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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Kippkopp-gyereknapKippkopp-gyereknap

Varázsló diákszínjátszókVarázsló diákszínjátszók

Mészöly-Mészöly-
gálagála

Eper és játék
Egyik legkedvesebb gyümölcsöm az eper.
Minden évben alig várom már, hogy meg-
érlelje a májusi nap a szemeket. Amikor el-
kezd pirosodni, gyermeki örömmel vadá-
szom végig a sorokat. Töménytelen meny-
nyiséget meg tudok enni belõle magában,
turmixként, lekvárként, süteményben,
bárhogyan! Nem lehet betelni vele! Ahogy
a játékkal sem.

A szombati színjátszófesztiválon egymást
érték a diákszínpadok lebilincselõ elõadá-
sai reggeltõl estig. Kellemesen elfáradtunk
ugyan, de hihetetlenül feltöltõdtünk és fel-
dobódtunk az élménytõl.
A 30. jubileumát ünneplõ Mészöly Géza
Általános Iskola vendégei, pedagógusai és
diákjai az elmúlt héten hasonlóan fergete-
ges programsorozatot élhettek meg. Akár-
csak a családi és gyermeknapok résztvevõi
és a szép eredményt elért sportolók.
S van még egy közös az eperben és a játék-
ban. Az eper többek között kiváló magas
vérnyomásra, ízületi problémákra, jót tesz
a bõrnek, hangulatjavító, serkenti a vérke-
ringést, fiatalít és szerelmi vágykeltõként is
ismeretes. Nem kevesebb gyógyhatással
bír a játék.

Hargitai–Kiss Virág
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A VÁROS ÉSZRE SEM VETTE
Buszok futottak be szombaton reggel a mûvelõdési ház elé, bu-
szok Pécsrõl, Gödrõl, Miskolcról, Esztergomból. Figyelemre
méltó fiatalok szálltak ki belõlük furcsa cuccokkal. Egyesek kitö-
rõ örömmel üdvözölték egymást; már maga az érkezés is érdekes
volt, az érzelmek ilyen magas hõfoka. És a város észre sem vette.
Pedig érdemes lett volna felfigyelni a jelenségre, mert a találkozá-
son jelen volt Saturninus római császár, ott volt Piroska és a Far-
kas és más csodalények. Varázslás volt készülõdõben a bogárdi
mûvelõdési házban, megjöttek a varázslók: a diákszínjátszók.
Reggeltõl estig szólt a gitár, folyt a játék, egymást váltva léptek fel
a csoportok, aki épp nem játszott, beült a nézõk közé. Tartalmas,
megragadó hangulatú nap volt.

Valaki kitalálta, hogy ezen a tavaszi napon legyen Bogárdi Színjá-
tékos Találkozó. A Petõfi Gimnázium valaha többek között a
színjátszóiról volt híres az országban, Soprontól Debrecenig dör-
gött nekik a taps, sõt Ausztriában, Bulgáriában, az akkori Cseh-
szlovákiában hajoltak meg a nézõk elõtt. És mit hozott az élet? A
valahai bogárdi diákszínjátszók közül többen is felnõtt korba lép-
ve maguk is csoportot alapítottak, nem akartak meglenni e nélkül
a varázs nélkül. A régi csapat osztódással szaporodott, mint az
amõbák. Kezdetben voltak tucatnyian, most eljöttek majdnem
százan.

Zachár Zsuzsa Gödrõl jött a
gyerekeivel, Szûcs Tamás a
miskolci Földes Ferenc Gim-
náziumból két darabot is ho-
zott. Vörös Viki esztergomi
csoportja alól kiszervezték az
iskolát, õk mégis játszanak,
dacolva a politika intézkedé-
seivel. Viszont a pécsi Nagy

Lajos Gimnázium, ahonnan Mikuli János hozta diákszínpadát,
nagyon is virul. És senkinek nem jutna eszébe megszüntetni a pé-
csi mûvészeti szakközépiskolát, amelybõl híres mûvészek serege
rajzott ki az országba, s ahonnan Tóth Zoli hozott markáns szín-
játszókat. És Illés Györgyi, aki – mikor diákkorában egy nemzet-

közi fesztiválon megkapta a legjobb alakítás díját – nem gondolta,
hogy évtizedek múlva népi komédiáival híres rendezõvé válik. És
Leszkovszki Anna, a Petõfi Gimnázium tanára nemcsak a nevet
örökölte, hanem a színjátszás iránti elkötelezettséget is; a bo-
gárdiak két darabbal mutatkoztak be.
A nap emlékezetes pillanatainak felidézésével oldalakat lehetne
megtölteni. Aki nem látta, annak hiába. Aki látta, annak felesle-
ges.

Volt egy hatékony stáb. Nem
kis dolog összehozni egy ilyen
találkozót. Régi színjátszók
közül akadtak, akik a pénz-
ügyi háttér ügyében is közre-
mûködhettek. Sok telefon,
sok szervezés vált szükséges-
sé. És hát maguk a színját-
szók! Elhintették bennünk azt
a reményt, hogy nem kell fél-
teni ezt a nemzedéket.

Komolyak voltak, dolgoz-
tak, örömet találtak a szelle-
mi kalandokban.
Mindenkit köszönet illet.
Talán nem bizonyul utolsó-
nak az elsõ Bogárdi Színjá-
tékos Találkozó.

L. A.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Petõfi Sándor Gimnázi-
um Öregdiákjainak Egyesülete vezetõségének nevében Törõ
Gábornak, a Fejér Megyei Önkormányzat elnökének és Varga
Gábor országgyûlési képviselõnek a Bogárdi Színjátékos Ta-
lálkozó megrendezéséhez nyújtott anyagi támogatást, Hor-
váth Istvánnak és a mûvelõdési ház dolgozóinak, hogy helyet
biztosítottak és tûrték, hogy felforgassuk az épület összes ter-
mét, Hargitai–Kiss Virágnak, hogy nem volt számára megold-
hatatlan feladat, Huszár Anikónak a kreatív nyomdai munkát,
Molnár Zoltánnak a gyümölcsadományt, Némethné dr. Mül-
ler Viktóriának és Szagri Miklósnak, hogy az utolsó pillanatig
mindenben segítettek, s az egyesület hölgytagjainak, hogy min-
dig lehetett rájuk számítani.
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Végsõ áldást mondj hazádra
A sárbogárdi református gyülekezet vasárnap a 10 órás istentisztelet után tisztelgett egy-
kori világháborús halottainak emléke elõtt a templomkertben. Mivel 100 évvel ezelõtt
tört ki az elsõ világháború, ez az esemény került a megemlékezés központjába.

Elsõként a Himnusz közös éneklése nyi-
totta meg az alkalmat, s eközben húzták fel
a zászlótartóra nemzeti lobogónkat. Ez-
után Novák Kovács Zsolt, a gimnázium ta-
nára, egyben a Sárbogárdi Múzeum Egye-
sület elnöke összegezte röviden és rendkí-
vül érdekfeszítõen, miként hatott a polgá-
rosuló Sárbogárdon élõkre az 1914-es há-
ború kitörése. Megtudhattuk, hogy az ak-
kor öt és félezer fõnyi lakosságból a hábo-
rú folyamán minden ötödik embert behív-
tak katonának. Ebbõl a mintegy ezer fõbõl
több mint kettõszáz ember halt meg, ke-
rült fogságba, lett betegség áldozata, vagy
rokkant meg egy életre. S ha nincsenek is
már köztünk élõ tanúi az egykori történé-
seknek, akik a történelemkönyvek helyett
mesélhetnének nekünk, minden család

õrzi egy-egy frontot megjárt, vagy ott meg-
halt apa, nagyapa, dédapa hátrahagyott
emlékeit, históriáit.
Ezt követõen Varga Tamás egykori kun-
szentmiklósi református lelkész versét tol-
mácsolta Dörögdy Anna:

„Beh régen vérezel, szegény magyar!
Fegyvernek éle, s bûnöd átka mar.
Remegve kérdem: tán már el se jõ
A gyászos múlt után a jobb jövõ?

De Jézusom szelíd-feddõn felel:
Kicsiny hitû, miért kételkedel?
Én Úr vagyok vész és vihar felett.
Hozzám kiálts, magyar, s megmentelek.

Hozzá kiálts, magyar, s megment az Úr.
S a réginél, meglásd, jobb lesz az új.
Csak bûnös, önzõ, tépett életed
Megváltó Jézusod kezébe tedd.”

(…)
Majd a jelenlévõk együtt énekelték el a
hozzánk szlovák közvetítéssel eljutott, ere-
detileg 17. századi „Térj magadhoz, drága
Sion” kezdetû német ének két strófáját.
Érdekessége az éneknek, hogy van egy
versszaka, amely az eredetiben nem szere-
pelt, hanem a magyarra átültetõ Jeszensz-
ky Károly mezõberényi evangélikus lel-

kész betoldása. Ez alkalommal különösen
indokolt volt ennek felelevenítése ének-
szóban: „Végsõ áldást mondj hazádra, /
Mely távolról int feléd, / Égi honnak a határa
/ Van már hozzád közelébb. / Édes érzés mért
fog el, / Melytõl olvad szív, kebel? / Sion,
minden másképp lesz ott, / El fog tûnni nagy
sírásod.”
A 19. századi népies mûdalok világából
sarjadt dallamot ezúttal trombitaszó ve-
zette.
Az ünnepély második felében a háborús
esztendõk világa elevenedett meg a gyüle-
kezet történetébõl Nagy András, Bereck
Dávid és Jákob Mihály felolvasásában.
A szarajevói merényletet megelõzõ hóna-
pokban a régi kerékvágásban folyt az élet.
Az iskola ablakait, padjait újították fel, jár-
dát készíttettek, új lelkészt iktattak be Kis
Dániel személyében, tisztségviselõket vá-
lasztottak. Amikor jött az általános moz-
gósítás, a gyülekezet férfiúinak nagy részét
besorozták. Nagy terhet rótt ez a családok-
ra, hiszen nyáron, dologidõben történt
mindez. Õsszel átszervezték a tanítási ren-
det, mert a négy közül egy tanítót, Dékány
Andrást behívták. A Kozma-iskola két
tantermét és az üres tanítói lakást felaján-
lották hadikórház céljára. Közben sorra
jöttek az elesettekrõl szóló hírek.
A református nagy családok – Huszárok,
Kissek, Kovácsok, Tálaiak, Zádoriak – tag-
jainak nevei ott olvashatók a hõsi emlék-
táblán. Ahogy elhangzott: a gyülekezet egy
szeletét vesztette el velük, családapákat,
võlegényeket, fiakat. Õk hiányoztak a
templom padjaiból is. Ugyanakkor Isten
iránti hálával emlékeztek azokra, akik ha-
zatérhettek és tovább élhették életüket.
Mindannyian példát mutattak, amely a ma
élõket a Krisztus melletti helytállásra is
buzdítja.
A gyülekezet illetve a Sárbogárdi Honvéd
Bajtársi Egyesület koszorúkkal, nemzeti
szalaggal rótta le tiszteletét a templom-
kertben álló két emlékmûnél.
Zárásként a Szózat hangjai csendültek fel
az ajkakon.
Klarinéton Takács Anna, trombitán
Szummer Ádám mûködött közre.

Tudósítóinktól

Az EP-választás eredménye
Vasárnap zajlott az Európai Parlament tagjainak megválasztása, melyen Sárbogárdon 10.175 választópolgárból 2.513, azaz 24,70 %
adta le voksát az urnáknál. A legnagyobb arányban (33 %) Rétszilason és a Mészölyben vettek részt a szavazáson, a legkevesebben (17
%) Pusztaegresen.
A sárbogárdi végeredmény a következõ lett: FIDESZ–KDNP 58,02 %, JOBBIK 18,75 %, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 8,66 %,
MSZP 8,1 %, EGYÜTT–PM 3,35 %, LMP 2,27 %, A HAZA NEM ELADÓ 0,48 %, SMS 0,36 %.
Országosan 28,92 %-os volt a részvételi arány, ami a követezõ sorrendet hozta: FIDESZ–KDNP 57,14 % (12 képviselõi hely), JOB-
BIK 14,29 % (3 képviselõi hely), MSZP 9,52 % (2 képviselõi hely), DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 9,52 % (2 képviselõi hely),
EGYÜTT–PM 4,76 % (1 képviselõi hely), LMP 4,76 % (1 képviselõi hely).

Hargitai–Kiss Virág
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Kippkopp-gyereknap

Pénteken délután megtelt a miklósi ovi melletti utca autókkal. Ebbõl is látszott, hogy na-
gyon sok érdeklõdõ várható a Kippkopp óvoda gyermeknapi eseményére.

Megmutatták tehetségüket a kicsik: egy színdarabban kamatoztatták rátermettségüket,
melynek nagy sikere volt a nézõk körében. Ezután mindenki a saját kedve szerint válogat-
hatott az izgalmas programokból. Fõleg ügyességi feladatokat találtak ki a kreatív óvó né-
nik a gyerekeknek és a szülõknek. Személyes kedvencem a szülõk és gyermekek összekö-
tött lábbal való ügyességi feladata volt.

Ezen kívül szörpökkel, uzsonnával kedveskedtek a gyerkõcöknek. Estefelé pedig közös
tábortûz mellé gyûlhetett össze az érdeklõdõk serege.

Mágocsi Adrienn

Gyerekzsivaj Papföldön
Rengetegen nyüzsögtek szombaton Pap-
földön, a gyereknapon, mégis nagyon csa-
ládias volt az esemény, hiszen a környék-
beli szomszédok, ismerõsök barátok, ro-
konok szerveztek a csemetéknek egy fan-
tasztikus napot, ahol jól érezték magukat
kicsik és nagyok egyaránt.

Példaértékû az az összefogás, aminek ré-
vén létrejött ez a program. Ki ezt, ki azt tett
hozzá: anyagiakat, kétkezi segítséget, hoz-
závalókat, ötleteket és még sorolhatnám.
Volt minden, mi egy gyermek szemének s
szájának ingere: csúszda, hinta, mászóka,

nyalánkságok, ugrálóvár, arcfestés,
gyöngyfûzés, foci és karaoke – a teljesség
igény nélkül. Ebédre is nekik kedveztek a
szakácsok. Nagy Dezsõ és Tarr János virs-
lis paprikáskrumplit fõztek nagy kondér-
ban, Tarr Laci meg Tarr Pityu egy egészen
zsenge kis kuktával pedig a pörköltfeszti-
válra melegítettek be.

Míg a gyerkõcök a játékba feledkeztek be-
le, addig a felnõttek meghányták-vetették
a mindennapok ügyes-bajos dolgait.

Hargitai–Kiss Virág

KÖSZÖNET
A 2014. május 24-ei PAPFÖLDI
GYERMEKNAP következõ szervezõi-
nek, támogatóinak segítõinek: Kiss Zol-
tán, Weisz Gábor, Nagy Beton Kft.,
Berzeviczy Gábor, Fodor és Molnár
Kft., Hollósi Géza, Nagy Károly, Weisz
Melinda, Domján Pékség, Erõs Ferenc,
Macsim András, Sepsi Zsolt, Domján
Autószerviz, Kristóf István, Horváth
Ferenc, Király Miklós, Demeter Attila,
OMV SHOP (Szarka Balázs), Endre
kocsma (Szabó Gyula), Bertalan And-
rás, Gyõri Lajos, Kelemen Béla, A
Burnyók Team, Handa Gábor, Móré
Péter, Szigeti Attila, Szél Imre, Laj-
tosné Vámosi Márta, Lengyel Istvánné,
Egei Józsefné, Farkas Istvánné, Farkas
István, Varga Mátyásné, Rauf Miklós-
né, Egei József és párja, Sanyika és
anyukája, Fülöp Gyõzõ, Sepsi Miklós,
Veres Péter, Tar László, Tar János, Tar
István, Nagy Dezsõ, Kiss Tibi, Kiss Ti-
bor, Dániel Zsolt, Pocó bá, Magai Eri-
ka, Sárbogárd város polgármesteri hiva-
tala, József Attila Mûvelõdési Központ
(Horváth István), Födelevics Tibor,
Kiss Anita, Kiss Zsanett, Hrabovszki
Mihályné, Szilveszterné Nyuli Ilona,
Csapó Istvánné, Vógel Anikó, Polgár-
õrség, Rendõrség, Tûzoltóság, Mentõk,
Dészolg Kft., Örkényi Péter, Sárréti
Híd, Bogárd és Vidéke, Nyikos Tamás,
Hrabovszki Mihály, Márkovics Lajos,
Lengyel István, FAIR BÚTORHÁZ
(Handa Csaba, Handáné Balogh Ber-
nadett).
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A cecei óvodások gyermeknapi élményei
Hagyományainkhoz híven idén is megem-
lékeztünk a gyermekekrõl, a gyermeknap-
ról, s gyermekhét keretében sokféle prog-
rammal kedveskedtünk óvodásainknak.
A hét elején táncházat szerveztünk nekik,
amely során tovább ismerkedtek a néptánc
lépéselemeivel, népi játékot játszottunk és

végül páros tánccal zártunk. A következõ
napon a „Réparetekmogyoró” elnevezésû
duó látogatott el óvodánkba, akik a gyere-
keket bevonva egy nagyon izgalmas és ka-
landokkal teli mûsorral szórakoztatták a
kicsiket. A hét közepén sport délelõttöt
tartottunk a falu focipályáján, ahol Klazer

Balázs, a futballisták edzõje akadálypá-
lyákkal várt bennünket. Ezek a pályák
gyorsaságot, ügyességet és nagyfokú kon-
centrációt igényeltek. A délelõttöt csopor-
tok és gyermekek közötti kötélhúzóver-
seny zárta, ami szintén nagy sikernek ör-
vendett. Csütörtökön kézmûves-tevé-
kenységeket kínáltunk az ovisoknak, a hûs
fák alatt kedvükre alkothattak, és alkotá-
saikat délután boldogan vitték haza. A hét
legjobban várt napja a péntek volt, hiszen
mindegyik csoport kirándulni ment. A Csi-
gabiga és Ficánka csoport Budapestre, a
Katica és Süni csoport pedig Veszprémbe
látogatott el az állatkertbe. Rengeteg él-
ménnyel és persze jól elfáradva érkeztünk
haza, de a gyerekek öröme határtalan volt.

Természetesen nemcsak gyermeknap kör-
nyékén kell figyelnünk rájuk, de ilyenkor
mindig igyekszünk még több élményhez
juttatni õket, és még több örömben része-
síteni ezt a piciny gyermeksereget, hiszen
„kincs a gyermek családnak, nemzetnek,
értékes egyede az emberiségnek”.

Cecei óvoda

Családi nap a Zengõben
Magyarországon a gyermeknapot minden évben május utolsó va-
sárnapján tartják. Célja, hogy felhívja az emberek, a világ figyel-
mét a gyermekek jogaira, helyzetére.
A Zengõ Óvodában régi hagyomány, hogy évente egy családi nap
megszervezésével is segítsék ezt a célt. Ilyenkor a családok együtt
kapcsolódhatnak ki.

Sok család látogatott el az idei játékos délelõttre. Amit csak kí-
vánhattak a gyermekek, az mind megtalálható volt a Zengõben:
légvár, pónilovaglás, trambulin, arcfestés, lufihajtogatás, kézmû-
ves-foglalkozások, sok-sok játék és finomság, és az elmaradhatat-
lan homokvárépítõ-verseny.
Az arcfestésnek most is nagy sikere volt: hosszú sorok kígyóztak a
különbözõ álarcokért.
Egészen délig szórakozhattak a családok a különféle programo-
kon.
Egy dologban biztosak lehetünk: délután nem volt probléma az
alvással.

Mágocsi Adrienn
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Tóth József
álláspontja

A Sárbogárdi Vagyonhasznosító Szövetkezet elnöke, Tóth József álláspontjának
közzétételét kérte szerkesztõségünktõl a Bogárd és Vidéke 2014. május 8-ai
lapszámában megjelent nyílt levéllel és hozzá fûzött írással kapcsolatban, a nyílt
levél írójának és Hargitai Lajosnak címezve az alábbi sorokat:
„A levélírónak kézbesített „értékesítés”-rõl az alapszabályunk 3/1/6. A részköz-
gyûlésekkel kapcsolatos egyéb szabályok cím alatt így rendelkezik: „Az így meg-
hozott határozatokat a tagokkal az összesítést követõ 15 napon belül írásban kö-
zölni kell.”
A levélírónk által említett, a tagsági viszony megszûnésérõl rendelkezõ szabályt a
szövetkezet alapszabálya rögzíti 2006 óta. A rendelkezést az új alapszabály is
megtartotta, amelyet a 2014. január 30-tól 2014. február 6-ig megtartott 26 rész-
közgyûlés elfogadott, a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága pedig bejegy-
zett a cégnyilvántartásba. Az alapszabályt nyomtatott formában minden
szövetkezeti tag kézhez kapta.
Több alkalommal elõfordult, hogy néhány részközgyûlés határozatképtelen volt,
és ez akkor okoz problémát, ha minõsített többség kell a határozathozatalhoz.
Ezért az a célunk, hogy tagjaink közül minél többen jelenjenek meg a testületi
üléseken. Ennek kapcsán felhívtuk a szövetkezeti tagok figyelmét az alapszabály
3/1/4 számú pontjára: „A szövetkezeti tag képviselõ útján is gyakorolhatja tagsági
jogait.” „A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirat-
tal kell igazolni.” Ez azt jelenti, hogy a tag bármilyen akadályozatás esetén
képviseltetheti magát a szövetkezeti részközgyûlésen.”
Arra szerettük volna felhívni annak a hozzávetõlegesen 80 tagnak a figyelmét,
akik hosszú ideje távol maradtak a részközgyûlésektõl, hogy szíveskedjenek na-
gyobb aktivitást tanúsítani, és vegyenek részt a döntéshozatalban.
Az alapszabály egyebek mellett felsorolja a szövetkezet tulajdonában lévõ összes
ingatlant, de részletesen szól a szövetkezeti önkormányzat felépítésérõl is.
Itt jegyzem meg, hogy Rigó József úr, volt felügyelõ-bizottsági tag egyik (egyéb-
ként a bíróság által elutasított) kérelme éppen a küldöttgyûlés mûködésével volt
kapcsolatos. A 2014. március 15-ig hatályos jogszabály szerint a küldöttgyûlés
megszüntetésre került. Javaslom az Önnek is elküldött alapszabály ide vonatko-
zó részének fellapozását (9. old. 3.2.1./cím).
A szövetkezet demokratikus mûködésével kapcsolatos személyeskedõ, a szövet-
kezet jó hírnevét egyébként sértõ megjegyzéseire csak annyiban reagálok, hogy
errõl a testületek ülésein megjelenõ tagok tudnak az Ön birtokában meglévõnél
bõvebb információval szolgálni.
Önnek, mint szövetkezeti tagunknak arról tudok beszámolni, hogy a testületi ülé-
sek, részközgyûlések minden alkalommal rendben megtartásra kerültek. A testü-
leti határozatok a jelentõs jogszabályváltozást követõen, a szükséges szavazat-
aránnyal elfogadásra és cégnyilvántartási bejegyzésre kerültek.
A „Hozzáfûzés a nyílt levélhez” több valótlan állítást tartalmaz:
1. „Azt jogi végzettség nélkül is sejtem, hogy visszamenõleges hatállyal, törvénye-
sen nem zárhatnak ki egy szövetkezeti tagot.”
2. „S arról is van fogalmam, hogy zajlik majd a küldöttgyûlés, amelynek szavazó-
gépét máig képes mûködtetni az elnök.”
3. „…ha továbbra is megszavazzák egy hajdan virágzó szövetkezet vagyonának
értelmetlen felélését.”
Az idézett mondatokkal kapcsolatban kérem, hogy lapjukban a jelen levelem
kézhezvételét követõen megjelenõ számban tegyenek közzé olyan helyreigazító
közleményt, amelyben kijelentik, hogy a szövetkezetrõl közölt és jelen levelem-
ben idézett tényállítások valótlanok, s amelybõl az általam most közölt valós
tények is kiderülnek.
Tényként közlöm, hogy
ad 1. A közölt közgyûlési határozat nem a tagsági viszony megszûnésének idõpont-
járól, hanem az ilyen jogkövetkezménnyel járó mulasztás számításának kezdõ idõ-
pontjáról szól.
ad 2. A Sárbogárdi Vagyonhasznosító Szövetkezetben 2014. február 10. óta nem mû-
ködik Küldöttgyûlés, mely alapszabály-módosítást a Székesfehérvári Törvényszék
Cégbírósága Cg. 07-02-000646/145. sz. határozatával jegyezte be a cégnyilvántartás-
ba.
ad. 3. A könyvvizsgáló által auditált, 2013. évrõl szóló mérlegbeszámolóban a saját
vagyon bázishoz számított növekedése 2,89 %.”

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának képviselõ-testülete 2014. május 9-ei
ülésén elfogadta a 8/2014. (V. 23.) önkormányzati ren-
deletet az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és
értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV.
9.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet
megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a polgármesteri
hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ megbízásából és
nevében eljárva

Dr.Varnyu Péter aljegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontjában és az 51.
§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2014. május 9-ei ülésén a „Tájékoztató a környezet ál-
lapotáról és a város környezetvédelmi helyzetérõl” tár-
gyú elõterjesztés alapján elemezte, értékelte illetékes-
ségi területén a környezet állapotát.
Az elõterjesztésben foglaltak szerint a képviselõ-testület
a 68/2014. (V. 09.) kth. sz. határozatával meghozta
döntését.
A hivatkozott jogszabályi helyekben elõírt kötelezettsé-
geknek megfelelõen tudatom, hogy a nyilvánosság elõtti
közzétételi kötelezettségre tekintettel a fenti tárgyú elõ-
terjesztés és Sárbogárd Város Települési Környezetvé-
delmi Programja teljes terjedelmében megtekinthetõ
Sárbogárd város honlapján (www.sarbogard.hu), vala-
mint munkaidõben a polgármesteri hivatal mûszaki osz-
tályán (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., em. 4. sz. iroda).

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Termelõk az új sárbogárdi piacon
szerdán és szombaton 7–12 óráig!

Hüvelyes borsó: 350–500 Ft/kg, sóska: 200 Ft/zacskó,
spenót: 200 Ft/zacskó, tojás: 30-35 Ft/db, saláta: 80
Ft/fej, zöldségzöld: 50 Ft/csokor, retek: 100 Ft/cso-
mag, t. v. paprika: 600 Ft/kg, erõs paprika: 90 Ft/db,
burgonya: 250 Ft/kg, paradicsom: 550 Ft/kg, hagyma:
180 Ft/kg, újhagyma: 120 Ft/csomag, sárgarépa: 250
Ft/kg, zöldséggyökér: 700 Ft/kg, alma: 350 Ft/kg, méz
– repce: 1500 Ft/kg, napraforgó: 1200 Ft/kg, akác:
2000 Ft/ kg.
Az árak június 4-éig érvényesek.
A piacon öko- és biotermékek is kaphatók szerdán,
pénteken és szombaton 7–19 óráig.

Érdeklõdni a facebookon is lehet
„Sárbogárdi Piac” néven.

PIACI HÍREK
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Igenis vagyonfelélés!

Tóth József azt kérte levelében, jelentsem
ki, hogy valótlanul közöltem tényeket a
szövetkezettel kapcsolatban. Kérését
visszautasítom. A május 8-ai Nyílt tér rova-
tunkban megjelent olvasói levél hozzáfû-
zésében tényeken alapuló véleményemet
fejtettem ki. Valótlan tények nem szere-
pelnek az írásomban. Mindettõl függetle-
nül az elnök levelének állításait ehhez értõ
jogi szakemberrel, dr. Gál Zoltán európai
szakjogász ügyvéddel is megvizsgáltattam,
s ezek alapján felhívom Tóth úr szíves
figyelmét az alábbiakra:
1. A szövetkezet részközgyûlések határo-
zatképességére vonatkozó gyakorlata je-
lenleg is jogszabályellenes. A 2014. márci-
us 15-étõl hatályos szabályok szerint mû-
ködhet küldöttgyûlés a szövetkezetnél.
2. Tóth úr levelében azt követeli, hogy von-
jam vissza azt a „valótlan” állításomat,
hogy visszamenõleges hatályú döntéssel
törvényesen nem zárhatnak ki tagokat.
Felhívom Tóth úr figyelmét, hogy ez nem
állítás, hanem vélemény. Tóth úr állítása
viszont azt jelenti, hogy törvényesen kizár-
ható egy tag visszamenõleges hatályú dön-
téssel. Ez viszont tény, hiszen valóban egy
visszamenõleges hatályú határozatot hoz-
tak, amirõl ajánlott levélben mintegy
nyolcvan tagtársunkat hivatalosan értesí-
tett. A fent említett szakjogászra hivatkoz-
va szeretném felvilágosítani elnök urat,
hogy tagok kizárására a szövetkezet a je-
lenlegi jogszabályok szerint nem jogosult.
Amennyiben a szövetkezet alapszabálya
ilyen rendelkezést tartalmaz, az törvény-
sértõ állapot. Szövetkezeti tagot csak a
bíróság zárhat ki. Nézzen utána a jogsza-
bályban!
3. Tóth úr követeli, hogy vonjam vissza azt
a véleményemet, miszerint a szövetkezet-
ben a vagyon értelmetlen felélése folyik.

Egyrészrõl vélemény visszavonását nem
követelheti. Másrészt ha kérésének eleget
tennék, akkor ez azt jelenti, hogy értelme-
sen élik fel a vagyont a szövetkezetben?
Komolyra fordítva a szót. Tóth úr a 2013.
évi beszámolója kapcsán elõadta, hogy az
õ „zseniális” gazdálkodásának köszönhe-
tõen a szövetkezet nem volt veszteséges.
Megállapíthatjuk, hogy a szövetkezet az
ingatlanok bérbeadásán kívül tényleges
gazdasági tevékenységet nem folytat. A
bérleti díjat pedig költségként kizárólag az
ingatlan amortizációja terhelné, így a bér-
beadásból valójában a jelenleg kimutatott
éves nyereségnek több százszorosát is ki
lehetett volna termelni. Tóth József állítá-
sát idézem a fentiek továbbgondolásaként:
„A szövetkezet eredménye 203 ezer Ft,
ami csak azért jó eredmény, mert nagyon
takarékos és odafigyelõ gazdálkodással a
veszteséget elkerültük.” Ez az állítása
amellett, hogy megmosolyogtató, minden
valóságot nélkülöz.

Az elnök beszámolója szerint a saját va-
gyon növekedése 2,89 %. A valóság az,
hogy a mérlegadatok szerint a saját tõke
változása az egy huszadát sem éri el annak,
amit Tóth úr sikeresen kiszámított. A saját
tõke 134.489 eFt-ról 134.697 eFt-ra válto-
zott, ami mindössze 0,15 %. Amennyiben
viszont az eszközök változását vesszük fi-
gyelembe, ott valóban 2 %-os a változás,
de az nem növekedés, hanem csökkenés.
De az árbevételek is csökkentek 81.285
eFt-ról 67.443 eFt-ra, ami -17 %. Ezzel
szemben a személyi kiadások csak (!) 10
%-kal csökkentek. A takarékos gazdálko-
dás azt kellene, hogy jelentse, hogy az ár-
bevételnél nagyobb arányban csökkenjen
a költség. Ennek viszont éppen az ellenke-
zõje történt.

A hajdan virágzó szövetkezetben az álló-
eszköz-vagyontárgyak csak (!) gazdálko-
dási eszközök (!) voltak. A cél ugyanis ak-
kor még a kereskedelmi és ipari, szolgálta-
tó tevékenység volt. Ma a cél pusztán a
még meglévõ vagyon „hasznosítása”. En-
nek egyébként sem a bérbe adás a legjobb
formája. Különösen úgy nem, hogy ez a va-
gyon semmilyen, mérleggel igazolható fel-

újításban, korszerûsítésben nem részesül
évtizedeken keresztül. A vagyon értéké-
nek a megõrzése azt jelenti, hogy beruhá-
zást, valós felújítást hajtok végre. És ez is
csak akkor igaz, ha közben nem volt va-
gyonértékesítés. Márpedig volt (!). Most
viszont csak foltozgatják a rozsdás eresz-
csatornákat, meszelgetik a boltok utcára
nézõ falfelületét. Ez még állagmegõrzés-
nek se nevezhetõ, mert továbbra is csak
foltozott, rozsdás ereszcsatornánk és
mésszel takart romos épületünk van. Eh-
hez képest a bérleti díjak aránytalanok.
Cecén Panni néni a roggyant tetejû, pici
kultúrcikkboltért havonta horribilis össze-
get fizetett. Nem volt benne mosdó, WC,
normális fûtés, a teteje beázott. Nem
újították fel. Ott áll bezárva, semmi haszon
fejében. Ilyen a legtöbb ingatlan állapota.
Ha az ingatlanok külsõ mázolásán, az
ereszcsatornák foltozásán kívül másra
nem költenek, az a vagyon értékének csök-
kenését jelenti. Ugyanakkor a költségek,
különösképpen a bérköltségek és egyéb
személyi kiadások, elnöki gépkocsi, tele-
fonhasználat stb. egy ilyen minimális gaz-
dasági tevékenységhez képest aránytala-
nul magasak. Ez nem a vagyonmegõrzést,
vagyongyarapítást, hanem a vagyon felélé-
sét szolgálja. Ez gazdaságilag káros a tele-
pülések közössége számára is. Nem csak
azért, mert a kereskedõnek be kell építe-
nie az eladott áru árába a magas bérleti dí-
jakat. A települések központjában ékte-
lenkedõ, lerobbant szövetkezeti ingatla-
nok a korszerû kereskedelmi, szolgáltató
tevékenység fejlõdését is gátolják.
Ne csodálkozzon, Tóth úr, hogy ehhez a
színjátékhoz a szavazógép egyik csavarja-
ként nem kívánok csendben, olajozott kéz-
felemelõként közremûködni!
A jelen helyzetben nem látok más kiutat a
szövetkezet számára, csak a tagság valós
ellenõrzése mellett nyilvánosan meghir-
detni, értékesíteni ezt a vagyont, vagy át-
láthatóvá tenni a tagság hasznára, mert ez
a kilátástalan vegetálás egy pár ember
megélhetésén kívül semmi mást nem szol-
gál.

Hargitai Lajos

Sárbogárdi járás
Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet

2014. június

A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsó-
szentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sár-
szentágota, Szabadegyháza
2014. június 7-8-9.: dr. Kellner Péter, 7003 Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;
2014. június 14-15.: dr. Keszthelyi Gábor, 8125 Sárkeresztúr, Szent I. u. 3., 03 (20) 9749 065;
2014. június 21-22.: dr. Földi József, 7013 Cece Köztársaság u. 30/a, 06 (20) 3557 213;
2014. június 28-29.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404.
Élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06 (30) 9563 168-as számú telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

SÁRBOGÁRDI
PÖRKÖLTFESZTIVÁL

2014. május 31.
Ifjúsági park

Megnyitó 9.30 órától

A részletes program újságunk
elõzõ számában található.
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Ünnep iskolánkban
Május 19-én iskolánk tanulói, aktív és
nyugdíjas pedagógusai, az egyházak képvi-
selõi, a tankerület prominens képviselõi, a
város vezetõi és körzetünk országgyûlési
képviselõje együtt ünnepelték a Mészöly
Géza Általános Iskola névadásának 30
éves évfordulóját.
Az ünnep megnyitóján Fülöpné Nemes Il-
dikó igazgató asszony köszöntötte a megje-
lenteket és elmondta, hogy 1983. augusztus
28-án a tanévnyitó ünnepély jelentõs ese-
mény volt a sárbogárdiak életében, hiszen
új iskolaépületet avathattak. Ekkor volt az
intézmény névadó ünnepsége is. 1987.
szeptember 5-én, iskolánk névadója halá-
lának 100. évfordulóján avatták fel Kele-
men Kristóf szobrászmûvész alkotását:
Mészöly Géza szobrát.
A 30 éves évforduló alkalmából a szobor
megkoszorúzását követõen Varga Gábor
országgyûlési képviselõ mondott ünnepi
köszöntõt, melybõl idézünk:

„Ez az iskola nemcsak Sárbogárd, hanem
az egész környék és Fejér megye büszkesé-
ge, így az enyém is, hiszen az én körzetem-
ben mûködik, mindannyiunk örömére.
Történelmi méretekhez viszonyítva 30 év
talán nem túl hosszú idõ, mégis jelentõs egy
intézmény életében. Ez már felnõttkornak
számít, felelõs kornak.
Az általános iskolai évek mindannyiunk
életének meghatározó élményforrásai. A
nagy német költõ, Goethe foglalta össze tö-
mören és csodálatosan a tanítás és nevelés
eszenciáját: A legtöbb, amit gyerekeinknek
adhatunk: gyökerek és szárnyak.
Mi, felnõttek, szülõk és tanítók úgy tudjuk
leginkább teljesíteni küldetésünket, ha
olyan társadalmat nevelünk ki, amelynek
boldog és elégedett tagjai vannak, ahol
gyerek és idõs egyformán jól érzi magát,
büszke a maga és embertársai teljesítmé-
nyére, ahol az emberek odafigyelnek egy-
másra és megtalálják helyüket a családban
és a világban.
Fontosak a gyökerek, a hovatartozás biztos
érzése, és fontosak a szárnyak is, mert azok
teljesítik ki az egyéniséget, adnak erõt az
álmok megvalósításához, mozdítják elõre a
világot.
Minden tanulási folyamat az alapoknál
kezdõdik. A családnál és az iskolánál. A
gyerek olyan, mint egy õssejt: bármi lehet
belõle. És hogy ebbõl a bármibõl értékes
felnõtt váljék, elégedett, tisztességes, meg-
becsült tagja a környezetének, olyan isko-
lákra, olyan pedagógusokra van szükség,

akik segíteni tudják minden lépését, sike-
reit és botladozásait is.
Egyszer megkérdezték Rodint, a híres
szobrászt, hogy hogyan alkot. „Egyszerû” –
felelte a mester. – „Veszek egy márvány-
tömböt és lefaragom róla a felesleget.”
Ilyen a jó iskola is: úgy hoz létre értéket,
hogy közben lefaragja a felesleget: a kishi-
tûséget, a szertelenséget és minden olyan
emberi gyengeséget, amely megakadályoz-
za, hogy az õssejtbõl sikeres ember váljék:
elismert szakember, gazdálkodó, mûvész,
mérnök, orvos, bármi, csak találja meg azt
az utat, ami az õ egyéni boldogulásához a
legcélravezetõbb. Használja a szárnyait.
A Mészöly Géza Általános Iskola diákjai
az Országos Kompetenciamérésben rend-
re kiemelkedõ eredményt érnek el szöveg-
értés és matematikai készségek tekinteté-
ben is. Az iskola gyerekközpontú, a tanuló-
csoportok kialakításánál figyelembe veszi a
tanulók érdeklõdését, képességét. A jól
szervezett oktató–nevelõ munka bizonyíté-
ka a végzõs diákok továbbtanulása is.
A Mezõföld egyik legnagyobb és legrégeb-
bi iskolája a Mészöly.
Három évtized elegendõ ahhoz, hogy a fel-
halmozott tudás és tapasztalat stabil tõké-
nek bizonyuljon az iskola missziójának el-
látásához. Ez az iskola érzi a rá szabott fel-
adatok súlyát, és érti az idõk szavát: a köte-
lezõ tananyagon kívül olyan foglalkozáso-
kat biztosít diákjainak, amelyek nélkül
azok nehezen birkóznának meg a 21. szá-
zad kihívásaival. Szerencsések az itteni diá-
kok, amiért az idegen nyelv oktatására és
az informatikai készségek elsajátítására
különös gondot fordít az iskola – ennek
nagy hasznát veszik a késõbbiekben. A tan-
órán kívüli szakkörök pedig színesebbé, él-
ménydúsabbá teszik az itt eltöltött éveket.
Van lehetõség sportra, magas szintû kézi-
labdára, énekkarra, hagyományõrzõ szak-
körre, kézmûves-tevékenységre stb. Ezál-
tal sokkal kiegyensúlyozottabb és szellemi-
leg, lelkileg, fizikailag egyaránt egészsége-
sebb gyerekkort élhetnek meg a kisdiákok.
Lehet, hogy épp ezeken a tanításon kívüli
foglalkozásokon fedezik fel egyéni tehetsé-
güket, szárnyaikat.
De gondoskodik az iskola a gyökerek mély-
be fúródásáról is. A tanítók áldozatos mun-
kája kiterjed a tanításon túlra is. A népi és
nemzeti hagyományok ápolása, a történel-
mi megemlékezések, a jeles napok megün-
neplése olyan morális és lelki többletet
nyújt az iskolásoknak, amelyek segítenek
rendet rakni egy fiatal elme mindenre nyi-
tott képlékenységében, hogy a diák felfe-
dezze és erõsítse kötõdését az iskolához, a
szûkebb és tágabb közösségéhez: a nem-
zethez is.
A sokszor deklarált értéksemlegesség, az
összehangolatlan intézkedések, a többszö-
ri forráskivonások jelentõs károkat okoz-
tak a magyar oktatás ügyének. Ezeket a se-
beket csak egy átfogó, értékelvû program
képes orvosolni, melynek középpontjában
az értéknek tekintett diák (akkor is, ha vi-

déki) és az állami szinten is megbecsült pe-
dagógus áll.
A tudományos–technikai és a gazdasá-
gi–társadalmi fejlõdés hatására viszonylag
gyorsan változnak az iskolával szemben tá-
masztott követelmények, egyre nagyobb
felelõsség hárul a tanítókra, tanárokra, és
egyre fontosabb az általuk végzett minõsé-
gi munka elismerése. A mostani kormány-
zat ezért dolgozta ki a pedagógus-életpá-
lyamodellt és kötelezte el magát a pedagó-
gusi fizetésemelés mellett. A pedagógus-
kompetenciák alkalmazása jelentõsen hoz-
zájárul e pálya presztízsének növeléséhez,
a pedagógusok szakmai fejlõdésének elõ-
mozdításához és az iskolában hasznosuló,
magasabb szintû tudás, felkészültség hono-
rálásához. Ez minden pedagógus egyéni ér-
deke, de érdeke a gyerekeknek és az egész
magyar oktatásnak is, ami egy fontos nem-
zetstratégiai ágazat.
Nagyon fontos munkát végeznek, amire
minden más csak épülni tud. A diákok, akik
a kezeik közül kerülnek ki, fiatalon megis-
merkednek nemzeti és mindazon értéke-
inkkel, amelyek köré az európai kultúrkör
társadalmai szervezõdnek (szorgalmas
munka, hit, tisztesség, család, közösségi
összetartozás, rend), és vigyázni fognak rá-
juk, gyarapítani fogják õket, küzdeni fog-
nak értük.
További eredményes évtizedeket, nõjenek
fel új, sikeres generációk a Mészöly falai
között, legyen sok mosoly, jókedv, és mind
kevesebb szomorúság, kudarc! Az innen
kiballagott százak vigyék jó hírét az iskolá-
nak, gazdagon távozzanak innen és láto-
gassanak vissza örömmel és hálával a szí-
vükben.”
Varga Gábor beszédét követõen színes
gyermekmûsort láthatott az ünneplõ kö-
zönség. Majd Fülöpné Nemes Ildikó el-
mondta: „Az iskola 30 évének bemutatása
kiadványunkban visszaemlékezésekkel és
fényképekkel megtörtént. De nem lenne
teljes, ha nem mutatnánk be egy kiállítás
keretében, hogyan változott az oktatás az
elmúlt 30 évben. Névadónkhoz méltón
több festõmûvész, képzõmûvész, építész
került ki iskolánkból. Az õ munkájukból is
készítettünk egy bemutatót.”
A kiállítást dr. Varnyu Péter aljegyzõ, az is-
kola volt diákja és tanára nyitotta meg.
A kiállítás megtekintése után az állófoga-
dáson vendégeink még sokáig beszélget-
tek, és felelevenítették az elmúlt évtizedek
eseményeit.
Minden kedves vendégünknek köszönjük,
hogy velünk ünnepeltek és jelenlétükkel
emelték ünnepségünk fényét!

A Mészöly Géza Általános Iskola vezetõi
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A Mészöly-hét eseményei
Festménykiállítás

A Mészöly-napok egyik színfoltja volt a festmény-
kiállítás, ahol pedagógusaink, volt tanítványaink
munkái kerültek bemutatásra: Tóth Gyula sárbo-
gárdi utcaképei és balatoni tájképei, Huszár Károly
akvarell- és olajfestményei, Fent Gyõzõ horvátor-
szági vízesései és csendéletei, Szabadkai Zsolt
Rembrandt és Lotz Károly mûveinek másolatai,
Szabó Nóra székesfehérvári városrészlete, térbel-
sõk rajzai, makettje, Ambróziné Mikuli Margit tem-
pera- és akrilfestménye, portréja és tûzzománcai,
Szabó János jellegzetes szürkészöld képe.
Köszönet azoknak, akik rendelkezésünkre bocsá-
tották mûveiket!

Versmondóverseny

A megnyitó után külön zsûriztük a felsõsöket, az
1-2., illetve a 3-4. évfolyamot. Mindenki egy köte-
lezõ és egy szabadon választott verssel készült. A
kötelezõ verset Weöres Sándortól választottuk, hi-
szen õ az egyik legismertebb költõnk a gyermekek
körében. Megnehezítette a zsûri döntését a vers-
mondók élvezetes, változatos elõadásmódja. Isko-
lánk tanulói minden évfolyamon szép helyezést ér-
tek el.

Komplex természettudományi verseny

Nagy lelkesedéssel indítottuk el õsztõl a komplex
levelezõs versenyt a 4. osztályosoknak. Az elsõ há-
rom fordulóban változatos feladatokat oldottak
meg a tanulók. Sok igényes pályamunka érkezett
iskolánkba, melyek kiállítás formájában megtekint-
hetõk. Az utolsó forduló iskolánkban zajlott, ahol az
elkészült munkák megtekintése után akadályver-
senyen vettek részt a csapatok.

Steitz-kupa

Idén is kiemelt szerepet kapott a Steitz-kupa. Bõ
egy órán keresztül hangorkán biztatta azt a három
csapatot, akik játékos sor- és váltóversenyekkel
igyekeztek eldönteni a kupa sorsát. A Steitz Ádám-
ról, iskolánk volt testnevelõjérõl elnevezett verseny
szoros küzdelmet hozott. Mindkét iskola tanulóinak
és az õket kísérõ pedagógusoknak köszönjük, hogy
együtt ünnepeltek velünk. Sajnáljuk, hogy a tanke-
rület többi iskolája nem tudott részt venni ezen a
rendezvényen! Talán majd jövõre...

Háziversenyek, játékos foglalkozások

Iskolánk diákjainak különösen a szerdai nap bõvel-
kedett programokban.
22 felsõs tanulónak a rajzversenyen számítógé-
pen kellett ügyességüket, kreativitásukat bemutat-
ni a Paint rajzolóprogram segítségével. Az alsósok
„Noé bárkája”, vagy „Család, sport, egészség” té-
mában készítettek különleges alkotásokat, melyek
tanév végéig iskolánk auláját díszítik.
Két tanteremben folyt sakkverseny több mint 40
résztvevõvel. A gyõztes méltán lehet büszke ered-
ményére, hiszen mindenki mindenki ellen megmér-
kõzött.
Az asztalitenisz-házibajnokságot a nagy érdeklõ-
désre való tekintettel két fordulóban szerveztük
meg. A gyerekek ügyesen, felkészülten játszottak.
Az alsósok játékos sorversenyeken vehettek
részt. „Hétmérföldes csizmában” futásban, zsák-
ban ugrálásban, labdagyûjtésben, célba dobásban,
százlábú mászásban mérhették össze tudásukat. A
gyerekek nagyon élvezték az újszerû feladatokat,
amelyek mókás helyzeteket teremtettek.
Focibajnokságot hirdettünk a felsõs osztályok kö-
zött. Néha szinte vérre menõ körmérkõzések zajlot-

tak a csarnokban. Mindenki fáradtan, a gyõztesek
boldogan, a vesztesek kicsit szomorúan távoztak.

A matematikaversenyen és környezetismereti
versenyen sokrétû, könnyebb–nehezebb, érde-
kes, szórakoztató feladatokkal birkózhattak meg a
részt vevõk.

Iskolánk kézilabdapályáján a görkorcsolyás és
gördeszkás nebulók feladata egy gyorsasági és

egy ügyességi pálya leküzdése volt. A gyerekek
nagyon ügyesek voltak, élvezték a feladatokat.
A közlekedésbiztonsági versenyen 24 felsõs ta-
nuló ismerhette meg a kerékpáros közlekedés alap-
vetõ szabályait, a kétkerekûek megfelelõ és bizton-
ságos használatának feltételeit. A gyakorlatban is
számot adhattak tudásukról.
A madarak és fák napja alkalmából iskolánk diák-
jai 3-4 fõs csapatokban versenghettek. A feladatok
között szerepelt keresztrejtvény, madarak felisme-
rése fotó alapján, fogalomkeresõ, képrejtvény, ma-
darakkal kapcsolatos szólásmondások.
A napközi is változatos programokkal készült a diá-
koknak: süteménysütés, könyvtárlátogatás, ma-
darak és fák napi Activity, totó, fakopács készítése
papírból, mesenézés, mesetotó. Tanulóink életre
szóló élményekkel zárták a hetet.

Mészöly-gála

A hét zárásaként ünnepi mûsorral mutatkoztak be
kicsik és nagyok. Az 1. a táncos produkcióval kö-
szöntötte a szülinapos iskolát. A szavalóverseny el-
sõ helyezettjei egy-egy verssel kedveskedtek a né-
zõközönségnek. Az 1. b és 3. c ismert dallamok fu-
rulyázásával, egy 3. b-s kislány mazsorettbemuta-
tóval, a felsõs lányok pom-pom produkciójukkal
színesítették a mûsort. Nem hiányozhatott a humor
sem, melyrõl a 3. a lakodalmas tánca gondosko-
dott. A 4. évfolyam németes és a 4. b prózai elõadá-
sán is jól szórakoztunk. Az iskola tanulói, hozzátar-
tozói és pedagógusai igazán színvonalas és szóra-
koztató mûsoron vehettek részt.

DÖK-nap

Pénteken délelõtt gyermeknapi hangulat költözött
iskolánkba.
Az alsósok akadályversenyen vettek részt, ahol vi-
dám feladatokat kellett teljesíteniük.
Ökoiskola lévén mindent megteszünk környeze-
tünk megóvása érdekében, ezért jutalmul a Vertikál
Zrt. – Szûcs Attila képviseletében – felállította
ÖKO-játszóházát, amelyben izgalmas játékokat is-
merhettek meg a gyerekek, miközben játékos for-
mában tanultak a környezet- és egészségtudatos-
ságról.
A programot ugrálóvár színesítette. Az alsósok bol-
dogan vették birtokukba a légvárakat.
A napot még emlékezetesebbé tette, hogy eljött
hozzánk Pécsrõl a rendõr jack russel terrier kutyus,
Mancs és gazdája, Fejes Rózsa rendõr fõtörzszász-
lós. Játékos bemutató során sajátíthatták el az is-
kolások a korosztályuknak megfelelõ közlekedési
szabályokat. A gyerekeknek jó választ kellett adni-
uk, Mancs csak akkor kapta el a frizbivé alakított
KRESZ-táblát. A kisdiákok így játszva tanulhatták
meg a közlekedés alapvetõ szabályait.
A felsõsök számára rendezett diák-önkormányzati
nap keretében a Planetáriumból jött elõadó egy kis-
filmet hozott. Fantasztikus látványt nyújtott a kupo-
lára vetített univerzum! A sárbogárdi tûzoltó-pa-
rancsnokság és a katasztrófavédelmi alakulat kö-
zösen látványos ügyességi feladatokkal lepte meg
a diáksereget. Az egyik feladat befejezéseként a
légvédelmi riasztóberendezést kellett megszólal-
tatni sokak örömére. A Kabolo artistacsoport szín-
vonalas cirkuszi bemutatót tartott, majd ki-ki kipró-
bálhatta magát, hogyan tud egyensúlyozni, labdá-
val zsonglõrködni és a szalagon függeszkedni. Gi-
licze Lászlótól íjászleckéket vehettünk. A bátrak kö-
télpályán mászhattak, gólyalábazhattak. Az ügyes
kezû osztályok rajzokat, montázsokat készítettek
emlékül errõl a napról.
Nagyon jól sikerült a nap, mindenki jól érezte ma-
gát! Kicsit elfáradtunk, de kellemes élményekkel
telve zárult a Mészöly-hét.

Mészöly Géza Általános Iskola pedagógusai
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Gyermeknap a tûzoltóságon
Szombaton tartotta nyílt napját a sárbogár-
di tûzoltóság – országos program kereté-
ben. E napon a gyermekek vehették birtok-
ba a tûzoltó-parancsnokságot. Az aprósá-
gok érdeklõdve figyelték a tûzoltókat és fel-
szereléseiket; szüleikkel együtt fedezhették
fel a tûzoltóság izgalmas világát. A kicsik ki-
próbálhatták a tûzoltók által használt esz-
közöket, felszereléseket.
A gyermekek elárulták: az óvodában egyik
kedvenc játékuk a tûzoltósdi. Ilyenkor a
képzelt tûzhöz riasztják társaikat, akik han-
gosan utánozzák a tûzoltóautó szirénájá-
nak hangját, majd a helyszínre érkezve
azonnal nekilátnak a tûz eloltásának.
Az ovisok a „Mi leszel, ha nagy leszel?” kér-
désre szinte egyszerre válaszolták: tûzoltó!
A gyermekek nem tudtak betelni a renge-
teg élménnyel, új ismeretekkel.

MA

POZITÍV ALKOHOLSZONDA

Május 19-én a reggeli órákban Cecén a jár-
õrök ellenõriztek egy gépjármûvet és an-
nak sofõrjét. A 35 éves férfinél az alkalma-
zott alkoholszonda pozitív értéket muta-
tott, ezért vezetõi engedélyét elvették és
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra. Vele szemben büntetõeljárás
indult ittas jármûvezetés miatt.
Május 20-án az esti órákban a járõrök el-
lenõriztek egy 40 éves sárbogárdi lakost,
aki kerékpárral közlekedett Sárbogárdon.
Az ellenõrzés során az alkoholszonda po-
zitív értéket mutatott, ezért a férfit elõállí-
tották a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra.
A férfivel szemben közigazgatási eljárást
kezdeményeztek a rendõrök.
Május 23-án a késõ esti órákban a járõrök
Igar–Vámszõlõhegyen igazoltattak egy 22
éves helyi lakost, mivel információ merült
fel arra vonatkozóan, hogy a kora esti
órákban gépjármûvével elütött egy 46 éves
férfit, aki kerékpárjával közlekedett. A 22
éves férfi a helyszínrõl elhajtva lakására
hazament. A kerékpárossal szemben al-
kalmazott alkoholszonda pozitív értéket
mutatott, ezért további mintavételre elõál-
lították az orvosi ügyeletre. A gépjármû
vezetõjével szemben a helyszínen a jár-
õrök alkoholszondát alkalmaztak, mely
szintén pozitív értéket mutatott, ezért a
járõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányságra. A rendõrök a 22 éves férfit
gyanúsítottként hallgatták ki segítségnyúj-
tás elmulasztásának megalapozott gyanúja
miatt.

CSELLENGÕ

Május 19-én az esti órákban a járõrök
Sárkeresztúron igazoltattak egy 16 éves
faddi lányt, aki a pártfogói felügyelet alól
kivonta magát. A járõrök a lányt elõállítot-
ták a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
majd az egyik sárbogárdi gyermekotthon
nevelõjének átadták.

TILTOTT ZÓNÁBAN

Május 21-én Sárbogárdról érkezett beje-
lentés, miszerint egy 20 éves férfi, akivel
szemben távoltartási határozat van ér-
vényben, annál a háznál tartózkodik,
ahonnan ki van tiltva. Az ott élõk többszöri
kérésére sem távozott, inzultálta õket. Mi-
vel a férfi megszegte a megelõzõ távoltar-
tás szabályait, az intézkedõ járõrök elõállí-
tották õt a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra, majd õrizetbe vették.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

Darazsak, méhek elleni védekezés
A nyár beköszöntével egyre gyakrabban
keresünk programokat a természetben,
és egyre több idõt töltünk a szabadban.
Ilyenkor elõfordul, hogy a megszokottól
eltérõ veszélyforrásokkal találjuk szem-
ben magunkat. Az egyik ilyen veszélyt az
olyan rovarok jelentik, amelyek csípése
nemcsak fájdalmat, hanem akár komo-
lyabb szövõdményeket is okozhat.

Magyarországon két olyan elterjedt ro-
varcsoport él (darazsak, méhek), ame-
lyek csípése nagy fájdalommal, eseten-
ként enyhe, ritkábban súlyos következ-
ményekkel jár. Ezek a rovarok általában
saját védelmük érdekében támadnak em-
berre, amit úgy lehet megelõzni, ha elke-
rüljük a fészküket, és a lehetõ legkevésbé
ingereljük õket. A rovarokat vonzzák a
szabadon hagyott ételek, cukros folyadé-
kok, ezért a szabadban mindig csomagol-
juk, vagy zárjuk el a magunkkal vitt élel-
miszereket. Egy kis odafigyeléssel köny-
nyen megelõzhetõ a baj, elkerülhetõ egy
kellemetlen találkozás ezekkel az ízeltlá-

búakkal. Tavasszal és nyár elején indul az
úgynevezett méhrajzás, amely a méhek-
nél természetes folyamat. Ilyenkor sza-
porodik az állomány és lecserélõdnek az
anyák. Rajzási idõszakban gyakran talál-
kozhatunk a méhekkel lakott területen
is. Ilyen esetben nem szabad megijedni,
semmiképpen ne akarjuk leverni, lerázni
a megtelepedett rovarokat, csak akkor
támadnak, ha veszélyben érzik magukat,
illetve a családot.
Amennyiben a méhek, darazsak olyan
helyen tartózkodnak, ahol emberekkel
való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kí-
séreljék meg eltávolítani a fészket és a ro-
varokat, hanem hívjanak szakembert.
Az országos, ezen belül pedig a Fejér me-
gyei szakemberek elérhetõségeirõl a Fej-
ér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság honlapján tájékozódhat:

Méhbefogók országos listája,
elérhetõségeik:

http://fejer.katasztrofavedelem.hu/letolt
es/document/fejer/303-mehbefogok-ors
zagos-lista.pdf
Az alábbi linken további hasznos infor-
mációkat találnak az ízeltlábúak elleni
védekezésrõl:
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/letolt
es/document/fejer/302-merges-izeltlabu
ak-modszertan.pdf

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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A Pedagógiai
Szakszolgálat hírei

A Pedagógiai Szakszolgálat egész évben nyitva tart, fo-
gadja a vizsgálatot, tanácsadást, terápiás ellátást igénylõ
gyermekeket és szüleiket.
A szolgáltatások köre: logopédia, gyógytestnevelés, ko-
rai fejlesztés, nevelési tanácsadás, szakértõi bizottsági
tevékenység.
A szolgáltatások igénybevétele, jelentkezés: köznevelési
intézményekben az intézmény szakembereinél (gyógy-
pedagógus, logopédus, gyógytestnevelõ, konduktor,
pszichológus), valamint az intézmény elérhetõségein.
Kérjük, jelentkezéskor minden esetben adják meg tele-
fonos vagy e-mail elérhetõségüket.

Elérhetõségeink: 06 (25) 462 015, + 36 (20) 367 5935,
7000 Sárbogárd, József A. u. 10. (a volt Zeneiskola épü-
lete).
Az intézmény költözésérõl szóló írásból kimaradt egy
igen fontos segítõ személy, akinek ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani önzetlenségéért, melyrõl már nem
elõször tett tanúbizonyságot. Köszönjük Bereczk Ró-
bertnek a költözés lebonyolításához biztosított kisteher-
autót, melyet üzemanyaggal és sofõrrel együtt kaptunk.
Nélküle a bútorok, nagyméretû eszközök nem kerültek
volna az új épületünkbe.

Hargitai Enikõ mb. igazgató

Hatvan éve ballagtak
Különleges találkozó színhelye volt szom-
baton a Mészöly Géza Általános Iskola.
Hatvan évvel ezelõtt, 1954-ben végezte az
általános iskolát az a két osztály, amelynek
volt tanulói 1946-ban, 68 évvel ezelõtt irat-
koztak be az elsõ osztályba. A háborúnak
éppen hogy vége volt, s még koalíciós pol-
gári kormánya volt az országnak, de már

orosz fennhatóság alatt készültek a kom-
munisták a kékcédulás választási csalással
a hatalomátvételre.
Ezek a hatéves kisgyerekek errõl mit sem
tudtak. Bár sok volt köztük az árva, akinek
apja ott veszett a háborúban, vagy éppen
még hadifogságban sínylõdött.

Õk még a katolikus elemi iskolában kezd-
ték tanulni a betûvetést, a sarki „piros isko-
lában”. A harmadik osztályt azonban már
az akkorra államosított nyolc osztályos ál-
talános iskolában folytathatták. Akkor
még külön volt a lányosztály és külön a fiú-
ké. Meglepõ látni, hogy mekkora osztály-
létszámok voltak akkoriban. A találkozó
szervezõje, Sárközi Imre által kezembe
adott névsoron számolgatom, s alig hiszek
a szememnek: a két osztály létszáma ösz-
szesen 115 fõ volt!
A fiúk osztályfõnöke Bedécs István, a lá-
nyoké Vass Mária volt. A nagy idõ miatt
érthetõ, hogy közülük 54-en már nincse-
nek életben. A lányosztályból 33 fõ, a fiú-
osztályból 28 fõ él még. A találkozóra meg-
jelent a két osztályból összesen 18 fõ:
Csõgör Katalin, Horváth Magdolna, Ju-
hász Mária, Kecskés Magdolna, Keszei Er-
zsébet, Molnár Erzsébet, Oláh Mária, Tá-
lai Mária, Bende József, Bíró Tibor,
Forster Ferenc, Horváth Lajos, Huszár
Károly, Németh László, Sárközi Imre, Si-
mon János, Szántó Dezsõ, Selmeci Gyula.
Isten éltesse a hatvan éves találkozó részt-
vevõit!

Hargitai Lajos

Halfesztivál
Rétimajorban

Tavasznyitó rendezvénynek hirdették
meg, de nyárnyitó volt valójában a
rétimajori halfesztivál szombaton. A
programokat az idõjárás miatt május
17-érõl helyezték át e hétvégére.
A közönség otthonosan mozgott már
„Rétiben”, hiszen ismerõs kézmûve-
sek, fellépõk és bográcsozók fogadták a
látogatókat itt is-ott is.
Míg a halételfõzõ-verseny zajlott a sát-
rak alatt, a Sáregresi Népdalkör, a Ten
Dance, a Belly kids kis hastáncosai, a
Sárréti Csókavirág, a Forrás Néptánc-
együttes, a Kiscsillag hiphoposai, Kar-
da Bea és Maksa Zoltán váltották egy-
mást a színpadon.
Az árusok portékái közt fellelhetõ volt
méz, lekvár, medvehagymakrém, kecs-
kesajt, bõröv, kések, kézbábok, éksze-
rek.

Az állatsimogatóban kecske és ba-
rika várta a gyermekeket, odébb
pedig Váraljai Péter, felesége, Orsi
és segítõik hívogatták az aprónépet
fából készült játékokra. Lehetett
például tekézni, egy nagy kerékben
gyalogolni, lovacskázni, diót törni.

Az elköltött ebéd után különleges
csokoládékból, süteményekbõl vá-
logathattak az édesszájúak, amiket
Mocsár Eleonóra készített.

Hargitai–Kiss Virág
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Eperleves túrógombóccal
Hozzávalók a gombócokhoz: 25 dkg túró, 1 ek cukor, 1 csomag va-
níliás cukor, 1 db tojás, 1 citromból nyert citromhéj (bio, reszelt),
8 db menta (friss, apróra darabolva), 70 g búzadara. A leveshez:
50 dkg eper, 3 dl görög joghurt, 5 ek méz, 4 ek cukor, 1 l víz.
A gombócok hozzávalóit jól kikeverjük, majd 20-30 percig állni
hagyjuk. Közben a leves hozzávalóit egy nagy tálban botmixerrel
összedolgozzuk. Felöntjük 1 liter vízzel, jól elkeverjük, és be-
tesszük a hûtõbe. Nagy fazékban vizet forralunk, a túrós masszá-
ból kis gombócokat gömbölyítünk, és lobogó vízben kifõzzük
õket. (Miután feljöttek a víz felszínére, még kb. 5 percig fõzzük
õket.) A kihûlt gombócokat a levesbe tesszük, és tálalásig a hûtõ-
ben tartjuk.

Brokkolival, burgonyával rakott
tengeri hal

Hozzávalók: 40 dkg burgonya, 2 dl fõzõtejszín, 10 dkg parmezán
sajt, 60 dkg brokkoli, 1 kk szódabikarbóna, 50 dkg hal (tengeri
halfilé), 2 ek olívaolaj, só és szerecsendió ízlés szerint.
A krumplit megpucolva, feldarabolva, sós vízben megfõzzük. Le-
szûrjük és a tejszínnel kikeverjük. Szerecsendióval fûszerezzük,
és belekeverjük a reszelt sajtot. Félretesszük. A brokkolit meg-
mosva, rózsáira szedve lobogó, sós, szódabikarbónás vízben pár
perc alatt elõfõzzük. Majd ezt is leszûrjük és félretesszük. A halfi-
lékhez nagyobb szeletekre vágjuk, majd 200 fokra elõmelegített
sütõben, a tepsit kevés olajjal kikenve, elõsütjük 2 percig. A halfi-
lét ezután egy olajjal kikent kapcsos tortaformába rakjuk, sózzuk
és a tetejére rendezzük a brokkolit. A tetejére a sajtos krumplipü-
ré kerül, ezután a sütõbe tesszük, és 25 percig 180 fokon megsüt-
jük.

Tepsiben sült epres palacsinta
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 3 db tojás, 1 csipet só, 2,5 dl tej, 1 dl ás-
ványvíz, 4 dkg cukor, 20 dkg eper.
A lisztbõl, a tojásból, a sóból, a cukorból, a tejbõl és a vízbõl pala-
csintatésztát készítünk. Az epreket megmossuk, kicsumázzuk és
felvágjuk. A tésztát sütõpapírral bélelt tepsibe öntjük, és eloszlat-
juk rajta az epreket. Elõmelegített sütõben 30 percig sütjük.

Citromos–mascarponés
joghurtszelet

Hozzávalók: 250 g mascarpone, 250 ml gyümölcsjoghurt (cit-
rom), 200 ml habtejszín (friss), 80 g cukor, 1 db citrom, 200 g ba-
bapiskóta, 80 g vaj, 1 csomag tortazselé, 1,5 dl narancslé.
Törjük nagyon apróra a babapiskótát, de a legjobb, ha ledaráljuk,
majd az olvasztott vajjal dolgozzuk össze, ez lesz a tortánk alapja.
(Ha esetleg kicsit morzsolódik, tegyünk még hozzá kevés vajat.)
Azonnal nyomkodjuk bele a tortaformánk aljába, és tegyük a hû-
tõbe, amíg elkészítjük a krémet. Tegyük egy tálba a citromos jog-
hurtot, a mascarponét és a cukrot, majd keverjük el. Fél citrom
héját reszeljük le és tegyük félre, ezzel majd díszítjük a kész tor-
tánkat. Miután lereszeltük, facsarjuk ki a fél citrom levét, és ezt is
adjuk a krémünkhöz. Ezután akinek még kell, adjon hozzá cuk-
rot. Verjük fel a tejszínt kemény habbá, majd ezt is keverjük óva-
tosan a krémhez. Miután a torta alja kicsit megdermedt, tegyük
bele a krémet, majd kb. 20 percig helyezzük vissza a hûtõbe pihen-
ni. Közben elkészítjük a zselét a tetejére. 1,5 dl narancslevet fel-
melegítünk, majd hozzáadjuk a tortazselét. Kivesszük a tortát, íz-
lés szerint tehetünk rá szeletelt narancsot, akár kevés citromot,
majd leöntjük a zselével. Ismételten visszahelyezzük a hûtõbe is,
miután megdermedt díszíthetjük kevés tejszínnel, a lereszelt cit-
romhéjjal, vagy amit éppen gondolunk, hogy jó lehet hozzá.

NAGYMAMA RECEPTJEI Én „történetmesélõ” író vagyok. Nem hozok létre
bonyolult, intellektuális szövegépítményeket. Le-
het, hogy késõbb fogok ilyesmit csinálni, de most
nem ez érdekel, ez a fajta mesélés. Ezeknek a
történeteknek többnyire az a sajátosságuk, hogy
mindegyikük gyomorból szól, nagyon ösztönö-
sek.”

Miklya Anna

Megjelent mûvei: Eloldozás (2010), A hivatásos (2011), Esõ
(2012), Dühös nemzedék (2013), Quimby (2013, szerzõtársa: Dö-
mötör Endre). Fordítások: Jó éjszakát: Bibliai történetek és imád-
ságok, A hátam mögött

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

a 85. Ünnepi Könyvhét és a
XXIII. Sárbogárdi Napok alkalmából,

június 2-án (hétfõn) 17 órakor
megrendezésre kerülõ találkozóra.

Vendégünk:

Miklya Anna író, költõ.
A beszélgetést Gyöngyössy Csaba vezeti.

Helyszín: Sárbogárd, Hõsök tere 16.
A belépés ingyenes.

Könyvtári esték – XXIII. Sárbogárdi Napok 2014
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

június 4-én, szerdán, 17 órára

Varga Csaba
„Nagy dolgok a kis világban”

címû, vetítéssel egybekötött úti beszámolójára.
Helyszín: Sárbogárd, Hõsök tere 16.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

MEGHÍVÓ
„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él ve-
le: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs.
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”

(Kodály Zoltán)

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt a Violin
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény hangszeres növendé-
keinek bizonyítványosztással egybekötött évzáró koncertjeire.
A hangversenyekre Sárbogárdon a mûvelõdési házban június
3-án (kedden) 16 órakor, míg Sárszentmiklóson az általános
iskolában június 10-én (kedden) 17 órakor kerül sor.

HETI IDÕJÁRÁS
A hét hátra lévõ részében hûvös és szeles idõre készülhetünk. Pénteken
még változékony idõre számíthatunk, a nap elsõ felében még bárhol, ké-
sõbb inkább már csak keleten és egyre kevesebb helyen számíthatunk zá-
porok kialakulására. Az északi szelet a középsõ tájakat leszámítva többfelé
kísérik élénk, vagy erõs lökések. Szombaton átmenetileg szárazabb, napo-
sabb idõ ígérkezik, de a Tiszántúlon és a Nyugat-Dunántúlon még mindig
élénk lesz az északi szél. Vasárnap a sok napsütés mellett szórványos zápo-
rok lehetnek a délutáni órákban. Hétfõn is a napsütésé lesz a fõszerep, csak
néhol várható zápor, vagy zivatar a délutáni órákban. A hétvégétõl fokoza-
tosan melegszik az idõ, a jövõ hét elején már ismét országszerte 20 fok fe-
letti maximumokra készülhetünk, ám a hajnalok eléggé csípõsek lesznek.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 20.
Beszervezõk 3.

Nagy szerencse kell ahhoz, hogy megússza
a beszervezést az, akire kivetik a hálójukat
a „Szervek”. S ha egyszer kötélnek áll a ki-
szemelt áldozat, késõbb szinte reményte-
len számára a szabadulás. Ha elkövet a „be-
szervezendõ célszemély” olyat, amiért sú-
lyos büntetés járna – például sikkaszt, lop,
egyéb köztörvényes bûncselekményt követ
el –, biztosra veheti, hogy nem ússza meg a
beszervezést. Akit pedig beszerveznek, az
lophat, nem lesz baja, mert már a „brancs-
ba” tartozik. Ha túl mohón lop, és ezért ki-
tör a botrány, akkor sincs probléma. Ki-
mossák, megússza áthelyezéssel, sõt, több-
nyire magasabb beosztásba kerül, mert egy
kézben tartható spicli aranyat ér a hata-
lomnak.
A fiatalok közt már igen korán megkezdik
a leendõ ügynökök megdolgozását. A
módszerek a legváltozatosabbak, s olykor
iszonyúan gyalázatosak. A fiatal lélek még
védtelen a felnõtt világ aljasságaival szem-
ben, különösen akkor, ha ez az aljasság a
megértõ, kedves, segítõkész felnõtt képé-
ben jelentkezik, aki a gyengeségeket kita-
pogatva fon láthatatlan hálót köréd.
A középiskola elsõ évét a kiskõrösi gimná-
ziumban végeztem. A kollégium igazgatója
egy 1956 után leszerelt ávós katonatiszt
volt. Állandó rettegésben tartott bennün-
ket. Személyesen nem bántott senkit, csak
közvetetten gyakorolt terrort. A fegyelem
fenntartása érdekében kialakította ez egy-
más ellenõrzésének és az egymásról köte-
lezõ jelentésnek a rendszerét. Ha valakire
rászállt, minden apróságba belekötött. A
bûnösnek bélyegzettet pellengérre állítot-
ta, s a bûnért kollektív büntetést szabott ki
rá, azaz mindenki bûnhõdött az egy miatt.
Így ültette el közénk az egymás iránti bizal-
matlanság és a gyûlölet magvait. Bennün-
ket, elsõsöket a felsõsökkel rendszeresen
veretett, hogy betörjünk ebbe a rendszer-
be. Egyik kollégistatársam, aki talán a leg-
több verést kapta, elkeseredésében az ud-
vari WC falára felírta: „Fasiszta láger”, és
fölrajzolt egy horogkeresztet mellé. Ebbõl
rettenetes nagy ügy lett. Nyomozók hall-
gattak ki bennünket, egymástól elkülönít-
ve, megfélemlítéssel csikartak ki vallomást,
s végül, miután elegendõ bizonyítékot gyûj-
töttek össze arra vonatkozóan, hogy kollé-
gistatársunk fasiszta eszméket hirdet, ki-
zárták az ország összes középiskolájából.
Egy életre tönkretették.
Ha nem voltunk éppen büntetésben és ha-
zamehettünk hét végén, arról panaszkod-
tam otthon, hogy már megint megveretett a
Vészi a felsõsökkel, és én inkább abbaha-
gyom az iskolát, de ezt tovább nem bírom.
Édesapám megelégelve az állandó pana-
szaimat bement Kecskemétre a megyei
mûvelõdési osztályra a középiskolák fel-
ügyelõjéhez, Parádi Olgához. Õ azt taná-
csolta, hogy ne húzzunk ujjat a kollégium
igazgatójával, inkább váltsak középiskolát.

Így kerültem a második évben Kunszent-
miklósra. Vidéki fiúként itt is a középiskola
diákkollégiumában laktam. A családias kö-
zösségben nagyon jól éreztem magam. A
kollégium igazgatója humanista, gyerek-
szeretõ, igazi pedagógusként apai figye-
lemmel terelgetett bennünket a helyes út-
ra.
Amikor harmadéves lettem, a kollégiumba
új nevelõtanárt helyeztek. Az illetõ koráb-
ban a járási pártbizottságon dolgozott.
Szimpatikusnak látszott. Beszélgetett a di-
ákokkal, úgy tûnt, hogy érdekli a kamaszok
világa. Ha valamelyikünk valami okból lel-
ki válságba került, a segítségét ajánlotta.
Olykor lehívta a kollégium udvarán lévõ la-
kásába is egyik-másik társunkat, s ott süte-
ménnyel, vagy ha cigizett, akkor azzal kí-
nálta. Nem gondoltuk, hogy informátorok-
ra, leendõ ügynökökre vadászik köztünk.
Ez csak jóval késõbb derült ki.
Harmadikos koromban – mint errõl koráb-
ban már olvashattak – egy lelki krízisen es-
tem át. Sírógörcs, negyven fokos láz stb., az
idegorvos erõsítõnek B12 vitaminkúrát írt
föl és délutáni sziesztát javasolt.
Fent említett nevelõtanárunk e krízis ide-
jén ott ült az ágyamnál, beszélgetett velem,
s mivel akkor én is cigiztem, gyakran ciga-
rettával is kínált. Még azt is megengedte,
hogy a délutáni sziesztát a kollégium udva-
rán lévõ lakásán töltsem, mert ott nyugod-
tabban tudok pihenni, mint a zajos kollégi-
umban. Itt aztán a hosszú beszélgetések so-
rán mindenrõl kérdezett: mit beszélnek a
társaim, mirõl tanítanak a tanáraim, mi a
szüleim véleménye a világ dolgairól stb.
Kunszentmiklósra több olyan tanárt
„számûztek” 1956 után, akik valamilyen
formában érintettek voltak a forradalmi
eseményekben. Ezek a tanárok különös-
képpen érdekelték. Persze teljesen gyanút-
lanul beszéltem neki mindenrõl, amit csak
tudni akart, hiszen nem gondoltam, hogy
ezzel bármilyen hátsó célja lenne.
Ha több napra távol volt, felajánlotta, hogy
nála aludjak. Egy ilyen alkalommal történt,
hogy amikor késõ este megérkezett, azzal
nyitott be, hogy nagyon fázik, lefekszik
mellém és megmelegszik. Mire bármit
mondhattam volna, már be is bújt az ágyba
és simogatni kezdett. Nem tudtam mire
vélni a dolgot. A tanár úr iránti tisztelet mi-
att mukkanni se mertem. Õ ezen felbáto-
rodva érzékenyebb tájakon kezdett simo-
gatni. Hadonászva próbáltam kibújni ösz-
tönösen az ölelésébõl, eközben levertem a
lámpát az éjjeliszekrényrõl. A hirtelen tá-
madt sötétségben kiugrottam az ágyból és
elmenekültem. Mély lelki válságba kerül-
tem. Nem tudtam, mit csináljak.
Másnap a tanár úr nagyon kedvesen szólt
hozzám, és mintha mi se történt volna, invi-
tált, hogy továbbra is járjak a lakására.
Nem válaszoltam neki, hanem nagy lelki
tusa után bementem a kollégium igazgató-

jához és sírva elmondtam neki mindent.
Elõször nem hitt nekem, olyan képtelen-
ségnek tûnt az egész. De aztán kiderült:
nem én vagyok az egyetlen sértett. Kollé-
gistatársaim közül már többen estek a
„cukros tanár bácsi” áldozatául, de õk nem
mertek szólni, csak miután én följelentést
tettem.
Elkezdõdött a rendõrségi vizsgálat, de
nagy titokban. Elõször nyakkendõs párt-
emberek, majd nyomozók tettek látogatást
a gimnáziumban és a kollégiumban. Hosz-
szú tárgyalások voltak az igazgatónál, ter-
mészetesen zárt ajtók mögött. Többször ki-
hallgattak bennünket. Engem úgy kezel-
tek, mint egy bûnözõt. A rám nehezedõ
nyomás hatására ismét a kecskeméti kór-
ház idegosztályára kerültem. Máig döbbe-
netes számomra, hogy a kórházban is meg-
látogattak a belügyesek. Az orvosok, ápo-
lónõk nem mertek szólni nekik. Folyama-
tosan zaklattak, hogy vonjam vissza az állí-
tásaimat, mert ha nem, akkor kivágnak a
középiskolából. De én megmakacsoltam
magam. Állandóan azt hajtogattam, hogy
csak azt tudom mondani, ami valóban meg-
történt. Úgy tûnt, teljesen magamra mara-
dok, senki nem tud és nem is mer megvéde-
ni ezekkel a vadállatokkal szemben. A bel-
ügyes látogatása után persze újabb síró-
görcs következett. Elgondolkodtató volt az
engem vallató belügyes egyik mondata:
– Ha visszavonnád az aljas kis állításaidat,
ígéretes, szép karrier várna rád. Ha együtt-
mûködsz velünk, mi a hónod alá nyúlunk,
ha pedig makacskodsz, hatalmunkban áll,
hogy derékba törjük a pályádat!
Másnap az osztályos orvos behívott, hogy
négyszemközt szeretne beszélgetni velem.
Elém tette Baktay Ervin A diadalmas jóga
címû könyvét.
– Ezzel megszabadíthatod a lelked a féle-
lem fogságából. Jógázz, és minden nap ve-
gyél hideg zuhanyt.
Megfogadtam a tanácsát.
Visszatértem az iskolába és tanultam to-
vább. A pályámat nem törték derékba. A
botrány után a nevelõtanárt elhelyezték
Kunszentmiklósról. A kollégium és a gim-
názium igazgatója s a tanáraink a politikai
nyomással szemben csöndes ellenállással a
sértett diákok pártjára álltak.
Folytatom.

Hargitai Lajos

Bogárdi Napok 2014

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és

kedves családját egy hangulatos

KÓRUS-
HANGVERSENYRE!

Helye: József Attila
Mûvelõdési Központ, Sárbogárd.

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

Bogárd-Dal Egyesület
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A Horfer Serleg csoport eredményei és
állása

Alap–Perkáta –
Enying–Zichyújfalu 9-0
Elõszállás–Kisapostag 5-2
Rácalmás–Sárszentágota 8-0
Cece–Nagyvenyim 4-3
Nagykarácsony–DASE 3-1
Vajta–Mezõfalva II. 7-0
1. Vajta 26 19 3 4 105 37 68 60
2. Enying 26 17 2 7 99 49 50 53
3. Nagykarácsony 26 16 4 6 69 38 31 52
4. Rácalmás 26 16 3 7 73 40 33 51
5. Kisapostag 26 15 3 8 74 46 28 48
6. Alap 25 15 1 9 58 54 4 46
7. Cece 26 12 4 10 70 64 6 40
8. Nagyvenyim 26 13 3 10 67 58 9 36
9. Zichyújfalu 26 10 5 11 52 52 0 35
10. Mezõfalva II. 26 9 2 15 48 81 -33 29
11. Elõszállás 26 8 4 14 40 69 -29 23
12. DASE 26 5 4 17 44 83 -39 19
13. Perkáta 25 2 3 20 38 92 -54 8
14. Sárszentágota 26 2 3 21 37 111 -74 8
Nagyvenyimtõl -6, Elõszállás -5, Perkáta -1,
Sárszentágota -1 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport eredményei
és állása

Sárszentmiklós–Kõszárhegy 8-0
Káloz–Seregélyes 4-1
Pusztaszabolcs–Dég 12-0
Nagylók–Sárbogárd 5-2
Baracs–LMSK 4-1
Aba-Sárvíz–Lajoskomárom 4-0
Szabadegyháza II.–Kulcs 1-5
Adony–Mezõszilas 2-0
1. Sárszentmiklós 28 26 1 1 122 25 97 79
2. Nagylók 28 22 4 2 105 45 60 70
3. Aba–Sárvíz 28 20 1 7 98 34 64 61
4. Baracs 28 19 2 7 71 37 34 59
5. Pusztaszabolcs 28 18 5 5 85 27 58 59
6. Káloz 28 16 2 10 71 44 27 50
7. Lajoskomárom 28 14 5 9 66 51 15 47
8. Seregélyes 28 13 3 12 62 61 1 42
9. Adony 28 10 5 13 51 52 -1 33
10. LMSK 28 9 5 14 49 45 4 32
11. Kõszárhegy 28 7 6 15 43 70 -27 27
12. Kulcs 28 5 7 16 43 79 -36 22
13. Sárbogárd 28 4 7 17 33 85 -52 19
14. Szabadegyháza II. 28 4 3 21 41 97 -56 15
15. Dég 28 2 3 23 34 145 -111 9
16. Mezõszilas 28 3 5 20 34 111 -77 5
Adonytól -2, Mezõszilastól -9 pont levonva.

SÍC – hírek,
eredmények

Az elmúlt hétvégén – május 24-én – után-
pótláskorú ifjú íjászaink: Csik Nikoletta,
Szénási Benedek, Batári Balázs és Katona
Dóri a Közép-Dunántúli Íjász Régió diák-
olimpiai selejtezõjén versenyeztek Lo-
vászpatonán. Tóth Gergõ megbetegedése
miatt távolmaradt a versenyrõl.

Május 25-én felnõtt versenyzõink: Szépla-
ki Zoltán, Gilicze Ferenc, Gilicze László és
az ifjúsági lány versenyzõnk: Katona Dóri
Marcaliban a Dél-Dunántúli Íjász Régió
OB-kvalifikációs versenyén vettek részt.
A diákolimpiai selejtezõn elért helyezése-
ink:
– Csik Nikoletta, a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola tanulója az olimpiai gyermek
lány íjász korcsoportban 1. helyezett lett;
– Szénási Benedek, a Mészöly Géza Álta-
lános Iskola tanulója az olimpiai gyermek
fiú íjászok között az 1. helyen végzett;
– Batári Balázs, a székesfehérvári Gróf
Széchenyi I. Mûszaki Szakközépiskola ta-
nulója az olimpiai kadet fiúknál 2. helyen
végzett;
– Katona Dorottya, a Petõfi Sándor Gim-
názium tanulója az olimpiai ifjúsági nõi ka-
tegóriában 1. helyezett lett.
Az OB-kvalifikációs versenyen elért helye-
zéseink:
– Katona Dorottya ifj. 1. hely,
– Széplaki Zoltán felnõtt ffi 1. hely,
– Gilicze Ferenc szenior 3. hely és Gilicze
László szintén szenior 2. hely.
Az országos bajnokságon való indulás jo-
gát eddig egyedül Gilicze Ferenc szerezte
meg.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjá-
szat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
hölgyeket és férfiakat. Olimpiai íjat, fel-
szerelést biztosítunk.
Saját történelmi, longbow, vadász, csigás
és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését
is várjuk.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd
Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

A felnõtt hengerelt, bajnok az ifi
A 28. forduló játéknapján az aranyérmes Sárszentmiklós fogadta Kõszárhegyet, és le-
hengerelte õket 8 góllal. A 100-as gólkülönbséghez már csak 3 találat szükséges, ami
meglehetett volna a mérkõzésen, ugyanis a 8 gól ellenére lényegesen több helyzete volt a
hazai gárdának.

Az ifi is begyûjtötte az aranyat 13-1-es sikere után, így csatlakozva Pajor Laci csapata a
felnõtthöz és az U16-hoz is, mindezt úgy, hogy nem szenvedett el vereséget a fiatal gárda,
csupán négy döntetlen mérkõzése volt. A sikerekbõl látszik, hogy mekkora hangsúlyt
fektetnek az utánpótlásra, mely meghozza gyümölcsét.
Hétvégén Lepsénybe látogat csapatunk.

Sárszentmiklósi SE

SÁRSZENTMIKLÓSI BAJNOKCSAPAT!
Május 25-én, vasárnap, délután a sárszentmiklósi ifi csapat bajnoki mérkõzésen fogadta
Kõszárhegy korosztályos csapatát. A magabiztos gyõzelem azt eredményezte, hogy a
hátralevõ kettõ forduló eredményétõl függetlenül a felnõtt és az U-16-os csapathoz ha-
sonlóan az ifi is bajnok. A mérkõzés után örömmámorban (és gyermekpezsgõben)
úsztak a focisták.
A hátralévõ mérkõzéseken a cél, hogy veretlenül fejezzük be a bajnokságot.
Köszönet az egyesület vezetõinek!
Gratulálok a srácoknak a bajnoki címhez!

Pajor László, Sárszentmiklósi SE
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Labdarúgó diákolimpia megyei döntõ
Lezajlottak megyénkben a korosztályos labdarúgó diákolimpiák,
ahol iskolánk minden várakozást felülmúlva, egyedülálló módon
minden korosztályban bejutott a megyei döntõbe.
A döntõket Székesfehérváron a Sóstói Stadion mûfüves pályáin
rendezték meg április 28-án. Iskolánk I. és II. korcsoportos csapa-
ta a körzeti bajnokság megnyerésével a bajnok jogán vehetett

részt ezen az eseményen, a III. és IV. korcsoportos fiúk a körzeti
bajnokság 2. helyezettjeként indulhattak a megye bajnoka címért!
Itt már nem voltak gyenge csapatok, és ennek megfelelõen nagy
küzdelmeket láthattak a nézõk és a gyermekeiket elkísérõ szülõk.
A fehérvári sportiskolák és labdarúgó-akadémiák csapatainak is
méltó ellenfelei voltunk.
Az I. korcsoportban (1-2. osztály) 4. helyezést ért el csapatunk, a
II. korcsoportban (3-4. osztály) a számunkra szépen csillogó
bronzérmet sikerült elhoznunk! A III. korcsoport (5-6. osztály) a
6. helyen végzett, míg a IV. korcsoportos fiúk (7-8. osztály) az 5.
helyet szerezték meg.
Ezek az eredmények mindenképpen dicséretet érdemelnek!
A tanév lezárásaként köszönöm kollégáimnak és a szülõknek az
egész évi segítséget, továbbá a gyerekek hozzáállását, szorgalmas
munkáját, hogy ilyen szép eredményekkel gazdagították a Mé-
szöly Géza Általános Iskola hírnevét!
Mint mondani szokás: a név kötelez! Remélhetõleg a következõ
tanévben hasonlóan szép sikerekben lesz részünk.
GRATULÁLOK! HAJRÁ, MÉSZÖLY!

Südi László felkészítõ tanár

Szép gyõzelemmel búcsúztunk a hazai pályától
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 33–28 (18–12)

Fejér megyei I. o. rájátszás 5. forduló
Vezette: Besszer–Puszta.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 5,
Bodoki 8, Pluhár 2, Rehák 5, Balogh 6, Ka-
ló 1.
Cserék: Borostyán, Sohár – Oláh 1, Vors-
léger 1, Suplicz, Szabó J. Zs. 2, Németh II.,
Szilveszter 1, Hegedüs 1.
Edzõk: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 5/4, illetve 4/3; kiállítások:
4, illetve 8 perc.
Szombaton az utolsó hazai meccsünket
vívtunk. A tétje mindössze az volt a mérkõ-
zésnek, hogy sikerül e végre a nagy áttörés,
és meglesz-e az elsõ gyõzelem a rivális
Rácalmás ellen.
Nagy lendülettel kezdtük a mérkõzést, és
gyorsan elléptünk az ellenféltõl 5 góllal,
ami javarészt Németh I. Tamás kapustelje-
sítményének, valamint pontos támadójá-
tékunknak volt köszönhetõ. Az elején vett
lendület az elsõ félidõben kitartott, és ma-
gabiztosan, jó játékkal tudtuk tartani a
megszerzett 5-6 gólos elõnyünket. Balogh
Viktor újra a régi volt, átlövései szépen
utat találtak a kapuba, és védekezésben is
nagyon jól tartotta össze a csapatot közé-
pen. A félidõben 18–12-es állásnál vonul-
hattak a csapatok az öltözõbe pihenni.
A második félidõben sem hagyott alább
csapatunk lendülete. Folyamatosan sike-
rült növelni elõnyünket, és 42 percnyi játék
után már 10 gól volt a különbség. A hosszú
kispadunknak köszönhetõen Bodoki
György folyamatosan tudta forgatni a csa-
patot, így senki nem tudott idõ elõtt elfá-
radni. A vége elõtt 10 perccel már biztos
volt a siker, és megpróbáltunk látványos

gólokat lõni. Ez azonban kicsit balul sült
el, hiszen a vendégek nagyon gyorsan meg-
felezték a különbséget. De ennyi bajunk
legyen! A lényeg, hogy végre sikerült le-
gyõzni a nagy riválist, nem is akármilyen já-
tékkal! (33-28)
Összességében a mérkõzésen az egész csa-
patot ki kell emelni, hiszen mindenki tu-
dott valamit hozzátenni ehhez a gyõzelem-
hez. Régen vághattunk neki mérkõzésnek
ilyen bõ kerettel, aminek meg is lett az
eredménye. Talán ha egész évben ilyen lét-
számmal tudtunk volna jelen lenni majd-
nem minden mérkõzésen, akkor most nem
biztos, hogy arról kéne beszélni, hogy
„csak” a 3. helyen végeztünk. A hétvégi
mérkõzés azt is megmutatta, hogy van a

csapatban ötlet és kitartás, a csapat szó
pedig, láthattuk, nem veszett el az év folya-
mán!
Vasárnap az utolsó fordulójához érkezik a
bajnokság 2013/14-es szezonja. A záró
mérkõzésünket Dunaújvárosban játsszuk
a bajnok Dunaújvárosi AC ellen. Remél-
jük, sikerül ismét ilyen jó szellemben ki-
menni a pályára, és egy jó mérkõzést ját-
szani idegenben is!
2014. június 1., vasárnap, 16 óra: DAC–
VAX KE Sárbogárd.

HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Tamás
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Május 31., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.05 Pecatúra
10.35 Kincsünk a ló 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.50 KorTárs 13.25 Spuri 13.55 Ég, föld, férfi, nõ – Balaton 14.50 Férfi kézilabda
BL: MKB-MVM Veszprém–THW Kiel 17.05 Szeretettel Hollywoodból 17.35
Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A
Dumbo-hadmûvelet 22.15 MR2 Akusztik: Coppact Disco 23.35 Hogy veszítsük el
barátainkat és idegenítsük el az embereket?
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.20 Lego Friends 9.50 Ízes élet –
Mautner Zsófival 10.10 Teleshop 11.10 XXI. század – A legendák velünk élnek
11.40 Házon kívül 12.15 Trendmánia 12.45 A’la Car 13.20 Egy rém modern család
14.00 A nagy svindli 15.00 Szombat Esti Láz – A Nagy Félrelépés 18.00 Híradó
18.55 Fókusz Plusz 19.30 Míg a jackpot el nem választ 21.25 Támadás a Fehér Ház
ellen 23.45 Könnyû préda 1.40 Vigyázat, világvége! 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 9.25 Otthon a kertben 9.55 Astro-Világ
11.00 Norbi Update – Az egészség iskolája 11.30 Állatõrség 12.00 Babavilág 12.30
Tûsarok 13.00 Kalandjárat 13.30 Falforgatók 14.30 Édes élet 17.00 Irigy Hónaljmi-
rigy 18.00 Tények 19.00 A boldogító talán 21.05 Hulk 23.50 Minden pasi disznó?
1.30 Bazi nagy görög élet 1.55 Xena 2.40 13-as raktár 3.25 A boldogító talán 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 16.05 Sportvilág 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értékeink
20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Kabaré 0.10 Éjszaka

Június 1., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 5.6.25 Summa 6.55
Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Úton-Útfélen 9.45 Útmutató
10.10 A sokszínû vallás 10.30 Evangélikus magazin 10.55 Református ifjúsági mû-
sor 11.05 Portréfilm Halász Béla református püspökrõl 11.30 A heidelbergi káté
12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Ybl 200 12.45 Labdarúgó vb magazin
13.15 DTM: Magyar Futam 14.55 Út Brazíliába 15.25 Sao Paulo 16.10 Európai pia-
cok és vásárcsarnokok 17.10 A Lényeg 17.45 Férfi kézilabda BL: Final Four döntõ
19.40 Híradó 20.15 Sporthírek 20.30 Csak tudnám, hogy csinálja 22.05 Hajnali
mentõakció 0.10 Vulkán
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.55 EgészségKalauz 10.30 Teleshop
11.30 Kalandor 12.00 4ütem 12.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.10 Egy rém modern család 13.45 Míg a jackpot el nem választ 15.45 Kutyába se
veszlek 18.00 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 A titánok haragja 21.55 Tûzfal 0.00
Portré 0.40 Furnitur 2.35 Gálvölgyi-show 3.05 Cobra 11 4.05 Barátok közt 4.35
Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.35 Astro-Világ 10.40 Stílusvadász
11.10 Stahl konyhája 11.40 Több mint testõr 12.10 Édes élet 16.00 Apák gyesen
17.00 Magánnyomozók 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Az ének iskolája 22.15 A
gonosz álarca 23.15 Eladó a családom 1.05 Simlis Jack, a karibi szuperkém 1.45
Békétlen békítõ 3.20 Xena 4.40 Napló 5.35 Psych – Dilis detektívek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
A Magyar Pünkösdi Egyház istentiszteletének közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Króni-
ka 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági ma-
gazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30
A Metro Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv
20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Irodalmi újság 21.05 Rá-
diószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Június 2., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Csa-
lád-barát 12.00 Hírek 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma Magazin
13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Szívtipró gimi 15.35
Az élet megy tovább 16.25 Jövõ-idõben 16.30 Híradó+ 16.45 Párizsi helyszínelõk
17.30 Híradó 17.40 Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó 20.05 Sporthí-
rek 20.20 Kékfény 21.20 Grand Hotel 22.10 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek
23.05 Aranymetszés 0.05 Rex felügyelõ 0.55 Az élet megy tovább
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éj-
jel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Showder Klub 22.35 CSI: A helyszí-
nelõk 23.35 A család kicsi kincse 1.35 Reflektor 1.55 Jóbarátok 2.20 A végsõ aka-
rat 4.05 Barátok közt 4.35 A mentalista
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 20.15

Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.40 A gonosz álarca 23.40 Zsaruvér 0.40 Té-
nyek 1.25 Aktív 1.50 Békétlen békítõ 2.45 Maricruz 3.30 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 13.25 Zene 13.30
Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989. 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Június 3., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Csa-
lád-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.25 Útravaló 13.45 Bajban a Föld: Madagaszkár 14.45 Szívtipró gimi
15.35 Az élet megy tovább 16.25 Híradó+ 16.40 Párizsi helyszínelõk 17.30 Híradó
17.40 Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A
Moszkitó-part 22.25 Az Este 23.00 Híradó 23.10 Sporthírek 23.20 Vágy, hogy indiá-
nok lehessünk – Franz Kafka utolsó szerelme 23.50 Kukkoló kultúra 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 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éj-
jel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.30 Életre-halálra
23.30 A fõnök 0.35 Reflektor 0.50 A Grace klinika 1.50 EgészségKalauz 2.20 A vég-
sõ akarat 4.05 Barátok közt 4.35 A mentalista
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 20.15
Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.40 A gonosz álarca 23.40 Combat Hospital –
A frontkórház 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.50 Táncalak 2.55 Maricruz 3.40 Vásott szü-
lõk 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 római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.55 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

Június 4., 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 Bajban a Föld: Mexikó 14.35 Szívtipró gimi 15.25 Az élet megy tovább
16.15 Jövõ-Idõben 16.25 Híradó+ 16.40 Párizsi helyszínelõk 17.25 Híradó 17.35
Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabad-
ság tér ’89 21.10 Az Este 21.45 Híradó 21.55 Sporthírek 22.05 A legbátrabb város
23.45 A nemzet szolgálatában – Koltay Gábor 0.45 Rex felügyelõ 1.35 Az élet megy
tovább
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 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Bu-
dapest 14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éj-
jel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán 23.10 Elfelejtve: Nyom
nélkül 0.20 Reflektor 0.30 Így nõttem fel 2.25 A végsõ akarat 4.05 Barátok közt 4.35
A mentalista
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 20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.40 A gonosz
álarca 23.40 A férjem védelmében 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.50 Viharmadarak 3.20
Maricruz 4.05 Séf segítség 4.50 Családi titkok 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 13.25 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Május 30., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Lovasnap Alapon (51p), Balkán (59p), Iskolák kórustalálkozója
(~70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 31., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Fogathajtás Sárbogárdon 1.
rész 13.00 Lapszemle 14.00 Lovasnap Alapon (51p), Balkán (59p), Iskolák
kórustalálkozója (~70p) 18.00 Lapszemle 19.00 Végzõsök mûsora Cecén
(52p), Fogászat és fogtechnika Székesfehérváron, Hiphopgála Sárbogár-
don (91p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 1., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Lovasnap Alapon (51p), Balkán (59p),
Iskolák kórustalálkozója (~70p) 13.00 Heti híradó 14.00 Végzõsök mûso-
ra Cecén (52p), Fogászat és fogtechnika Székesfehérváron, Hiphopgála
Sárbogárdon (91p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó

Június 2., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 1-2. rész (2x70) 23.00 és 0.00
Heti híradó

Június 3., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Fogathajtás Sárbogárdon 1. rész
(60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Szent Ágota emléke (~35p), Mé-
szöly-gála (56p), Megemlékezés hõseinkrõl (32p) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó

Június 4., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Színjátszó-találkozó Sárbogárdon
1-2. rész (2x70) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport:
Fogathajtás Sárbogárdon 2. rész, Megyei I. oszt. kézilabda-mérkõzés
(70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 5., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Fogathajtás Sárbogárdon 2.
rész, Megyei I. oszt. kézilabda-mérkõzés (70p) 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

Június 5., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Csa-
lád-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Kvartett
13.35 Bajban a Föld: Marokkó 14.35 Szívtipró gimi 15.20 Az élet megy tovább
16.15 Híradó+ 16.30 Párizsi helyszínelõk 17.15 Szerencse Híradó 17.25 Híradó
17.35 Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Fábry 21.45 Munkaügyek 22.15 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Bú-
csú a békeévektõl 23.25 Bójai-díjasok – Lovász László 0.20 Rejtélyes XX. század
0.50 Rex felügyelõ 1.35 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 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éj-
jel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Glades – Tengerparti gyilkosságok
22.30 Gyilkos elmék 23.30 Brandmánia 0.10 Reflektor 0.30 Sötét zsaruk 1.30 A’la
CAR 2.00 Gálvölgyi-show 2.25 A végsõ akarat 4.05 Barátok közt 4.35 A mentalista

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 20.15
Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.40 A gonosz álarca 23.40 Kettõs ügynök 0.40
Tények 1.25 Aktív 1.50 Propaganda 2.45 A férjem védelmében 3.30 Maricruz 4.15
Séf segítség 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 13.25 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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Június 6., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Pasta 10.10 Csa-
lád-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.40 Baj-
ban a Föld: Fülöp-szigetek 14.35 Szívtipró gimi 15.25 Az élet megy tovább 16.15
Jövõ-idõben 16.25 Híradó+ 16.40 Párizsi helyszínelõk 17.25 Híradó 17.35 Rex fel-
ügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Válogatás
klasszikus kabarékból 21.10 Az Este 21.45 Híradó 21.55 Sporthírek 22.05 Magyar
Ring Profi Ökölvívó Gála 0.10 Rex felügyelõ 1.00 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 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éj-
jel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Castle 22.30 A zöld íjász 23.30 V,
mint veszélyes: Egy új nap hajnala 0.35 Reflektor 0.55 Kalandor 1.20 Az egység
2.10 4ütem 2.35 Gálvölgyi-show 3.10 A végsõ akarat 4.45 Chuck

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15
Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.40 A gonosz álarca 23.40 NCIS 0.40 Tények
1.25 Aktív 1.50 Briliáns elmék 2.45 Maricruz 3.30 Séf segítség 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 13.26 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 21.55 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
Fanni presszóba felszolgálót-pultost keresek. Érdeklõdni a helyszínen.
Sárbogárdon, zsákutcában kétszobás családi ház, mellette telek parasztház-
zal eladó. Külön-külön, illetve egyben is megvásárolható. Telefon: 06 (70) 303
3409 (délután) (2159918)

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

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)

Ady-lakótelepen negyedik emeleti erkélyes, egyedi fûtéses lakás eladó. 06
(30) 498 2650 (21559939)

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

Szoba, konyha, fürdõszoba családi ház bútorozottan kiadó egyedülállónak. 06
(70) 398 4626 (2174123)

Kukorica eladó 6000 Ft/mázsa 06 (30) 290 1130 (7953217)

C-, E-kategóriás jogosítvánnyal, megbízható sofõrt keresünk egész éven át
tartó belföldi munkára. 06 (70) 314 3590 (2159948)

Bútorkárpitozást, javítást vállalok 06 (30) 662 5375 (2174206)

Bolti eladók jelentkezését várjuk, pályakezdõket is. Növényvédelmi-, vegy-
szervizsga megléte elõny. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133
Többfajta palánta, paprika, paradicsom. Sárbogárd, Tinódy u. 21.

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2014. június 6-án,

június 13-án diákoknak,
pénteken 18 órakor

a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
ELSÕSEGÉLY TANFOLYAM indul
június 10-11-én, vizsga 13-án.

Jelentkezni: Fûrész József – 06 30 290 3744

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.

06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Tehetséggondozás pályázati támogatásból
„A víz az élet!” címmel nyújtott be pályázatot a Cecei Általános Iskola a Nemze-
ti Tehetség Program keretében meghirdetett NTP-MTI-13 kódszámú kiírásra,
amely a diákok természettudományos tehetséggondozását volt hivatott támo-
gatni. Az iskola pedagógusai egy 60 órás fejlesztési programot dolgoztak ki,
amelynek központi témája éltetõ õselemünk, a VÍZ.

A kidolgozott program elnyerte a
döntéshozók támogatását, amely-
nek köszönhetõen a program meg-
valósítására 900.000 Ft támogatást
nyert el intézményünk. A programba
a téma iránt leginkább fogékony és a
legjobb eredményeket elérõ, tíz fõ-
bõl álló diákcsoportot vontunk be,
akik a felsõ tagozat tanulói közül ke-
rültek kiválasztásra. A programele-
mek tanórán kívüli, délutáni foglalko- zások keretében kerültek megvalósításra. A 2014. februárjában elindult pro-

jekt elsõ részében a víz kémiai és fizikai tulajdonságaival ismerkedtek meg a di-
ákok, amely során vízmintákat vettek rétegvízbõl, csapvízbõl, termálvízbõl és
élõ folyóvízbõl. A mintákat mini labor segítségével tanulmányozták, elemez-
ték. A második részben a víz felszínalakító munkájával ismerkedtek meg, majd
a hazai vizes élõhelyek állat- és növényvilágát tanulmányozták a diákok, akik
felkeresték a rétimajori halastavakat, illetve a Dinnyési Fertõt. A távoli vidékek
vizes élõhelyeinek tanulmányozása céljából Budapestre utaztak a témavezetõ
pedagógusok Csajtainé Szabó Ágnes és Kiss Tiborné vezetésével, amely ki-
rándulás során felkeresték a Fõvárosi Növény- és Állatkertet, illetve a Magyar
Természettudományi Múzeumot. Itt múzeumpedagógiai foglalkozás segítsé-
gével sajátítottak el új ismereteket a té-
mában. A program zárásaként csoport-
foglalkozások formájában rendszerezik,
szintetizálják ismereteiket diákjaink, ame-
lyeket egy projektzáró keretében fognak
bemutatni az intézmény többi tanulójá-
nak, pedagógusoknak, szülõknek.
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Ha prevencióról beszélünk, leggyakrabban az alkohol és a do-

hányzás megelõzésére gondolunk. Nem véletlen, mert ma Ma-

gyarországon minden társadalmi réteget egyaránt érintõ problé-

ma ez a két, hazánk egészségügyi állapotát aggasztó mértékben

rontó szenvedélybetegség.

Ha megelõzés a feladat, célszerû a fiatal korosztállyal kezdeni a

munkát, mert õk a legfogékonyabbak a dohányzásra, valamint a

felelõtlen alkoholfogyasztásra; de a prevenciós célú tájékoztatás-

ra, figyelemfelkeltésre is!

A lajoskomáromi EFI aktív közremûködésével folyamatosan mû-

ködõ, leszokást támogató klubok mellett számos egészségfejlesz-

tési program és életmód-tanácsadás mûködik, melyeken térítés-

mentesen, beutaló nélkül részt vehetnek az érdeklõdõk. A kistér-

ségi iskolában prevenciós elõadások kerültek megvalósításra a

fenti témákban, melyekkel a 7. és 8. osztályos fiatalok lettek meg-

célozva.

A tapasztalatok szerint ebbõl a korosztályból egyre többen rend-

szeresen dohányoznak, illetve az alkoholfogyasztás sem ritka; az

aktuális trendet követve egyre korábban találkoznak a fiatalok

ezekkel a káros szenvedélyekkel.

Az elõadások egyrészrõl a már függõséggel küzdõk, valamint az

elsõ kipróbálás stádiumában lévõk számára nyújtottak olyan in-

formációkat, melyek segíthetnek az elhatározásban, hogy leszok-

janak, illetve ki se próbálják ezeket a rossz szokásokat. Láthatóan

mélyen érintette a célcsoportot a dohányzás és az alkohol szerve-

zetre és pszichére gyakorolt, sokszor visszafordíthatatlan káros

hatásainak bemutatása; jó eséllyel mérlegelni fognak a legtöb-

ben, mielõtt pohárhoz, vagy cigarettához nyúlnának.

A Magyar Országgyûlés 2012-ben elfogadta a fiatalkorúak do-

hányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereske-

delmét szigorúan korlátozó törvényt, egy másik jogszabály pedig

az alkoholvásárlást szigorította. Ezek az intézkedések hosszú tá-

von egyértelmûen hozzájárulnak az ország lakosságának javuló

egészségügyi állapotához, viszont a fiatalok szemléletváltásához

elengedhetetlenek a folyamatos prevenciós programok, tájékoz-

tató rendezvények, oktatások.

Ahhoz, hogy a folyamat hatékony és hosszú távú legyen, a munká-

ba be kell vonni a szülõket is, hiszen a gyermekek elsõdleges szoci-

alizációs környezete a család; a további életüket nagyban megha-

tározó információkat a szülõktõl szerzik, itt kell pozitív példával

szolgálni, valamint elkezdeni a tanítást.

Vigyázzunk gyermekeinkre, törekedjünk arra, hogy az otthoni po-

zitív példa erõsebb legyen, mint a késõbbiekben az iskola vagy a

baráti társaság hatása!

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

Alkohol és dohányzás –
két veszélyes kihívás

a fiatalkorúak számára

A cecei Egészségfejlesztési Iroda közremûködésével az elmúlt

idõszakban iskolai prevenciós elõadások zajlottak e témában

Cecén, Alapon, Alsószentivánon és Mezõszilason. Felkészült szak-

emberek tartottak alkohol- és dohányzás-prevenciós elõadást 7.

és 8. osztályosok diákoknak.

Mindkét szenvedélybetegség széleskörû társadalmi probléma

Magyarországon, mely egyaránt érinti a felnõtt és a fiatal korosz-

tályt, társadalmi, szociális, anyagi helyzetre való tekintet nélkül. A

dohányzás- és az alkoholfüggõség szoros összefüggésben áll az

aggasztó népegészségügyi mutatókkal, ezért kiemelten fontos a

kockázatokról történõ tájékoztatás, a megelõzés, illetve a leszo-

kás.

A cecei EFI-irodában heti rendszerességgel mûködik a Dohány-
zásról való leszokást támogató klub, valamint az Alkoholról való
leszokást támogató klub. Ezek a foglalkozások hasznosak a már

függõségben szenvedõk számára, emellett különösen fontos a fi-

atalkorúakat célzó prevenciós tevékenység, amelynek keretében

az említett települések iskolásait világosították fel arról, hogy mi-

lyen káros hatással van a szervezetre a dohányzás és az alkoholfo-

gyasztás, szervi, szellemi és pszichés leépülést okozva.

A magyar országgyûlés 2012-ben elfogadta a fiatalkorúak do-

hányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereske-

delmérõl szóló, világviszonylatban is igen szigorú törvényt, elsõ-

sorban annak érdekében, hogy Magyarországon minél kevesebb

fiatalkorú juthasson dohánytermékhez. Az alkoholhoz való hoz-

záférés is egyre korlátozottabb a kiskorúak számára. Ezek a külsõ

tényezõk közvetve hozzájárulnak ahhoz, hogy közép- és hosszú

távon az egész magyar társadalom közegészségügyi állapota je-

lentõs mértékben javuljon.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok nincsenek tisztában

a dohányzás és az alkohol egészségkárosító hatásaival, vagy nem

érzik közeli, valós veszélynek azt. A prevenciós elõadások sokat

segíthetnek a szemléletváltás tekintetében, de nem lehet lebe-

csülni a szülõk és a környezetükben élõ felnõttek szerepét sem.

Figyeljünk oda gyermekeinkre, ne vegyenek kezükbe italospoha-

rat vagy cigarettát, mert a függõség is így kezdõdik!

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

A fotó illusztráció

A fotó illusztráció
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