
fára festett, Szent Ágotát ábrázoló ikont adott át a polgármester-
nek. Meghatóan szép beszédet mondott dr. Müller Cecília me-
gyei tiszti fõorvos. Nagyszámú delegációval érkezett az Isteni Sze-
retet Leányai Kongregáció. Az apácarend nevében Kovács Piros-
ka Mária FDC tartományfõnöknõ beszélt.
A rendezvényre meghívták dr. Herczegh Anitát, Áder János köz-
társasági elnök feleségét. Õ más elfoglaltsága miatt nem tudott je-
len lenni, ám az általa küldött levélben így ír: „A hit gyógyít. A
sárszentágotai Szent Ágota kegyhely megálmodói valóságosan is
tudják, hogy a hit ereje ténylegesen is gyógyít. A Szent Ágota-nap
résztvevõit, pártfogóit, támogatóit e levél útján nagy szeretettel kö-
szöntöm!”

Az ünnepség részeként felavatták Gábor János templomépítõ
plébános emléktábláját, amelyet a templom bejáratánál helyez-
tek el.
Gábor János 1948-tól negyven éven át volt plébánosa Sárszent-
ágotának. Ez idõ alatt óriási erõfeszítések árán építette újjá a há-
borúban súlyosan megsérült katolikus templomot. Ebben segítsé-
gére volt a falu lakossága és a feloszlatott apácarend ide menekült
tagjai. A templom építéséhez saját kétkezi mezõgazdasági mun-
kából, valamint a hívek adományaiból és a megyéspüspök támo-
gatásával teremtette meg az alapot.

A templom története a római korba nyúlik vissza. A mestersége-
sen megépített magaslaton az ókorban õrtorony volt. Ennek he-
lyén épült a Szent István által alapított templom, amelyet a bencés
hagyományokban nagy tiszteletnek örvendõ Szent Ágotának
szenteltek fel, s róla kapta a falu is a nevét. Az Árpád-kori templo-

mot a törökök lerombolták. Újjáépítésére a török
idõk után kerül sor.
A templom történetérõl Magyar József nyugalmazott
iskolaigazgató, helytörténeti kutató és Siák Gáborné
beszélt.
Baranyák István polgármesterrel beszélgettem az
esemény kapcsán. Õ elmondta, hogy a közösség ösz-
szefogásának eredményeként jött létre ez a zarán-
dokhely. Ezzel valami elindult Sárszentágotán. Nyil-
ván még nagyon sok munkára, türelemre, kitartásra
van szükség, hogy ez a zarándokhely látogatottságá-
val bekapcsolódhasson az országos és nemzetközi za-
rándoklatok életébe. Ezúton is köszöni minden segí-
tõnek és az egész lakosságnak a zarándokhely létre-
hozásában végzett munkáját. Külön is köszöni Siák
Gábornénak a szervezésben és a rendezvény lebonyo-
lításában végzett önzetlen, áldozatos tevékenységét.

Hargitai Lajos
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ALAPI DÍJUGRATÁS
Hétvégén került megrendezésre a hagyo-
mányosnak mondható alapi díjugratóver-
seny, melyre az elmúlt évekhez képest ki-
csit kevesebben neveztek a zord idõjárás
miatt. A szerencse ismét a szervezõk mellé
állt (mint minden évben a vadásznapon is):
sütött a nap, kellemes tavaszi idõ volt.

Különleges momentum, hogy a Dunántú-
lon 7 verseny indult volna, de csak egy pá-
lya felelt meg az elvárásoknak az elmúlt
napok idõjárása miatt: az alapi. Jó elhe-
lyezkedésének és homokos talajának kö-
szönhetõen igazi 4 évszakos pálya. A ver-
seny házigazdája az Arany János Termelõ-
szövetkezet, mely saját erõbõl, lelkesen,
minden odaadással rendezgette a terepet,
pályát már napokkal a rendezvény elõtt és
után is. A szövetkezet dolgozói és a falu
lakosai közül önkéntes segítõk biztosítot-
ták a vendégek ellátását.
Az alapi díjugrató egyik vonzereje a csalá-
dias légkör. Az eseményt megnyitotta Mé-
hes Lajosné Julika, Alap község polgár-
mestere. A pálya szélén családtagok, ra-
jongók foglalták el a padokat. Egy-egy si-
keres futam után üdvrivalgással gratulál-
tak a versenyzõknek. A versenybírók Ku-

nos Attila, Jámbor Irén, Vámos Valentina
voltak.
A „küzdõtértõl” nem messze, a szabadtéri
színpadon a következõ eseményeket lehe-
tett megtekinteni: Black Horse Country
Club, Ten Dance Tánccsoport (Radnai
Zoltán), Alba Regia Táncegyüttes – senior
csoport, Arany László Általános Iskola –
gyermektánccsoport, Mezõföld Népi
Együttes.
A verseny szüneteiben a pályán is magával
ragadó programokkal foglalták le az ér-
deklõdõk figyelmét. Pintér Tibor és Békefi
Viktória színészpáros lóháton vágtatva
énekelt, bemutatkozott a Mészáros család
akrobatikus lovasbemutatóval.
Napközben fogatosok kocsikáztatták a
családokat az alapi határban. Ez az ese-
mény külön öröm a kisgyermekeknek, hisz
a rengeteg látnivaló mellett megismerked-
hettek a lovászat, lovaglás és díjugratás vi-
lágával.

Az esemény vendége volt a Mezõgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltség-
vezetõje, Bögyös Zsolt, valamint a Fejér
Megyei Agrárkamara elnöke, Kiss Nor-
bert Ivó.
A szervezõk ezúton is köszönik a támoga-
tóknak, a verseny megrendezését önkénte-
sen segítõknek a munkáját.

Mágocsi Adrienn

MB II. díjugratóverseny
– Alap Tavaszmajorban

Eredmények

B nyitott

1. Horváth István – JÉGESÕ, Simontornyai TC
2. Raffai Boglárka – FÜRGE, Vajtai Elit LCSE
3. Vajda Alexandra – MONTY, Bólyi Csemete
LSE

B1a stílusverseny kezdõ lovasoknak

1. Kunos Dorottya – DORINA, Kunos-Lovarda
Kft.
2. Szõke Sára– A LA POUTY, Classic-Horse
1975
3. Bogár Zsófia–TIMPEX, Bólyi Csemete LSE

B1c nyitott

1. Bárdi Dorisz Bíborka– PIRKADAT, Bólyi Cse-
mete LSE
2. Reith Renáta– ARON, Pécsi Lovasklub Kft.
3. Bosits Biborka – AMI (póni), Dobrádi Lovas
Klub

B2 ifjúsági

1. Takács Andrea– GÉSA, Sárbogárdi LE
2. Szõke Sára– A LA POUTY, Classic-Horse
3. Szapper Soma– TIHANY, Pécsi Lovasklub
Kft.

B2 nyitott

1. Dobrádi György–PEER GYNT, Dobrádi Lovas
Klub
2. Szabó Bálint– JAGER, Magyarok Nemzetek
Lovardája Kft.
3. Balogh Mariann– DEL MARINO, Korona Mé-
nes LE

B3 nyitott

1. Finta Géza– CSABI, Kinizsi SK Gyenesdiás
2. Sós Attila–TORTUGA Classic-Horse 1975
3. Takács Andrea–GUINES, Sárbogárdi LE

Alapi nagydíj

1. Finta Géza–CSABI, Kinizsi SK Gyenesdiás
2. Takács Andrea– GÉSA, Sárbogárdi LE
3. Sós Attila–CARTER, Classic-Horse 1975
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MÉSZÖLY 30 ÉVE
Jeles évfordulót ünnepel a sárbogárdi Mé-
szöly Géza Általános Iskola: immár 30 éve
annak, hogy Mészöly Géza nevét viseli az
intézmény. Ennek alkalmából kiállítás
nyílt a három évtized emlékeibõl az iskolá-
ban, amit dr. Varnyu Péter, Sárbogárd al-
jegyzõje, az intézmény volt diákja, tanára
nyitott meg. A következõkben az Õ beszé-
débõl idézünk.
„Köszönöm, hogy engem ért az a megtisz-
teltetetés, hogy ezen a szép tavaszi napon,
a Mészöly Géza Általános Iskola névadá-
sának 30. évfordulóján a 2014. évi Mé-
szöly-napok rendezvénysorozata kereté-
ben a kiállítást megnyithatom.
Amikor igent mondtam a felkérésre, igaz-
gató asszony csak annyit mondott: ’Tudod,
Péter, Te annyi mindent tudsz errõl az is-
koláról, annyi szálon kötõdsz az intéz-
ményhez, hogy arra gondoltunk, nyisd meg
Te a kiállítást.’
A meghívóban kétfajta kötõdésem került
feltüntetésre: mint egykori diák és az isko-
la egykori tanára. Megemlítenék még két
kötõdést, hiszen voltam mészölyös szülõ is
(két gyermekünk járt ide), és voltam köz-
vetett módon és kevésbé közvetett módon
iskolafenntartó is önkormányzati képvise-
lõként, oktatási bizottsági elnökként, majd
polgármesterként.
Még ma is kötõdöm az intézményhez, már
csak családi vonatkozásban: a feleségem
itt dolgozik.
Asszociációk sora nyílt meg elõttem, ami-
kor végignéztem a kiállítást. Számomra
„az iskola” a Mészöly, „a gimnázium” a Pe-

tõfi, „a fõiskola” a szegedi Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskola. Ez az „iskola” min-
den tekintetben az én iskolám, a szüleim
iskolája, egykori munkahelyük, az élet elsõ
nagy iskolája, az én elsõ munkahelyem,
ahol 11 tanévet töltöttem.
A kiállítás végigkíséri az iskola modernko-
ri történetét, visszanyúlik a 70-es évekbe,
hogy legyen összevetésre alkalmunk, hon-
nan jöttünk, hová juthattunk el ezidáig.
Sok-sok munkaóra, élmények felidézése a
tárlók összeállítása során, fotók ezreinek,
albumok, százainak átválogatása a leg-
jobb, legodaillõbb képek kiválasztása. Ez
az összeállítás a rendezõk alaposságát di-
cséri, miközben ismerõs arcok mindenütt,
mai tanár kollégák felismerik önmagukat
és egymást is. Mintha csak a méltán nép-
szerû M3 Anno csatorna valamelyik 1984-
es adását látnám.”
Dr. Varnyu Péter – egy történelemtanár
szemével – rövid áttekintést adott arról,
hogy a világban és hazánkban milyen ki-
emelkedõ események történtek 1984-ben,
aztán pedig arról szólt, hogy itt, Sárbogár-
don mi ment ugyanekkor végbe, utalva az
évforduló alkalmából nyílt kiállítást alko-
tóelemeire:
„A volt Papkert, a nyárfákkal szegélyezett,
nagy atlétikai pálya, melynek helyét épít-
kezés veszi át, majd felépül az új iskola, ki-
zöldülnek a fák; a parkosítás eredményei
tizenöt-húsz év elteltével látványosak iga-
zán.
A névadó szobrának avatása igazi városi
ünnepség a várossá avatást követõ 1987-es

évben. Az iskola mindennapi életének, az
egyes tanévek visszatérõ eseményeinek és
legjelentõsebb rendezvényeinek emlékké-
pei, elismerések, díjak kitüntetések, verse-
nyek sportban, kultúrában, mûvészetben
az elmúlt három évtizedben. A 90-es évek
a számítástechnika évtizede, az informati-
ka fejlõdését bemutató eszközök jelentõs
része a mai kor ifjúságának, az Y és a Z ge-
nerációnak hihetetlen, szinte kõkorszak-
inak tûnõ masinák. Mozgalmi élet a 70-
80-as években, kisdobos- és úttörõavatá-
sok, õrsi naplók, akadályversenyek, tábo-
rok, kirándulások képei. Ezek mind-mind
mi vagyunk, voltunk és leszünk, míg össze-
jövünk errõl emlékezni. És végül, de nem
utolsósorban az egykori tanítványok, ma
már kollégák gyermekkori rajzai, képei,
volt mészölyös diákok festményei, repro-
dukciói, makettjei, tûzzománcai teszik
méltóvá a kiállítást a névadóhoz.
Köszönet mindazoknak, akik munkájuk-
kal, a birtokukban lévõ mészölyös „erek-
lyék” rendelkezésre bocsátásával, mûalko-
tásaikkal hozzájárultak e kiállítás összeál-
lításához.
Bízom abban, hogy hagyományt teremt a
mostani kiállítás, és legalább a kerek év-
fordulókon újra összejövünk, újra átéljük
ifjúságunk élményeit a kiállított kordoku-
mentumok válogatása, rendezése, áttekin-
tése során.
És végezetül azokért, akik már csak fény-
képrõl néznek le ránk, nem lehetnek köz-
tünk, mert egy égi iskola padozatát, tanári-
ját és padjait koptatják.
Ahogy Demjén Ferenc írta:
„Mindazokért, kiket nem láttunk már régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,
Kiknek õrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.”

AKiscsillag Hiphop Tánciskola idén is megrendezte gálamûsorát, bemutatva sárbogárdi, cecei és budapesti csoportjait. Csopor-
tos illetve egyéni táncokat láthattunk kicsiktõl és nagyoktól. A látványos mozdulatok old school- és break-elemekkel bõvített ko-

reográfiákat egyesítettek, ami igazán színessé tette a mûsort.

Bár a lányok egymást biztató, erõs sikongatásai sokszor inkább kellemetlen tényezõi voltak a mûsornak, mint kellemes háttérzaj. Pedig
a néha igen pörgõs, kicsavart mozdulatok nagyon látványosak voltak, ami a közönségnek is tetszett, ezért hatalmas tapsvihar kísérte az
elõadásokat.
A kiscsillagosok megmu-
tatták sokoldalúságukat:
furulyával, verssel, ének-
kel színesítették az estet.
Az eseményen a legna-
gyobb meglepetés mégis a
szülõk tánca volt, akik be-
bizonyították, hogy a fiata-
lok szórakozása nekik is
fontos.
A rendezvény zárásaként
az esemény fõ szervezõjét,
Bíró Vivient egy csokor vi-
rággal és egy mindenki ál-
tal aláírt esernyõvel bú-
csúztatták. A gála bevétel-
ének árából kirándulások-
ra viszik a kis táncosokat.
Jövõre is ilyen sikereket
kívánunk!

Hargitai Gergely

Kiscsillag-gála
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A sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola szervezésében ke-
rült megrendezésre kedden délután a környék tagiskoláinak kó-
rustalálkozója, a Mészöly-napok keretében. A házigazdák meg-
hívták a Petõfi Sándor Gimnázium, a Szent István Általános Isko-
la, a Cecei Általános Iskola és a mezõszilasi Németh László Álta-
lános Iskola kórusait.
A rendezvényt Huszics Vendelné nyitotta meg, egy kis dalos be-
melegítésre hívogatva a közönséget és a kórusokat, elénekelve a
Viva la musica címû rövid darabot.

A kórusok különleges mûvekkel, énekes játékokkal készültek er-
re az elõadásra. Közremûködtek hangszeresek is akusztikus, illet-
ve elektromos gitáron, zongorán, hegedûn, csörgõdobon. A több
mint egyórás rendezvényen a kórusok ámulatba ejtették a közön-
séget énekes darabjaikkal.

Reméljük, hagyományteremtõ e rendezvény, s jövõre is találkoz-
nak az iskolák kórusai.

Hargitai Gergely

Iskolák kórustalálkozója
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Szûrõnapok a kistérségben
A „Rajtad múlik!” – életmódprogramok a Sárbogárdi kistérségben címû pályázati prog-
ram keretein belül rendeztek szûrõnapot az elmúlt héten Cecén, ezen a héten pedig Ala-
pon. Rendkívül fontos szûréseken vehettek részt a megjelentek, hisz a fõleg idõseket érin-
tõ problémás utazást könnyítették ezekkel a programokkal. A cardiovascularis-szûrést
dr. Burján Attila tartotta, a fogászati és a szájüregi daganatok ellenõrzését dr. Hirsch
György, a látásvizsgálatot dr. Láng Judit, a mozgásszervi vizsgálatokat dr. Kozma Péter
valamint a hallásvizsgálatot dr. Fenyvesi Szilvia végezte. Szerencsére ezekre a vizsgála-
tokra sokan ellátogattak, különösen Cecén, hiszen nem mindegy, hogy sokfelé kell beje-
lentkezni és hosszú ideig várakozni, vagy egy délelõtt meg lehet csináltatni a szükséges
szûrõvizsgálatokat.
Látogassák bátran az egészséges életmódot segítõ programokat!

Mágocsi Adrienn

Balkán-sodrás
A West Balkán nevû budapesti szórakozóhely tragédiájával volt tele pár éve a mé-
dia, ami megérintette Tölgyfa Gergely rendezõt és társulatát is, a pécsi Escargo Ha-
jója színház tagjait. A történtek bennük vetett hullámait terelték egy antipreven-
ciós tragédia sodrásába, ami pénteken este érte el Sárbogárd partjait a mûvelõdési
ház egyedien berendezett kamaratermében.

Oválisan helyezkedtek el a széksorok, ahol a közönség helyet foglalt, miközben zaj-
lott a West Balkán táncos–zenés partija. A Balkán címû darab szereplõi köztünk
játszottak, így is testközelbe hozva a tragédiához vezetõ történéseket. Amik persze
nem tények, csak lehetséges feltételezések, amikben benne vannak ezeknek a fiata-
loknak a megtapasztalásai, kóstolói a paradox felnõttvilágból. És benne van egyfaj-
ta keserû fricska: így növünk fel mi.
Az egymás mellé rakott képkockák úgy váltották egymást a színen, mintha álmod-
nánk – látszólag összefüggéstelenül, de a miértre adott válasz-mivoltuknál fogva
egy szálra fûzve.
Izgalmas, megnevettetõ, megrázó volt megmerítkezni e sodrásban.

Hargitai–Kiss Virág

Aszfalti traccsparti
Egyik olvasónk bosszankodva osztotta meg
szerkesztõségünkkel azt a tapasztalatát, ami saj-
nos egyre gyakoribb, hogy vannak autósok, akik
az út kellõs közepén állnak meg beszélgetni,
akadályt képezve másoknak. Nem húzódnak
félre és nem szállnak ki a jármûveikbõl, hanem
csak letekerik az ablakot, megállva egymás mel-
lett, és úgy tárgyalják meg ügyes-bajos dolgukat.
Nem izgatja õket az se, ha mögöttük érkezik egy
újabb jármû és tovább szeretne menni. Ha a
kénytelenül várakozó türelmetlenségének ad
hangot, akkor még a traccsolóknak áll feljebb,
nem érdekli õket, hogy a másik sietne.
Ez mindennek a teteje! Az út közlekedésre,
nem csevegés helyszíneként szolgál!
A traccspartizás gyalogosok, biciklisek részérõl
is akadályt képez a közlekedésben a zebráknál.
Vannak, akik ott megállva beszélgetnek, megté-
vesztve ezzel az autósokat, akik megállnak a
gyalogátkelõhelynél, hogy átengedjék a gyalo-
gosokat – akik aztán nem mennek át, mert du-
málnak.
Az autósokat megbüntetik azért, ha nem állnak
meg a zebránál. Akkor kérik az autósok a rend-
õrséget, hogy a fent említett, megtévesztõ gyalo-
gosokat is büntessék meg!

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
Természettudományos versenyeken

a cecei diákok

Az utóbbi években isko-
lánk kiváló eredményeket
felmutatni tudó fejlesztési
területei a természettudo-
mányos tantárgyak lettek.
Több tanulónk is sikeresen
szerepelt térségi, megyei
és országos versenyeken a
témában. Ehhez nagy se-
gítségként járult hozzá a
Csajtainé Szabó Ágnes ta-
nárnõ által szervezett diákkör is, amelynek tagjai a foglalkozások
keretében elmélyedhettek a biológia–kémia–természetisme-
ret–földrajz–fizika tantárgyak egy-két olyan területében is, ame-
lyek nem tartoznak bele a kötelezõ általános iskolai tananyagba.
A közös munkának köszönhetõen diákjaink az alábbi versenye-
ken értek el sikereket.
Bendegúz levelezõs verseny megyei forduló (2014. 04. 11., Szé-
kesfehérvár): természetismeret: Killer Fédoszija 3., Dicsérdi Eli-
zabet 4.; biológia: Kacz Kornélia Réka 1., országos döntõbe ju-
tott.
Kaán Károly megyei természetismereti verseny (2014. 04. 25.,
Székesfehérvár): Dicsérdi Elizabet 6.
Herman Ottó biológiaverseny megyei forduló 7-8. évf. számára
(2014. 04. 26., Székesfehérvár): Kacz Kornélia Réka 5.
Természet–Ember–Környezet levelezõs versenyek megyei dön-
tõi (2014. 04. 29., Székesfehérvár): 5-6. évf.: Killer Fédószija–Pa-
jor Fanni 6.; 7-8. évf. Kacz Kornélia Réka–Pordány Emese 7.
A diákok sikereihez az intézmény a továbbiakban is szeretne min-
den lehetséges segítséget megadni, ezért pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Tehetség Program keretében megjelent természettudo-
mányos tehetséggondozás témakörében.

Talán az utolsó papírgyûjtés?

A törvényi változások elõtt talán az utolsó szelektív hulladékgyûj-
tõ kampányunkra kerítettünk sort iskolánkban. A hagyományos
tavaszi papírgyûjtés április 28-29-30-án zajlott iskolánkban,
amelyhez az idei évben is nagyon sok diákunk és segítõ szülõ csat-
lakozott. Összesen 114 tanulónk járult hozzá a 7500 kg papír
összegyûjtéséhez. Közülük 23 gyerek 100 kg feletti mennyiséget
hozott. A legtöbb papírt gyûjtõ diákok és osztályok jutalomként
ingyenes színház-, vagy mozilátogatásban illetve tárgyjutalomban
részesültek, így sportszereket és társasjátékokat vehettek át.
Reményünket fejezzük ki, hogy az új jogszabályokat alkalmazó
hatóságok nem fogják a jövõ tanévben ellehetetleníteni ezt a na-

gyon fontos tevékenységet, amellyel nemcsak a környezetünket
óvjuk, hanem komoly szemléletformáló hatást is elérünk a fiatal
nemzedéknél.

Te szedd!

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelés fon-
tosságára. Ennek megvalósítását több programunk is erõsíti, így
többek között az õszi és tavaszi papírgyûjtés, valamint az e-hulla-
dék gyûjtése, továbbá az iskolában kihelyezett szelektív hulladék-
gyûjtõk.
Minden évben akciót hirdetünk településünk tisztasága érdeké-
ben. Az idei évben programunkat az Európai Unió által is támo-
gatott, Te szedd! elnevezésû akcióhoz igazítottuk, melyben szer-
vezetek és magánszemélyek egyaránt részt vehettek. Iskolánk
minden tanulóját bevontuk a programba, és az osztályok között
felosztottuk a település területét, illetve egyes külterületeket.
Május 9-én, pénteken, minden résztvevõ számára igényeltünk vé-
dõkesztyût, zsákot, és a pedagógusok vezetésével megtisztítottuk
a kijelölt területeket az eldobált hulladéktól.

Sajnos mindig van olyan terület, amely rendkívül szemetes, és az a
tapasztalatunk, hogy az itt található hulladék midig újratermelõ-
dik. Akciónk lényege, hogy már iskoláskorban a diákok nevelésé-
nek része legyen a környezetük tisztasága iránti igényesség, érzé-
kenység, bízva abban, hogy felnõttkorukban ezt majd tudatosan
alkalmazzák.

„Környezetvédelem
a jövõért”

A Halla Visteon Hungary Alba Kft.
üzeme által 15. alkalommal meghir-
detett, többfordulós, levelezõs ver-
seny megyei döntõjére a Magyar Ki-
rály Szálloda kupolatermében került
sor 2014. 05. 09-én, ahol a megye isko-
láiból 30 darab 3 fõs csapat mérte
össze változatos feladatok segítségé-
vel a tudását. A csapatok között a Ce-
cei Általános Iskola diákjait is ott ta-
lálhattuk.
A diákok az egész napos program folyamán a természettudomá-
nyos ismereteik mellett a kreativitásukat is megmutathatták, így
divatbemutatón vonultak fel hulladékokból készült ruhaköltemé-
nyekben, élõlényeket készítettek különbözõ anyagok felhaszná-
lásával. A cecei gyerekek nagyon jól érezték magukat a változatos
feladatoknak köszönhetõen, a nemes vetélkedésben a dicséretes
11. helyen végeztek.
A levelezõs fordulók feladatait a természettudományos szakkör
tagjai is megoldották: Bali Pál István, Bali Iván, Buzás Alex, vala-
mint a Vas Tiborc, Salamon Ronald, Király Bence Dávid alkotta
csapatok is. A döntõben a legjobban teljesítõ cecei csapat a Kacz
Kornélia Réka, Pordány Emese, Vagyóczki Adrián Patrik alkotta
trió vehetett részt.
Felkészítõ: Csajtainé Szabó Ágnes

Cecei iskola
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Végzõsök mûsora Cecén
Megvolt a péntek esti programunk a múlt héten, ugyanis fél
nyolctól adta elõ mûsorát a Cecei Mûvelõdési Házban a két nyol-
cadikos osztály. Egy átlagos diák délutáni, tanulás helyetti prog-
ramját mutatták be, miután szülei eltiltották az internetezéstõl.
Nem volt hát más választása, mint bekapcsolni a televíziót.

Remek kritikát fogalmaztak meg a fiatalok a tévémûsorok színvo-
naláról. Elõször a Mónika Show kulisszái mögé kukkanthattunk
be; a veszekedésekrõl híres mûsorban most is elcsattant egy-két
pofon. A kemény kezdés után jól kitalált híradásoknak, valamint
sportközvetítésnek lehettünk tanúi. De reklámokból sem volt hi-
ány: az egyik autókat, kamionokat gyártó cég Van Damme-ját is
könnyedén utánozták talicskával. De nem ez volt az utolsó köny-
nyeket fakasztó humor az est folyamán, hisz láthattunk még ko-
médiát is.
Táncukat mutatták be a diákok a Muzsika TV keretein belül. Ké-
szítettek még kisfilmeket osztályuk életérõl, melyben minden-
napjaik elevenedtek meg. Itt külön gratulálnék az operatõrnek,
ugyanis nagyon szép, igényes munkát láthattunk.
Végül összekapaszkodva megköszönték mindenkinek a részvé-
telt.
Sok sikert a jövõben mindegyikõtöknek!

Hargitai Gergely

Távlovasverseny Cecén
A távlovas és távhajtó sport egyik kiemelkedõ eseményének adott
helyszínt a cecei Kabakán Lovarda 2014. május 10-én. A résztve-
võk létszáma és összetétele meghaladta a rendezõk minden el-
képzelését. 35 hazai és 11 szlovák versenyzõ állt rajthoz. Az idõjá-
rás is kegyeibe fogadta a versenyzõket, akik 80, 40 és 20 km-en
mérték össze tudásukat és kitartásukat.
A versenyen több érdekes és rendkívüli esemény is történt: lóról
esés, fogattal történõ borulás és anabólikus problémák miatt ló-
kizárás.

A verseny 8 órakor kezdõdött állatorvosi vizsgálattal, és 16 órakor
ért véget díjkiosztással.
A résztvevõket a rendezõk reggelivel és ebéddel vendégelték
meg, köszönhetõen az önzetlen támogatóknak, akiket szeretné-
nek a rendezõk név szerint is megnevezni és köszönetet nyilvání-
tani számukra: Bájer László, Paczona István, Semjén Attila, Gu-
lyás Tibor, Gulyásné Marika és a cecei polgármesteri hivatal, Dél-
ceg József, Dobos Attila, Májer József, Kovács Ferenc, Bányai
Béla, Balogh Zsolt, Macher Tibor.

Molnár Klára
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Az utas- és csomagtere égett annak a terepjárónak, amely május
16-án, a hajnali órákban gyulladt ki Mezõszilas, a Vízsor egyik
családi háza elõtt. Az esethez a sárbogárdi hivatásos tûzoltók kap-
tak riasztást. A kiérkezésük idõpontjában a benzin és autógáz ve-
gyes üzemû gépjármûvet kerti locsolóval próbálta eloltani a
szomszéd, azonban nem járt sikerrel. A tûzoltók egy vízsugárral
fékezték meg a lángokat, az oltás során fokozott veszélyhelyzetet
jelentett, hogy a 70 literes gáztartály tele volt a tûzesetet megelõ-
zõen.

Robbanás nem történt, a tartályban lévõ gáz kiégett. A tûzeset ve-
szélyeztette az utcafronton lévõ fából épült garázst és a közelben
lévõ lakóházat. A gyors és szakszerû beavatkozásnak köszönhetõ-
en a lángok nem terjedtek tovább, és személyi sérülés sem történt.
Az esettel kapcsolatban felmerült a szándékos tûzokozás lehetõ-
sége, ezért a katasztrófavédelem bûncselekmény gyanúja miatt
tûzvizsgálati eljárást indított.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Bottal ütötte a kutyát
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2014. május 20-án este érke-
zett bejelentés arról, hogy Alsószentiván, Rákóczi utcában egy 40
éves férfi átment a szomszédja udvarára és az ott megkötött, tacs-
kó fajtájú kutyát egy bottal ütlegelni kezdte. A kutya bántalmazá-
sát a tulajdonos többszöri felszólítása ellenére sem hagyta abba.
Az állat az ütések következtében maradandó sérüléseket szenve-
dett.
A kiérkezõ egyenruhások a férfit elfogták és a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányságra elõállították, ahol a nyomozók magánlaksértés
bûntett és állatkínzás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

MEGHÍVÓ
A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁLTAL

GYERMEKNAP ALKALMÁBÓL
SZERVEZETT

„NYITOTT LAKTANYÁK” PROGRAMRA

Megyénk három hivatásos és négy önkormányzati tûzoltósá-
gán a látogatók betekintést nyerhetnek a tûzoltók világába, a
laktanya mindennapi életébe. Természetesen megismerked-
hetnek hivatásunk legizgalmasabb részeivel, a különbözõ gép-
jármûvekkel és felszerelésekkel is. Nem titkolt cél, hogy a gye-
rekekkel és rajtuk keresztül a szülõkkel is megismertessük az
alapvetõ tûzvédelmi szabályokat, ezzel is növelve az állampol-
gárok biztonságát.
A laktanyákban minden gépjármû és eszköz megtekinthetõ, a
nap folyamán többször tartanak úgynevezett próbariasztást,
ennek során megismerhetik az érdeklõdök a riasztás és elindu-
lás izgalmas fázisait, továbbá lehetõség nyílik kézi pumpával
mûködtetett puttonyfecskendõvel célba lõni.

Idõpont: 2014. május 24. (szombat) 10.00–16.00 óra.

Helyszín: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

7000 Sárbogárd, Túry Miklós utca 12.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

KÉK HÍREK A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben érintett fele-
ket, hogy a 7000 Sárbogárd, Ady E. út 229-231. házszám alatti
ingatlanon található Sárrét-Plaszt Kft. mûanyag-feldolgozó
üzemre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása
tárgyában 13361/2014. ügyszámon közigazgatási hatósági eljá-
rást indított a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúséta-
tér 1.). A felügyelõség az eljárással kapcsolatosan hirdetményt
tett közzé.
A felügyelõség által kiadott, eljárásról szóló HIRDETMÉNY
másolati példánya a sárbogárdi városi polgármesteri hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján
2014. május 20-án kifüggesztésre került, mely a hivatal nyitva-
tartási ideje alatt megtekinthetõ hétfõtõl csütörtökig 7.30–
16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig.
A HIRDETMÉNY hivatali hirdetõtábláról történõ levételére
az eljárás lezárásakor kerül sor.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A gyíkocska

A gyerekek fedezték fel ezt a kis gyíkot, s mentették ki nagypapá-
juk segítségével a verembõl, amibe beleesett. Mielõtt elengedtük,
egy fotón megörökítettük Önöknek. Pont úgy néz ki, mint egy õs-
lény a dinoszauruszok korából miniatûr változatban. Még jó,
hogy nem több tonnás behemótként tátogatta ránk a száját.

HKV
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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. 10.30-12.00-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.

Bogárdi Napok 2014

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

egy hangulatos

KÓRUSHANGVERSENYRE!
Helye: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd.

Ideje: 2014. június 1. (vasárnap) 16 óra.

Fellépnek:
* „Népkör” Vegyes Kórusa Eszék (Horvátország)
* Kiskõszegi (Batina) magyarság kórusa (Horvátország)
* Bárdos Lajos Vegyes Kórus Barcs
* Barcsi Német Nemzetiségi Kórus
* Huszics Vendel Kórus

Zongorán kísér: Tóth Krisztina, Huszics Ibolya

Bogárd-Dal Egyesület

SÁRBOGÁRDI
PÖRKÖLTFESZTIVÁL

2014. május 31. Ifjúsági park

9.30 óra: megnyitó – a Sárbogárdi Fúvószenekar mûsora
9.45 óra: galambröptetés a D-13 Postagalamb Egyesület köz-
remûködésével
10 órától gyermeknap, bábszínház, rendõrségi és tûzoltósági
bemutató, íjászat, RC-modellbemutató, játszóház, a Történel-
mi Bajvívó Egyesület látványos harci bemutatói
13 órától a színpadon:

– a fõzõverseny eredményhirdetése
– nyugdíjasklubok mûsora: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan
– Sárréti Csókavirág Népi Együttes
– Kiscsillag Hiphop
– Tendance Táncklub
– Írisz Orientál hastánc
– Bellyfit gyermekhastánc
16.30 órától: Janicsák Veca, Dér Heni

Egész nap: kézmûvesek, népmûvészeti, iparmûvészeti bemu-
tató és vásár.
A rendezvény idején vidámpark üzemel. A gyermeknapra tekin-
tettel a 18 év alattiak díjmentesen vehetik igénybe a kisvasutat és a
nagy csúszdát.
A pörköltfesztiválon a fõzõversenyre nevezési díj: 3.000 Ft/3
kg hús, mely a jelentkezéskor fizetendõ. Jelentkezni május 2-
ától május 27-éig, kedd este 8 óráig lehet a mûvelõdési házban.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Bográcsos székelykáposzta

Hozzávalók (25 fõre): 3 kg lapocka, 3,5 kg savanyú káposzta, 1 pár házi-
kolbász, némi füstölt dolog, ha akad a háznál, fél kg hagyma, fûszerpapri-
ka (kb. fél deci), só, bors, némi zsiradék.

A tüzet jól megrakjuk. Egy kevés zsiradékon (zsír, vagy olaj) az apróra vágott
vöröshagymát megdinszteljük. Amikor már üveges, beleszórjuk a fûszerpapri-
kát, majd beleszórjuk a kockára vágott húst és füstölt húst, kavarunk rajta
egyet, és kevés vízzel feleresztjük. A továbbiakban úgy készítjük, mint a pörköl-
tet, azaz zsírjára lepirítjuk, majd újból egy kis vizet adunk hozzá. Amikor már a
hús megpuhult, beletesszük a karikára vágott kolbászt is. Majd a káposztát
megkóstoljuk, és igény, illetve szükség szerint az egészet, vagy egy részét át-
mossuk vízzel, és ráöntjük a húsra. Kb. 15 percet még fõzzük a káposztával. Tá-
lalás tejföllel és friss fehér kenyérrel.

Nagymama meglepetése

Hozzávalók: 400 g csirkemellfilé, 3 gerezd fokhagyma, 1 db lilahagyma, 1
db piros kaliforniai paprika, 1 db zöld kaliforniai paprika, 3 nagy db csiper-
kegomba, 150 g ananász, 300 ml paradicsomlé, 50 ml napraforgóolaj, só
és bors ízlés szerint, 25 ml szójaszósz, 2 ek méz.

A csirkemellet és a zöldségeket csíkokra vágjuk. Egy nagyobb serpenyõt meg-
forrósítunk, beletöltjük az olajat és a fokhagymát. Kevés idõ után rátesszük a
csirkemellcsíkokat és megpirítjuk. Ezután hozzáadjuk a zöldségeket, sózzuk,
borsozzuk, és pároljuk 5-6 percet erõs tûznél. Az ananászt csak utána tegyük
hozzá. Megízesítjük a szójaszósszal, fûszerezzük a fekete õrölt borssal, hozzá-
adjuk a mézet, és összekeverjük. Rátöltjük a paradicsomlevet, utána ízesítjük
még sóval, ha szükséges, és még 5 percig összefõzzük. Sült krumplival tálal-
hatjuk.

„Ezersziget” csirke

Hozzávalók: 2 db csirkemellfilé, 2 dl fõzõtejszín, 100 ml ketchup, 2 gerezd
fokhagyma, 5 dkg parmezán sajt, só ízlés szerint, 1 ek vaj (vagy marga-
rin).

A csirkemelleket keresztben 2 szeletre vágjuk, kivajazott tálba tesszük és meg-
sózzuk. Összekeverjük a tejszínt, a ketchupot, a zúzott fokhagymát és a parme-
zánt, majd a húsokra öntjük. Kb. 180 fokos sütõben, 30-40 perc alatt lefedve
puhára sütjük a húst, majd a fedõt/alufóliát levéve, 10 perc alatt kicsit rápirítjuk
a szószt.

Bögrés raffaello

Hozzávalók a tésztához: 2 tojás, 1 bögre porcukor, 1/2 bögre olvasztott
vaj, 1 bögre tej, 1 csomag sütõpor, 2 bögre rétesliszt. A tetejére: 1/2 bögre
kókuszreszelék, 1/2 bögre porcukor. A megsült forró tészta tetejére: 1
bögre habtejszín (nem kell felverni). A díszítéshez: kevés porcukor,
kókuszreszelék.

A méréshez használt bögre mérete 3 dl. A tojásokat egészben felverjük, majd
tovább kavarjuk az 1 bögre porcukorral és az olvasztott vajjal. Hozzáadjuk a te-
jet és a sütõporral elkevert réteslisztet. Kivajazott, 20x30 cm-es tepsibe simít-
juk, megszórjuk a fél bögre kókuszreszelékkel, majd a fél bögre porcukorral.
180 fokra elõmelegített sütõben megsütjük. Ha magas a süti, akkor tûpróbával
ellenõrizzük. (Ha alacsonyabbat akarunk, akkor tegyük nagyobb tepsibe!) A
megsült forró sütire az 1 bögre tejszínt rálocsoljuk, a tészta gyönyörûen magá-
ba szívja. A kihûlt tésztát szeleteljük, megszórjuk vékonyan porcukorral és kó-
kuszreszelékkel.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
Pénteken tovább fokozódik a meleg, egyre több helyen emelkedik 30 fok fölé a
hõmérséklet. Szombattól aztán fokozatosan a nyugat-európai frontrendszer
hatása alá kerülünk. Továbbra is magas hõmérsékletû légtömeg tartózkodik
fölöttünk, de akkor már nedvesség is párosul ehhez, ami egyre kedvezõbb fel-
tételeket teremt záporok, zivatarok képzõdéséhez. Eleinte inkább csak a Du-
nántúlon, hétfõtõl már bárhol kialakulhat csapadékhullás, helyenként igen te-
kintélyes mennyiségben.

www.metnet.hu

UTAZÁS MÁJUSBAN
Szombaton reggel az énekkar buszra ült, és irány Dél-Magyaror-
szág! Délután koncertünk lesz Jánoshalmán, de egy-két útba esõ
helyen körülnézünk. Ázott országrészeken keresztül zötyög ve-
lünk a busz, semmi érdekes. A dunaföldvári híd alatt zavarosan,
bõvízûen kavarog a Duna. Ez a folyó magasból, a híd vastraverzei-
nek ívei alól nézve mindig lenyûgözõ látvány. A nagy távlat kitá-
gítja a szemléletet, megérezzük, hogy népek, országok üzenete
érkezett el hozzánk. Aztán jön az Alföld simasága. Valaha tenger
volt itt, mondják, s ez a végtelenség a tenger élményét adja. A ve-
tések szépek. Az õrült májusi vegetáció szinte zöld szõnyegbom-
bázással szórta tele a vidéket, egymást túlordítva, versengve nyúj-
tóznak az ég felé a növények. A napfény, az oxigén, a víz és a talaj
tápsói csodát mûvelnek. Nem tudjuk mi, hogy milyen áldott égi-
testen élünk. A busz néha esõzónán szalad át. Íme, az öntözést is
megoldotta ez a csodás bolygó, mint egy jó gazda.

Egyszer nagymessze, a fák fölött két torony tûnik fel, mint két
gyufaszál. Elõször nem is lehet észlelni, hogy tornyok-e valójában,
vagy furcsa, kiemelkedõ növények. De egyre inkább kibontakozik
az építészetnek ez a merészen zsúfolt, páros produktuma: a kalo-
csai érseki székesegyház. Nemsokára ott állunk a hatalmas temp-
lom elõtt, és a tornyok tövében törpének érezzük magunkat. Mi-
csoda hatalom volt valaha a katolikus egyház! Aztán volt idõ, ami-
kor a Rákosi-korszakban szinte nem is létezett, a vezetõit és a
papsága nagy részét egyszerûen börtönbe zárták, ma nem nagyon
lehet érteni, hogy miért. Megtörténhetett volna, hogy ezt az építé-
szeti csodát is felrobbantják, végül is a mintaországban, a Szovjet-
unióban tényleg nekiláttak a templomok rombolásának. Mi cél-
ból? Nem értjük.
A bejárat elõtt építkezési anyagokkal zsúfolt gödör. Valami nagy
renoválás történik, nincs lehetõség belül is megtekinteni a székes-
egyházat. Helyette szívesen fogadnak bennünket a közelben levõ
érseki könyvtárban. Na, ez sem kis dolog! Nagy termekben a
mennyezetig érõ polcok tömkelege, rajtuk szorosan egymás mel-
lett könyvek, könyvek. És ami érdekes, másutt nem látható: egytõl
egyig egyöntetû, barna kötésben, arany betûkkel. Egy bécsi
könyvkötõ nyolc évig munkálta ezt a könyvtáralapító érsek meg-
rendelésére. Áhítattal szemléljük a tucatnyi kézzel írott kódexet,
õsnyomtatványt. Nem várt élményt kapunk.
Ugyanígy élmény a híres hajósi pincesor, egy egész kis falu egy-
máshoz hasonló, kis homlokzatok sorozata. És fölöttük a domb-
háton a szõlõk rengetege. Mennyi munka, mennyi törõdés, oda-
adás! Ez egy ilyen ország, ezt is kevesen tudják.
Aztán az utazás végcélja, Jánoshalma. Akkora helység, mint Sár-
bogárd, csak szebb. Miért van az embernek az az érzése, hogy
akármerre jár, mindenütt irigykednie kell? Hogy tettek szert a já-
nosháziak erre a márványos városközpontra, a csodálatos parkra,
amelynek fái alatt ballagva elöntött bennünket a gyönyör a mada-
rak hangversenyétõl?
Volt azért, amiért Sárbogárdot is irigyelhették. A kórusunk miatt.
A középiskolai díszudvaron megint voltak áhítatosan figyelõ ar-
cok, volt vastaps.
Jók ezek az utazások.

L. A.
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Oly korban éltünk 19.
Beszervezõk 1.

– Zentaiékhoz megyek este – jelenti be
Ani. – Családlátogatás. Eljössz velem?
Szegény rossz passzban van. Biztos jólesik
neki, ha egy kicsit beszélgetünk vele és
erõsítjük.
– Megyek, persze. Most szabad az estém.
Zentainé férje tragikus körülmények közt
meghalt. Azóta az asszony özvegyen neveli
kisfiát. Néhány éve egy holland férfivel is-
merkedett meg. Elhatározták, hogy össze-
házasodnak és kiköltöznek Hollandiába.
Sírva panaszolta már korábban is, hogy a
hatóságok zaklatják és akadályokat gördí-
tenek a házasságuk elé.
Örömmel fogad bennünket. Leülünk a
nappaliban. Üdítõ, sütemény kerül az asz-
talra. Szó esik az óvodáról, az okos kisfiá-
ról s végül a kivándorlási terveikrõl is.
– Nem akarják kiadni az útlevelem, min-
denféle igazolásokat kérnek. Megelégel-
tem a dolgot, és a múlt héten bementem a
rendõrségre. Volt férjemnek jó barátja
volt a rendõrségen az egyik osztályvezetõ.
Gondoltam, talán õ segíthetne. Szívélye-
sen fogadott, kávéval kínált, aztán a tárgy-
ra tért. Amit mondott, nekem olyan bor-
zasztó volt! – fakad sírva, majd mikor
összeszedi magát, folytatja. – Ahova a le-
endõ férjemmel költözünk, ott van egy ka-
tonai támaszpont. Azt mondta ez a rend-
õrtiszt, hogy csak akkor engednek ki az or-
szágból, ha információkat szolgáltatok ar-
ról a támaszpontról. Szóval legyek kém.
Gyõzködött, hogy ez hazafias kötelessé-
gem, különös tekintettel a volt férjem
mozgalmi múltjára. Fölháborodtam az
ajánlaton, és ott nyomban nemet mond-
tam. Fölugrottam, rávágtam az ajtót és el-
rohantam. Hogy képzelik, hogy én kém-
kedjek bárkinek is! De a java ezután követ-
kezett. Egyik este bezörgetett egy régi is-
merõsünk. Beengedtem a lakásba. Elõször
szépen kezdte, hogy hallott a szándékom-
ról, hogy férjhez megyek, és õ tudna ne-
kem segíteni. Jó kapcsolata van a belügye-
sekkel, de legyek okos, és írjak alá egy
együttmûködési nyilatkozatot. Elém tette
a papírt, és kitett rá egy tollat is.
– Gondold meg jól! – nézett a szemembe
jelentõségteljesen. – Ha ki akarsz menni
Hollandiába, nincs más lehetõséged, csak
az, hogy aláírod ezt a papírt.
– Nem írom alá! – söpörtem le az iratot a
földre. – Azonnal hagyd el a lakásomat!
Ekkor elsötétült az arca és rám kiáltott:
– Ne ugrálj, te holland kurva! Aláírod, vagy
a gyerekedet is elvesszük tõled! Mit kép-
zelsz magadról?
Rángatni kezdett, aztán bevadult, szoron-
gatta a nyakamat és meg akart erõszakolni.
Én persze sikítottam, amire kijött a kisfi-
am a szobából sírva. Ez megzavarta egy pil-
lanatra és lazított a szorításon. A pillana-
tot kihasználva fölhúzott térddel a lába kö-
zé rúgtam. A fájdalomtól összegörnyedt.
Közben eszelõsen kiabáltam:

– Takarodj azonnal a lakásomból!
Dühösen lerántotta a fogasról a kabátját
úgy, hogy a csavar is kiszakadt a falból, föl-
kapta a földre esett kalapját és elrohant.
Az ajtóból még visszaszólt:
– Ezt még nagyon megbánod!
Másnap megérkezett a võlegényem. Min-
dent elmondtam neki. Elmentünk a hol-
land nagykövetségre segítséget kérni. Jövõ
héten pakolunk és elhagyjuk ezt az orszá-
got. Fáj elmenni idegen országba, a nyel-
vüket se értem, de maradni se akarok. A
kisfiamnak is biztosan hiányozni fog az
óvoda és az õ óvó nénije.
Ani részvéttel simogatja, vigasztalja a síró
asszonyt:
– Biztosan boldogok lesztek ott is. Férjhez
mégy, Istinek lesznek ott új barátai.
Ez volt az utolsó találkozásunk. A holland
nagykövetség védelme alatt hagyhatta el a
fiával és a võlegényével Magyarországot.

Beszervezõk 2.

Az irodám elõtt folyóirat-olvasót rendez-
tünk be. Vagy ötvenféle újság, folyóirat kí-
nálja magát a polcokon. Sokan járnak be
ide olvasni, no, meg olvasás közben véle-
ményt cserélni, beszélgetni a világ dolgai-
ról. Pezsgõ társasági találkozóhellyé nõtte
ki magát ez a hely. Az iroda ajtaja mindig
nyitva van, látom, ki jön, ki megy. De be is
köszönnek az újonnan érkezõk. Vannak,
akik bejönnek néhány szóra, vagy én ülök
ki, ha egy vitában a véleményemre kíván-
csiak. Élvezem a pezsgõ életet magam kö-
rül.
Vannak, akik szabadidejük nagy részét itt
töltik. Egy vékony, fekete hajú fiú szinte
naphosszat itt ült. Olvas, vagy csak néz ma-
ga elé. Néha bekapcsolódik a többiek be-
szélgetésébe is, de többnyire csak úgy el-
van magában. Amikor jövök–megyek, ba-
rátságosan odapillantok. Furcsa, hogy ke-
rüli a tekintetem. Egyszer, amikor nincs
senki rajta kívül, bekopog hozzám. Kérdõn
nézek föl rá a munkámból.
– Valamit szeretnék mondani.
Nyugtalanul körbetekint, majd becsukja
az ajtót. Zavartan toporog.
– Gyere, ülj le! – fordulok felé. – Mi baj
van?
– Az a helyzet… hogy… – keresi a szavakat
– nem is tudom, hogy kezdjem. Tulajdon-
képpen errõl nem lenne szabad beszél-
nem, de már nem bírom tovább.
Odaülök mellé a másik fotelba, és figyel-
mesen felé fordulok:
– Beszélj nyugodtan, hallgatlak!
– Az a helyzet, hogy engem a maga és az
ide járók megfigyelésével bíztak meg. Sze-
retném, ha errõl tudna, mert nagyra becsü-
löm azt a munkát, amit a fiatalok érdeké-
ben végez. Nem akarok se magának, se
másnak ártani, de zsarolnak. Már az ön-
gyilkosság gondolata is megfordult a fe-
jemben – görcsös kétségbeeséssel megra-

gadja a kezem, és a sírástól fuldokolva tör
föl belõle a kérdés: – Mit tegyek? Segítsen
rajtam, ha tud!
Megdöbbent a kétségbeesett vallomás.
Hirtelen nem tudom, hogy mit is mondjak
ennek a fiúnak. Az utóbbi idõben egyre
gyakrabban látom, hogy szombat estén-
ként holtrészegen támogatják haza. Most,
hogy beavatott a lelkén hordozott súlyos
titkába, felelõssé váltam érte még akkor is,
ha elsõsorban „célszemélyként” kerültem
az életébe. Eszköz volt mások kezében,
akiknek nem számított az ember, csak a
végrehajtandó feladat. Hosszú szünet után
mély sóhajjal megszólalok:
– Nagy könnyelmûség volt, hogy ezt elárul-
tad nekem. A te érdekedben azonban úgy
kell tennem, mintha nem tudnék semmit.
Csak jelents nyugodtan, nekem nincs ta-
kargatnivalóm. Azoknak van inkább ta-
kargatnivalójuk, akik Téged ideküldtek. A
nehezebb ügy az, hogyan tudnál megme-
nekülni a hálózat karmaiból. Elõször is ne
igyál, és változtass az életeden. Akkor ta-
lán sikerül.
Csak ingatja a fejét és elerednek a könnyei.
– Nem lehet. Ittasan vezettem és halálos
balesetet okoztam. Kimosott a tartótisz-
tem. Ha kiszállok, mehetek a börtönbe.
– A börtön még mindig jobb, mint ez az
élet, nem? – kérdezem.
Nem válaszol. Feláll, határozatlan kéz-
mozdulattal legyint, és köszönés nélkül ki-
megy az irodából. Reménytelen tehetet-
lenséggel nézek utána.
A fiú azután is ott ül az olvasóban, égõ
szemmel néz rám olykor, aztán elkapja a
tekintetét, s meredten bámul kifelé az ut-
cára.
A szombati táncmulatságon a rendezõk
szólnak, hogy gond van. Megyek velük. A
kijárati ajtó elõtt ott fekszik a fiú. Eszmé-
letlenségig leitta magát. Szólok két isme-
rõsének, hogy támogassák haza. Többet
nem láttam.
Hétfõn este tele a folyóirat-olvasó. Cso-
dálkozom, hogy nincs ott a fiú. Kérdezem a
többieket:
– Mi van P-val? Egész nap nem láttam.
– Öngyilkos lett. Este részegen a budapesti
gyorsvonat alá vetette magát – válaszol az
egyik. A horrorisztikus részleteket az egyik
vasutas meséli el, aki éppen akkor volt
szolgálatban, amikor ez történt.
– Azt a látványt az ellenségemnek se kívá-
nom. A testét darabokra tépte az ütközés
ereje, a leszakított fejét késõbb találták
meg a mozdony kerekei fölé beszorulva.
Az édesanyját idegösszeroppanással vitték
kórházba a mentõk, amikor megtudta,
hogy mi történt.
Mindenkit megrázott a borzalmas ese-
mény. Az igazi okot azonban rajtam kívül
talán senki nem tudta. Mázsás teherként
nehezedett a szívemre ennek a fiúnak a
tragikus sorsa.
Hozzám fordult segítségért, és nem voltam
képes segíteni neki, hogy legyen ereje bár-
mi áron megszabadulni a hálózat fogságá-
ból.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei

Kisapostag–Vajta 2-2
Zichyújfalu–Rácalmás 0-3
Dase–Elõszállás 3-3
Nagyvenyim–Nagykarácsony 3-2
Sárszentágota–Alap 3-7
Perkáta–Cece 1-5
Mezõfalva II.– Enying 2-8
1. Vajta 25 18 3 4 98 37 61 57
2. Enying 25 16 2 7 90 49 41 50
3. Nagykarácsony 25 15 4 6 66 37 29 49
4. Kisapostag 25 15 3 7 72 41 31 48
5. Rácalmás 25 15 3 7 65 40 25 48
6. Alap 25 15 1 9 58 54 4 46
7. Cece 25 11 4 10 66 61 5 37
8. Nagyvenyim 25 13 3 9 64 54 10 36
9. Zichyújfalu 25 10 5 10 52 43 9 35
10. Mezõfalva II. 25 9 2 14 48 74 -26 29
11. Elõszállás 25 7 4 14 35 67 -32 20
12. DASE 25 5 4 16 43 80 -37 19
13. Perkáta 25 2 3 20 38 92 -54 9
14. Sárszentágota 25 2 3 20 37 103 -66 8
Nagyvenyim -6, Elõszállás -5, Sárszentágota -1 pont le-
vonva.

Az Agárdi Termál csoport
állása és eredményei

Mezõszilas–Aba-Sárvíz 0-2
Kulcs–Nagylók 3-6
Szabadegyháza II.–Lajoskomárom 1-6
Kõszárhegy–Baracs 0-3
Dég–Sárszentmiklós 0-8
LMSK–Káloz 2-3
Sárbogárd–Pusztaszabolcs 0-0
Seregélyes–Adony 0-3
1. Sárszentmiklós 27 25 1 1 114 25 89 76
2. Nagylók 27 21 4 2 100 43 57 67
3. Aba–Sárvíz 27 19 1 7 94 34 60 58
4. Baracs 27 18 2 7 67 36 31 56
5. Pusztaszabolcs 27 17 5 5 73 27 46 56
6. Káloz 27 15 2 10 67 43 24 47
7. Lajoskomárom 27 14 5 8 66 47 19 47
8. Seregélyes 27 13 3 11 61 57 4 42
9. LMSK 27 9 5 13 48 41 7 32
10. Adony 27 9 5 13 49 52 -3 30
11. Kõszárhegy 27 7 6 14 43 62 -19 27
12. Kulcs 27 4 7 16 38 78 -40 19
13. Sárbogárd 27 4 7 16 31 80 -49 19
14. Szabadegyháza II. 27 4 3 20 40 92 -52 15
15. Dég 27 2 3 22 34 133 -99 9
16. Mezõszilas 27 3 5 19 34 109 -75 5
Adony -2, Mezõszilas -9 pont levonva.

Magabiztos
gyõzelem

Bicske ellen
Bicskei TC–VAX KE Sárbogárd

17-30 (10-13)

Fejér megyei I. o., rájátszás, 4. forduló. Ve-
zette: Krupják–Polgár.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 6,
Bodoki 7, Pluhár, Németh II. 1, Botka 5,
Suplicz 2.
Cserék: Iker 2, Oláh 3, Vorsléger 4.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétvégén Szárra látogattunk, ahol bíztunk
benne, hogy sikerül megszereznünk az elsõ
pályán szerzett pontjainkat is.
Lendületesen kezdtük a mérkõzést, Gold-
berger, valamint Bodoki találatai elindítot-
ták a szekeret elõre, pedig utóbbit a mérkõ-
zés nagy részében követõ emberfogással
próbálták távol tartani a kaputól. Az elsõ 12
percben megszerzett 3 gólos elõnyt maga-
biztosan tartottuk a szünetig.
A 2. félidõt is jól sikerült kezdeni, ekkor
Vorsléger Zoli volt elemében, aki könnyû
indításgólokkal vétette észre magát, és vé-
dekezésben is nagyszerûen tette a dolgát. A
játékrész közepére pedig már el is dõlt a ta-
lálkozó érdemi része, hiszen ekkor már csa-
patunk 7 góllal vezetett. Amíg Bodokira na-
gyon figyelt az ellenfél, addig a többiek ezt
kellõképpen kihasználták. A védekezésünk
a 2. félidõben szinte kifogástalan volt, ami-
nek stabilitást adott Németh I. Tamás kivá-
ló kapusteljesítménye. A félidõ második fe-
lében már csak az volt a kérdés, hogy meg-
lesz-e közte a 10 gól, ami végül meglett, hi-
szen a hazaiak az utolsó 10 percben mind-
össze 1 gólt tudtak lõni a mi 8 találatunkkal
szemben.
A mérkõzésen külön ki kell emelni Botka
Tomi teljesítményét, aki az egész mérkõzé-
sen szépen dolgozott és lõtte az átlövés-
gólokat, míg a fiatal Oláh Levente is nagyon
jól szállt be a mérkõzésbe és lõtt „rosszkéz”
oldalról 3 gólt. Goldberger Marcell 6 gólját
már nem kell kiemelni, hiszen ez a produk-
ció benne van a balszélsõnkben, aki hétrõl
hétre jól teljesít.
Hétvégén az utolsó hazai mérkõzésünket
fogjuk játszani a 2013/14-es szezonban. Az
ellenfél a 2. helyen található Rácalmás csa-
pata lesz. A bajnokság végeredménye ezen
a mérkõzésen nem fog már múlni, hiszen a
rácalmásiak már biztos ezüstérmesek, mi
pedig már nem tudunk elmozdulni semerre
sem a 3. helyrõl. Azonban a mérkõzésnek
számunkra komoly tétje van, hiszen szeret-
nénk egy szép gyõzelemmel búcsúzni a ha-
zai közönségtõl a nyárra.
Reméljük, minél többen fognak nekünk
most is szurkolni, és mi azon leszünk, hogy
ezt kellõképpen megháláljuk!
A következõ mérkõzés: május 24., szombat,
18 óra, Mészöly Géza Általános Iskola,
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Tamás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata – 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2. – a képviselõ-testület 256/
2012. (XII. 21.) kth. számú határozata alapján
nyilvános egyfordulós, elõminõsítés nélküli pá-
lyázati kiírást tesz közzé a Sárbogárd Város Ön-
kormányzata tulajdonát képezõ sárbogárdi külte-
rületi ingatlan versenytárgyalás útján történõ ha-
szonbérbeadására. A földrészlet az alapi út mel-
letti volt vásártér területe, amely az Országos Ál-
lat- és Kirakodóvásár helyszíne volt.
A Sárbogárd külterület 0783/1 hrsz-ú, 12.2923
m2 területû, 86.05 AK értékû legelõ teljes egészé-
ben önkormányzati tulajdonú.
A kiinduló minimum haszonbérleti díj alsó határa:
930 Ft/AK/év, mely összesen: 80.030 Ft/év.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei
A fizetendõ kiinduló minimum haszonbérleti díj 10
%-ának megfelelõ pályázati biztosíték befizetése
a sárbogárdi polgármesteri hivatalnál, vagy át-
utalással a 11500092-11100001 Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzat Pénzforgalmi bankszámla Sár-
bogárd nevére, 2014. június 23-án 8.00 órától
9.30 óráig, melynek megtörténtét a helyszínen
igazolni kell.
A pályázat elbírálója a polgármesteri hivatal.
A pályázat lebonyolítását Sárbogárd város jegy-
zõje végzi.
A pályázatot Sárbogárd város polgármesteri hi-
vatalához zárt borítékban kell benyújtani. A borí-
tékon szerepeltetni kell, hogy „pályázat haszon-
bérbeadásra ”.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– A pályázó nevét, címét, a gazdálkodás formájá-
ra vonatkozó adatokat, (földmûves, mezõgazda-
sági termelõszervezet), az ingatlan helyrajzi szá-
mát, mûvelési ágát, valamint a pályázatban sze-
repeltetni kell a pályázó arra vonatkozó nyilatko-
zatát, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfo-
gadja.
– A pályázónak az ajánlatára írásban 30 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
– Amennyiben a pályázó helyett a versenytárgya-
láson annak képviselõje vesz részt, úgy a megha-
talmazott képviseleti jogosultságát közokiratba
foglalt – közjegyzõ által ellenjegyzett – irattal kö-
teles igazolni.

A pályázati ajánlatokat 2014. június 23-án
8.00 órától 9.30 óráig kell leadni a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. számú iro-
dájában.
A pályázati biztosítékot a vesztes pályázónak
visszafizetjük, az átutalással teljesítõnek a ver-
senytárgyalás napján visszautaljuk, nyertes pá-
lyázónál a haszonbérleti díjba beszámítjuk.
A pályázat szempontjából a legjobb ajánlaton a
legmagasabb Ft/AK/év haszonbérleti díjat kell ér-
teni.
Több pályázó esetében a nyertes pályázó kivá-
lasztása licittel történik.
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ: 500.000 Ft-ig
5.000 Ft
Az ingatlan haszonbérleti díjának licittel történõ
eldöntése esetén a licit alsó határa a legmaga-
sabb Ft/AK/év haszonbérleti díj.
Amennyiben a pályázat nyertese az ajánlati kö-
töttség ideje alatt az ajánlatát visszavonja, úgy a
biztosítékként befizetett összeg a pályázat kiíróját
illeti meg.
Haszonbérleti szerzõdés érvényes pályázat ese-
tén köthetõ.
A haszonbérbeadást a Polgári Törvénykönyv ren-
delkezései, valamint a mezõ- és erdõgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tör-
vénnyel összefüggõ egyes rendelkezésekrõl és
átmeneti szabályokról szóló törvény haszonbér-
letre vonatkozó szabályai szerint kell lebonyolíta-
ni.
A pályázat akkor érvényes, ha megfelel a pályáza-
ti kiírásnak, és azt maradéktalanul teljesíti. A pá-
lyázat érvénytelen, ha a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásnak. Új pályázat kiírásra csak ér-
vénytelen pályázat esetén kerül sor. A haszonbér-
letre meghirdetett ingatlan elõzetes idõpont-
egyeztetés szerint megtekinthetõ.
Érdeklõdni a polgármesteri hivatalban, vagy tele-
fonon a 06 (25) 520 260-as telefonszámon lehet.
A versenytárgyalás ideje: 2014. június 23-a 10
óra.
A versenytárgyalás helye: a sárbogárdi polgár-
mesteri hivatal díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Dr. Horváth Endre háziorvos

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-
ig, P: 12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal fel-
tesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy tele-
fonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet.
Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb
közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova fordul-
junk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:

Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
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Május 24., 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 9.35 Zöld Tea 10.05 Vágtass ve-
lem! 10.35 Kajak–kenu világkupa 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 A já-
ték 13.10 Boxutca 13.45 Forma-1 15.30 Út Brazíliába – labdarúgó vb-magazin
16.05 KorTárs 16.40 Ég, föld, férfi, nõ – Tisza-tó 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szeren-
cseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek 22.15
Mr. és Mrs. Smith 0.15 A vér kötelez
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.10 Lego Friends 9.35 Ízes élet –
Mautner Zsófival 10.00 Teleshop 10.55 XXI. század – A legendák velünk élnek
11.30 Házon kívül 12.10 Trendmánia 12.40 A’la Car 13.15 Jóbarátok 13.40 Tökéle-
tes célpont 14.40 A nagy svindli 15.40 Szombat Esti Láz – A Nagy Félrelépés 18.00
Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 Szombat Esti Láz – A Nagy Félrelépés 22.50 Jó
társaság 1.00 Constantine – A démonvadász 3.15 Gálvölgyi-show 4.00 A végsõ
akarat 4.45 Chuck 5.30 Glee – Sztárok leszünk!
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.10 Otthon a kertben 9.40 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 Vasember 2. 21.35 Wanted 23.45 Hívatlan vendég 1.25
Bazi nagy görög élet 1.50 Xena 2.35 13-as raktár 3.20 Wanted 5.05 Monk – Flúgos
nyomozó
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 25., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Magyar gazda 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05
Sporthírek 8.15 Esély 8.45 Magyar írók 9.00 Református magazin 9.25 Református
ifjúsági mûsor 9.30 Az utódok reménysége 10.00 Híradó 10.05 Kérdések a Bibliá-
ban 10.20 Katolikus krónika 11.00 Római katolikus szentmise közv. 12.00 Híradó
12.15 Ybl 200 12.25 Kajak–kenu világkupa 13.30 Forma-1 16.25 TS – Sport7 17.00
Vad Európa 17.30 Nemzetközi fogathajtóverseny 19.00 Európai parlamenti válasz-
tás 2014 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Ha-
zafelé 22.35 Európai parlamenti választás 2014 0.05 Híradó 0.25 Királyok útja
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.40 EgészségKalauz 10.15 Teleshop
11.15 Kalandor 11.40 4ütem 12.20 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.55 Jóbarátok 13.25 Arthur 2. 15.40 Álnokok és elnökök 18.00 Híradó 18.55
Cobra 11 20.00 X-Men – Az ellenállás vége 21.50 Mindhalálig 0.00 Portré 0.40 Vér:
Az utolsó vámpír 2.30 Gálvölgyi-show 3.00 Cobra 11 4.05 Barátok közt 4.35
Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 Zöld Világ 6.50 TV2 Matiné 9.30 Nagy Vagy! 10.25
Astro-Világ 11.35 Stílusvadász 12.05 Stahl konyhája 12.35 Több mint testõr 13.05
Édes élet 14.20 Szaffi 16.00 Apák gyesen 17.00 Magánnyomozók 18.00 Tények
19.00 Napló 20.00 Az ének iskolája 22.25 Szökõhév 0.25 Tények rendkívüli kiadás
0.55 Drakula 3.05 Simlis Jack, a karibi szuperkém 3.55 Békétlen békítõ 4.40 Napló
5.35 Psych – Dilis detektívek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 180 perc extra
8.05 Vasárnapi újság 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel
12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 13.05 G7 –
Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.00 Formabontó 16.05 Európai idõ
16.35 Oxigén 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Regényes törté-
nelem 19.00 EP-választás 2014. 20.00 Labdarúgó Magyar Kupa döntõ 21.30
Kabarématiné 22.00 EP-választás 2014. 0.10 Éjszaka

Május 26., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Summa 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 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Szívtipró gimi 15.35
Az élet megy tovább 16.25 Jövõ-idõben 16.30 Híradó+ 16.45 Rex felügyelõ 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Hacktion újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek
23.10 MobilVers 23.20 Aranymetszés 0.15 Rex felügyelõ 1.05 Az élet megy tovább
1.50 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Az örökség
16.50 Segítség, bajban vagyok! 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Showder Klub 23.15 CSI: A helyszínelõk 0.20 Reflektor 0.40 Minden lében négy ka-
nál 2.25 A végsõ akarat 4.05 Barátok közt 4.35 Segítség, bajban vagyok!
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 Elit egység 1.00 Tények 1.45

Aktív 2.05 NCIS 2.55 Maricruz 3.40 Vásott szülõk 4.25 Családi titkok 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 13.26 Zene 13.30
A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989. 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 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 27., 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 13.30 Magyar írók 13.45 Hacktion újratöltve 14.45 Szívtipró gimi 15.35
Az élet megy tovább 16.25 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 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 Zava-
rok 23.35 Bocs! 23.55 Rex felügyelõ 0.50 Az élet megy tovább 1.35 Everwood

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Az örökség
16.50 Segítség, bajban vagyok! 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05 A
mentalista 23.05 Életre-halálra 0.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.40
Reflektor 1.00 A fõnök 2.00 EgészségKalauz 2.25 A végsõ akarat 4.05 Barátok közt
4.35 Segítség, bajban vagyok!

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 Telitalálat 3.45 Maricruz 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 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 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 28., 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 13.35 Gasztroangyal 14.30 Szívtipró gimi 15.20 Az élet megy tovább 16.15
Jövõ-Idõben 16.25 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30
A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság tér ’89 21.10 Bábel
22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 MobilVers 23.05 Summa 23.40
KorTárs 0.10 Rex felügyelõ 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 16.50 Segítség, bajban vagyok! 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Négyen
négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt
22.05 Szulejmán 23.20 Házon kívül 23.50 Reflektor 0.10 IRA – Sétáló hullák 2.30
Gálvölgyi-show 3.05 A végsõ akarat 4.05 Barátok közt 4.35 Segítség, bajban
vagyok!

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 Cloak és
Dagger 3.40 Maricruz 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 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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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 23., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Kozáry Ferenc irodalmi estje (40p), Passió az evangélikusoknál
(57p), „Indul a magyar Attila földjére…” 2. rész (48p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

Május 24., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Kozáry Ferenc irodalmi estje (40p), Passió az evangélikusoknál (57p), „In-
dul a magyar Attila földjére…” 2. rész (48p) 18.00 Lapszemle 19.00 Kos-
suth iskolások tavaszi bemutatója (50p), Bemutató az alapi óvodában
(~60p), „Indul a magyar Attila földjére...” 1. rész (52p), Borverseny
Kálozon 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 25., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Kozáry Ferenc irodalmi estje (40p),
Passió az evangélikusoknál (57p), „Indul a magyar Attila földjére…” 2.
rész (48p) 13.00 Heti híradó 14.00 Kossuth iskolások tavaszi bemutatója
(50p), Bemutató az alapi óvodában (~60p), „Indul a magyar Attila földjé-
re...” 1. rész (52p), Borverseny Kálozon 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet
23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 26., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Végzõsök mûsora Cecén (52p), Fogászat és fogtechnika Székesfe-
hérváron, Hiphopgála Sárbogárdon (91p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 27., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport (60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Lovasnap Alapon (51p), Balkán (59p), Iskolák kórustalálkozója
(~70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 28., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Végzõsök mûsora Cecén (52p), Fo-
gászat és fogtechnika Székesfehérváron, Hiphopgála Sárbogárdon (91p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Fogathajtás Sár-
bogárdon 1. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 29., 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 29., 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 Rondó 13.00 Alpok–Duna–Adria
13.30 Átjáró 14.00 A világörökség kincsei 14.20 Útravaló 14.35 Szívtipró gimi
15.25 Az élet megy tovább 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 Sporthí-
rek 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.55
Az Este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek 22.45 Mobilvers 22.50 Búcsú a békeévektõl
23.00 Barangolások öt kontinensen 23.35 Történetek a nagyvilágból 0.05 Rex fel-
ügyelõ 0.55 Az élet megy tovább 1.40 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Az örökség
16.50 Segítség, bajban vagyok! 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Glades – Tengerparti gyilkosságok 23.05 Gyilkos elmék 0.10 Brandmánia 0.50 Ref-
lektor 1.05 Gazdagék 2.05 A’la CAR 2.30 Gálvölgyi-show 3.05 A végsõ akarat 4.05
Barátok közt 4.35 Segítség, bajban vagyok!
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 Maricruz
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 13.26 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.59 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 Éj-
szaka

Május 30., 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 Életkerék 13.00 Esély 13.30 Álmom-
ban rétisas szállt a kertünkbe… 14.05 Történetek a nagyvilágból 14.35 Szívtipró
gimi 15.25 Az élet megy tovább 16.15 Jövõ-idõben 16.25 Híradó+ 16.40 Rex fel-
ügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthí-
rek 20.20 Bízunk Benned! 21.20 Párizsi mentõsök 22.20 Az Este 22.55 Híradó
23.05 Sporthírek 23.10 MobilVers 23.20 Anyám 0.50 Rex felügyelõ 1.40 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
16.50 Segítség, bajban vagyok! 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Castle 23.05 A zöld íjász 0.10 Reflektor 0.25 Odaát 1.30 Kalandor 1.50 Az egység
2.35 4ütem 3.05 A végsõ akarat 4.00 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 Árral szemben 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.05
Briliáns elmék 3.00 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 13.24 Zene 13.30
A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

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

Zöldség-, növény-, virágpalánták eladók. Mindennap 14-20 óráig. Érdeklõdni:
06 (30) 4640 345 bõvebben: tosokikert.blog.hu
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.
Sárbogárdon kétszobás ház, központi fûtéses, melléképülettel, kerttel eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 293 1681 (2174042)

Sárbogárdon telephely eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 989 8402 (2159899)

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

Az M6-os autópályán, Dunaújvárosnál, OMV töltõállomás nõi munkatársat ke-
res állandó, valamint nyári munkára. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
sárbogárdi OMV kútnál lehet.
Sárbogárdon szalmatárolóból kisbálás szalma eladó. Telefon: 06 (20) 380
3432 (2159942)

Rántani való csirke kapható, tisztítva elõjegyeztethetõ. Tinódy utca 52. 06
(30) 384 2294
Árpád-lakótelepen harmadik emeleti erkélyes, jó állapotú lakás, jóval ár alatt
sürgõsen eladó. 06 (70) 940 9031 (2174098)

Dinnyeárust keresünk Cecére, jogosítvány szükséges. 06 (30) 905 0965
Ady-lakótelepen negyedik emeleti erkélyes, egyedi fûtéses lakás eladó. 06
(30) 498 2650 (21559939)

Ady-lakótelepen kétszobás lakás eladó. 06 (30) 384 0228 (2159922)

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

Hullott SZARVASAGANCSOT, TRÓFEÁT
vásárolnék, 3.500 Ft/kg-ig.

06 20 314 9026, 06 30 532 6507

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

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

ÉLET – ERÕ – EGÉSZSÉG

NÉPFÕISKOLAI PROGRAM
AZ EGÉSZSÉGÉRT

A Mezõföld Népfõiskolai Társaság által meghirdetett prog-
ramsorozat keretében az alábbi elõadásokra várjuk Önöket
2014. május és június hónapban:
2014. május 27., kedd, 13.00 – Bioételek az egészségmegõrzés
érdekében – dr. Bardócz Zsuzsanna, az MTA doktora, a táplál-
kozástudomány professzora;
2014. június 3., kedd, 14.00 – Elsõsegélynyújtás – Sörös László.
Helyszín: Kishantosi Népfõiskola.
A rendezvényeken való részvétel ingyenes.

A Sárbogárdi Református Gyülekezet és a
Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

2014. május 25-én
A MAGYAR HÕSÖK EMLÉKÜNNEPÉN
vallási hovatartozástól és világnézettõl

függetlenül közös megemlékezésre
hívja a város lakosságát.

A megemlékezésre a 10 órakor kezdõdõ istentiszteletet köve-
tõen a református templom kertjében lévõ hõsi emlékmûnél
kerül sor.
Emlékezzünk közösen a nagy világégések hõsi halált halt ma-
gyar áldozataira!

MEGHÍVÓ

a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
családi napjára

2014. május 24-e, szombat, 9.00–13.00 óra
Programajánlat:

„Egy húron pendülünk” néptánccsoport bemutatója
Kézmûves-tevékenységek, arcfestés, lufihajtogatás,

pónilovaglás, homokvárépítõ-verseny
ugrálóvár, trambulin

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség.
Leendõ óvodásainkat is szeretettel várjuk!

Központi Óvodát Segítõ Alapítvány Szülõi Szervezet
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Önt is várja a Lajoskomáromi
Egészségfejlesztési Iroda!

A Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata „Rajtad múlik! –
életmódprogramok az Enyingi kistérségben” címû projektje kere-
tében mûködõ egészségfejlesztési iroda számos témában tart
foglalkozásokat. Étrendi tanácsadás keretében az egészséges
táplálkozásról, ételallergiával kapcsolatos diétákról; testmoz-
gás-tanácsadás és sportklubok alkalmával a mozgás jelentõségé-
rõl kaphatnak az érdeklõdõk részletes tanácsokat, javaslatokat.
Aktuális rendezvényeink:

ÉTRENDI TANÁCSADÁS
Helyszín: Lajoskomárom, tartja: Gál Piroska
Helyszín: Enying, tartja: dr. László Judit

TESTMOZGÁS-TANÁCSADÁS
Helyszín: Lajoskomárom, tartja: Reizinger Ádám

Életmód-, sportklu-
bok változó helyszí-
neken: zumba, nõi
torna, tollas, kézi-
labda és labdarúgás
Bõvebb információ-
ért forduljon az EFI-
irodához!

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

Cece Nagyközség Egészségfejlesztési Irodája az „Éljünk egészsé-
gesen – életmódprogramok a Sárbogárdi kistérségben” projekt
keretében számos, az egészséges életmóddal kapcsolatos felvilá-
gosító és egyéb szolgáltatást nyújt. Az iroda szervezésében törté-
nõ lakossági szûrõvizsgálatok, a különbözõ életmódklubok és
életviteli tanácsadó tevékenység a Sárbogárdi kistérségben lakók
egészségének megõrzéséhez nyújt szakmai és lelki támogatást. A
súlyproblémákkal küszködõk ugyanolyan bizalommal fordulhat-
nak az EFI-irodához, mint a szenvedélybetegségben érintettek,
vagy mindazok, akik valamilyen tragédia, veszteség folytán sze-
mélyes krízishelyzetbe kerültek. Az EFI munkatársai heti rend-
szerességû foglalkozásokon nyújtanak segítséget a felsorolt ne-
hézségekkel megbirkózni akarók számára.

Program: VEGYES KRÍZIS CSOPORT

ALKOHOLRÓL VALÓ LESZOKÁST
TÁMOGATÓ KLUB

Helyszín: Deák Ferenc utca 44.

Idõpont: minden csütörtökön

Tartja: Bencsik Zsolt

Program: DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKÁST
TÁMOGATÓ KLUB

Helyszín: Deák Ferenc utca 44.

Idõpont: minden hétfõn

Tartja: Hegyi Istvánné (Adrienn)

Program: ÉTRENDI TANÁCSADÁS

Helyszín: Vajta, Rendelõintézet

Idõpont: minden kedden

Tartja: Bakiné Ágota Ágnes

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
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Sajtóközlemény
Cece nagyközség intézményeinek energetikai
fejlesztése
2014. 05. 09.

A jelenlegi helyzetet tekintve a projektben szereplõ intézmények igen
jelentõs földgáz- és fûtõanyagfogyasztással bírnak, amelynek finanszí-
rozása az üzemeltetõ Önkormányzat számára egyre nagyobb terhet je-
lent.

Ezért 2013. február 11-én az önkormányzat a Deák Ferenc utcai Egész-
ségház, óvoda és polgármesteri hivatal energetikai fejlesztésére pályá-
zatot nyújtott be. Az elképzelések megvalósítására 2013. október
31-én vissza nem térítendõ támogatást nyert, így az önkormányzat nyí-
lászáró-, kondenzációs ill. kazán-, hõleadócserét hajthat végre, vala-
mint utólagos hõszigetelési és napkollektoros rendszert telepíthet an-
nak érdekében, hogy az intézmények energiafogyasztása jelentõsen,
2014 nyarától tartósan lecsökkenjen, egy része pedig már megújuló
energián alapuljon.

Cece az évtizedes fejlõdési pályájának új szakaszában – a hazai és az EU
stratégiájával összhangban – kivitelezésre kerülõ energetikai korszerû-
sítés során 85 %-ban támogatói, a fennmaradó 15 %-ban pedig a Mi-
niszterelnökség által meghirdetett Önerõalapból származó hozzájáru-
lással kiegészítve valósítja meg a fejlesztést.

A beruházás keretében a kedvezményezett az intézmények mûanyag,
korszerû nyílászárókat, utólagos hõszigetelést kapnak, valamint a fûté-
si rendszerük fejlesztése történik meg. Az Egészségházban és az óvodá-
ban a melegvíz-ellátásra a napkollektoros rendszer fog dolgozni. Ezek
megvalósítása az önkormányzat számára folyamatos, tartósan átcso-
portosítható megtakarításokat eredményez.

A pályázatnak és az ezáltal elérhetõ fejlesztéseknek köszönhetõen
Cece Nagyközség Önkormányzata a környezettudatos hozzáállásáról
tudja biztosítani a lakosságot, a fejlesztéssel példát mutathat, hogy a
közhasznú intézmények is mûködhetnek gazdaságosan és nem utolsó-
sorban környezet-kímélõen. A beruházás környezetvédelmi szem-
pontból azért jelentõs, mivel az energia megtermelése során a környe-
zetterhelés minimalizálódik. Reményeik szerint pedig a beruházások
emellett jelentõs marketingértékkel is rendelkeznek, mivel ezáltal a jö-
võben további környezetvédelmi beruházásokat tervezõ befektetõket
vonzhatnak a térségbe; illetve ösztönözheti a lakosság szemléletváltá-
sát és a megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését is.

A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával való-
sulhat meg.

Az épületek kivitelezési ideje: 2014. 04. 22–2014. 07. 07.

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” címû pályázati konstrukció
keretein belül 105 117 381 forint vissza nem térítendõ
támogatást nyert el Cece Nagyközség Önkormányzata,

mely projekt keretében az Egészségház, az óvoda
valamint a polgármesteri hivatal épülete

kerül korszerûsítésre


