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RECEPT
Kétszer voltam eddig fõzõverseny zsûrijében. Egyszer Sárszentágotán kellett babgulyást bírálni, egyszer pedig halászlevet
Bogárdon. Szeretem a jó ételeket, de merész döntés volt engem felkérni tagnak
ilyen jellegû versenyen, mert a csípõs és
szálkás nem nekem való kategóriák. Azért
becsülettel álltam a sarat. A rosszat a jótól
minden nehézség nélkül meg lehetett különböztetni, de a jót a jótól már sokkal keményebb dió volt.

Zengõ ovis turisták

Eme élményem folytán részvéttel viseltetek mindenféle fõzõverseny zsûrije iránt.
A mostani pörköltfesztiválos ítészeket se
irigyeltem a 43 csapatért.
De mitõl jó egy pörkölt?
Kell hozzá, ugye, zsiradék, hús, só, bors, pirospaprika, némi folyadék, esetleg paradicsom, paprika, fûszerek. Egyszerûnek tûnõ recept, mégis hányféle variáció születik
belõle!
Valami más turpisság van itt!
Talán így helyes az a recept: végy egy adag
barátot, egy adag kíváncsiságot, friss levegõt, hevíts jókedvet, szórj bele nevetést,
közös emlékeket, fûszerezd egy csipet muzsikával s jóféle enni-, innivalóval.
Hargitai–Kiss Virág

Lakodalom van a mi utcánkban

50 éves érettségi találkozó
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Pörköltremekek
Remekül sikerült az idei Pörköltfesztivál! Minden hozzávaló –
idõjárás, társaság, hangulat – adott volt ehhez, és talán a bolygók
állása is segítette a rendezõket a program sikerre vitelében. Reggeltõl elfoglalhatták helyüket a versenyzõk az Ifjúsági parkban
körben felállított pavilonoknál. Volt, aki katonai sátorban rendezkedett be a fõzéshez, Handa Csabiék pedig egy kisteherautó
platóján. Több pavilont stílusos díszítéssel dobtak fel.
43 csapat mérette meg magát, de sokan úgy vélekedtek, hogy nem
is a verseny volt itt a lényeg, hanem az együttlét. Ezt igazolta, hogy
az eredményhirdetés után még sokáig kint beszélgetett a jó társaságban az embersereg.
A nagyobbakat és felnõtteket vásár és vidámpark várta.
A déli harangszót követõ órában megszületett a zsûri ítélete a
pörkölteket illetõen. I. lett Újházy Péter és Tóth László, II. az
Aranyvölgy Vadásztársaság, III. a Sárbogárdi ördögök. A helyezettek díjait (kis bográcsot fakanállal) Pluhár Pista bácsi ajánlotta
föl.

A Sárbogárdi Fúvósok és a polgármester nyitották meg az
eseményt. A postagalambászok
galambröptetéssel
jelezték,
hogy kezdetét vette a pörköltfesztivál. Miközben készültek a
húskompozíciók a bográcsokban, Gilicze Laci bácsi az íjászat rejtelmeibe vezette be az
érdeklõdõket. Gyermeknap lévén a színpadon Mátyás király
egyik története elevenedett
meg bábszínház formájában. A
szervezõk ingyen kisvonatozást
és ugrálóvárat is kínáltak a
kicsiknek, valamint két gombóc
fagyival vendégelték meg õket.

Az eredményhirdetés elõtt és után a Sárréti Csókavirág néptáncosainak szép népviseleteiben és játékos táncában gyönyörködtünk. Õket a Belly Kids hastáncos gyermekek követték, akik nagyon ügyesen sajátították el oktatójuktól, Ildi nénitõl a mozdulatokat. Késõbb az Írisz Orientál kápráztatta el a nézõket ugyancsak hastánccal. Tapsolhattunk a délután folyamán még másik
két táncstílust felvonultató csapatnak, a társastáncokat bemutató
TenDance-nek és a hiphop „Kiscsillag”-ainak. Sztárvendégként
Dér Heni és Janicsák Veca õrjítették meg a közönséget.
Hargitai–Kiss Virág

Évet zár a Violin
A Violin Mûvészeti Iskola sárbogárdi csoportja kedden évzáró mûsorral fejezte be idei
tanévét. A Himnusz eléneklése után Puskásné Radnó Ágnes, az intézmény vezetõje mondott beszédet. Az eddig megszokott hagyományos hangszerek mutatkoztak be idén is:
zongora, gitár, dob, trombita, furulya és fuvola.
A különbözõ népek dalai (mint például a „Ha nyílnak a tavaszi kék ibolyák” címû svéd
népdal) és klasszikus zeneszerzõk (mint Schumann vagy Csajkovszkij) mûvei mellett
könnyûzenei dallamok is felcsendültek. Hallhattuk gitáron Bõle Péter elõadásában a
Beatles „Yesterday” címû dalát, Gráczer Asztriktól Sting „Englishman in New York” címû számát és Eric Clapton „Tears in Heaven”, valamint a The Mamas & The Papas
„Dream a little dream of me” címû slágerét Makkos Anna Ráhel elõadásában.
Reméljük, jövõre is ilyen lendületes és lélekmelegítõ elõadásokat hallhatunk az ifjú zenészektõl.
Jövõ héten kedden 17 órakor a miklósi zeneiskolások évzáró koncertjére kerül sor az iskola aulájában.
Hargitai Gergely
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Gratulálunk!
Streng Ferenc nyugalmazott rendõr alezredes részére az UNAVEM III. misszióban tanúsított kiemelkedõ helytállása elismeréséül az ENSZ Nemzetközi Békefenntartók napja valamint Magyarország 25
éves afrikai szerepvállalása alkalmából
emléklapot adományozott Pintér Sándor
belügyminiszter, melyet május 29-én, csütörtökön vehetett át Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetében rendezett tudományos konferencia keretében.
Ferenc büszkén képviselte Fejér megyét,
Sárbogárdot valamint a város rendõrkapitányságát egyedüli rendõrfõtisztként. Ma
is úgy vélekedik: a békefenntartó misszióknak jelentõs szerepük van, illetve lehet
konfliktushelyzetek enyhítésében, megoldásában.

A fénykép Ferenc 1996-97-es angolai
missziójának idején készült.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Hargitai–Kiss Virág
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Népmûvészeti kiállítás Alapon
Fejér megye népmûvészeinek alkotásaiból
nyílt kiállítás Alapon a mûvelõdési ház
emeletén az elmúlt héten csütörtökön. A
vándorkiállítás darabjait korábban Nagylókon is meg lehetett már csodálni.

vidékén, amit elõtte fél órán keresztül fõztek. A megye egyes településein a pörkölt
cukorból készült torta mellett (ami a võlegény „hozománya”) a mézeskalács is kísérõje a kézfogóknak a menyasszonyos ház
díszeként és lakodalmi étekként egyaránt.
Láthattunk ezüstszállal díszített terítõt,
csuhéként megelevenedõ betlehemet, birkakarámot juhásszal és gémeskúttal, veszszõbõl, csuhéból s más természetes anyagokból készült bábszínházat, ami nemcsak
dísz, hanem gyerekek által is használható,
gyöngyékszereket, népi öltözetet, subát,
ostorokat, mázas cserépedényeket, öntött
gyertyát, csalánnal, diólevéllel festett szõttest.

A tárlatot Méhes Lajosné, Alap polgármestere nyitotta meg, majd Komendó
Gabriella, a Fejér Megyei Mûvelõdési
Központ népmûvészeti referense vezette
körbe az érdeklõdõket. Sok érdekességet
megtudhattunk tõle a kiállított tárgyakkal
és készítõikkel kapcsolatban. Például azt,
hogy hagyományosan nem kifújt, hanem
fõtt tojást díszítettek húsvétra az ország e

Büszkeségünkre egy sárbogárdi fiatalember, Viasz Zoltán népi hangszerei is kiállításra kerültek.
Végül terített asztal mellé invitálták a jelenlévõket a szervezõk, ahol a helyi kertészet ízes epreit lehetett megkóstolni, pogácsa kíséretében.

Igyunk hát, az angyalát
Csodás kilátás nyílik a pálfai Öreg-hegyrõl az új út felé, egész nap
lehet benne gyönyörködni. Lehetett is, hiszen aki rászánta magát
és kilátogatott a Markó Pincébe, az reggeltõl estig nézhette a bevetett domboldalakat. Szombaton rendezte ugyanis a Pálfai
Öreghegyi Borkedvelõk Baráti Köre a második Pálfai Pinceszert.
Már reggel elkezdõdött a fõzés, ahol több mint 20 bográcsban fõttek a finomabbnál finomabb pörköltek, töltött káposzták és mi
szem-szájnak ingere. Akik felrakták a fõnivalót, azok pedig benevezhettek a versenyekre – a gumicsizmadobásnál például folya-

Hargitai–Kiss Virág

matos volt a próbálkozók sora, de az íjászok is hõsiesen mutogatták a célba lövés közben szerzett véraláfutásaikat. A remek, családias hangulatot fokozta a délelõtt során a szekszárdi Muslinca
férfikar, akik egyenkötényben, egy-egy pohár borral a kezükben
adták elõ – az elõször még mókás, kedves, a borkóstolás elõrehaladtával pedig egyre sikamlósabb – bordalaikat. A borkedvelõ férfiakból álló társaság a dombról lefelé sétálva énekelt, majd ugyanígy fejezték be az elõadásukat. Õket követte a dunaszentgyörgyi
Riglizni citerazenekar, akik elõbb említett társaikhoz hasonlóan
többször is visszatértek a pince lábához szórakoztatni a közönséget.
A fõzést komoly zsûrizés követte. A fõzõsátrak képviselõi szépen
feldíszített tálcákon hozták a finomságokat, amikrõl nem hiányoztak a sütemények, de a virágok sem. Közben egy filmforgatás
apropójából megérkezett az egyik kereskedelmi rádióból is ismert Rákóczi Ferenc, a meglepetésvendég pedig Dankó Szilvia
énekesnõ volt.
Miután mindenki ejtõzött egy kicsit az ebéd után és megitta a
helyben fõzött kávét, beszerezhette a saját nevére gravírozott poharat nyakba akasztható pohártartóval, a kézhez vett borjegyeivel
és a programra nyomtatott térképpel elindulhatott körbejárni a
helyi termelõk pincéit, és kóstolhatott a jobbnál jobb borokból. A
bortúra után a Bogyiszló zenekar szolgáltatta a talpalávalót az esti
órákra.
Menyhárt Daniella
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Pályázatot nyert a mezõszilasi Fortuna Bt.
Térségünk egyik sikeres családi vállalkozása a mezõszilasi Fortuna Bt. A nevükkel
olykor nyomdai munkák kapcsán találkoztam már, azonban úgy alakult, hogy közelebbi ismeretségbe mindeddig nem kerültünk. A napokban készítettünk nekik egy
táblát, miszerint a Darányi Ignác Terv keretében sikeres pályázatot valósítottak
meg. E program átadási ünnepére múlt
csütörtökön került sor, amelyre én mentem ki tudósítani a Bogárd és Vidéke hetilap és a Bogárdi TV számára. Bevallom,
nem számítottam arra, amit ott tapasztaltam.

polcok sorain rengeteg gépalkatrész várja
a megrendelõket. Az üzemcsarnokban
munkások sürgölõdnek a szétszerelt motorblokkok körül.
Érdeklõdésemre az ügyvezetõ elmondja,
hogy teherautók, kamionok, mezõgazdasági gépek és haszongépjármûvek motorjainak felújításával, fél motorig történõ
összeszerelésével, személygépkocsik teljes
körû motorjavításával és alkatrészek értékesítésével foglalkozik a cégük.

Az egyik mûhelyben sok érdeklõdõ áll körül egy új berendezést, amely számítógépvezérléssel vizsgálja s állítja be egy motor üzemagyag-fecskendõjét. Megtudom,
hogy az itt vizsgált alkatrész a mai korszerû
motorok lelke: az injektor. Ennek mûködésén múlik a motor teljesítménye, üzemanyag-fogyasztása. Közben a berendezés
nagy csattogások mellett befejezi a vizsgálatot, és a mûhely elcsendesül. A számítógép-monitoron megjelennek az adatok,
amelyek segítségével a szerelõk elvégezhetik a motorbeállítást.

Mezõszilas egyik eldugott utcájában, a Jókuthy utcában hatalmas üzemcsarnokok,
raktárak sora fogadott. A bejáratnál cégtábla hirdeti: itt a Fortuna Bt központja.
Közvetlen modorú fiatalember siet elém, s
bemutatkozik:
– Kajári Zoltán vagyok, a Fortuna Bt. ügyvezetõje.
Õ vezet körbe s mutatja be büszkén a szerelõcsarnokokat és a raktárbázist, ahol

A cég vezetõje a beállt csendben tájékoztatja az egybegyûlt vendégeket és az érdeklõdõ szakembereket, hogy: kistérségi Leader-pályázat keretében jelentõs támogatást nyertek, melynek segítségével bõvíteni

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a holokauszt Sárbogárd és környéki zsidó áldozatainak
emlékére tartandó megemlékezésre, melyet

2014. július 6-án, vasárnap, 16 óra kezdéssel tartunk
a sárbogárdi izraelita temetõben.
Emlékezzünk együtt a nácizmus helyi és környékbeli áldozataira! Ebben az évben van
a hazai zsidóság deportálásának és holokausztjának 70. évfordulója. A sárbogárdi és
környéki zsidók 1944. július 7-én érkeztek Auschwitz–Birkenauba, ahonnét csak kevesen tértek vissza.
Lakk Norbert

tudták profiljukat. A sikeres pályázat egy
nagyszabású beruházás megvalósítását segítette elõ. A 10 millió Ft-os összköltségû
beruházás mintegy 60 %-a pályázati támogatás. A támogatás jóvoltából a Fortuna
Bt. egy CRU2-es injektorvizsgáló berendezést vásárolt, mely új szolgáltatások bevezetését teszi lehetõvé. Ezzel a lépéssel a
hengerfej és a motorfelújítás mellett már
az injektorok bevizsgálására is lehetõség
lesz, izgalmas távlatokat nyitva a cég, illetve a partnerek elõtt is.
A rendezvényen részt vett Mezõszilas polgármestere, Magyar József, a választókerület országgyûlési képviselõje, Varga Gábor, valamint a Fortuna Bt. fontosabb
partnerei és a sajtó munkatársai is.
A céget a fiatal ügyvezetõ, Kajári Zoltán
édesapja, Kajári József és testvére, Kajári
Sándor hozták létre sok évtizeddel ezelõtt.
Elõször a házuk garázsában nyitottak autószerelõ mûhelyt. Amolyan mindenes
szerelõi lettek a településnek és a környéknek. A szakma szeretetét még gyermekként õk is édesapjuktól sajátították el, aki a
termelõszövetkezet gépmûhelyében volt
esztergályos, gépszerelõ. Az õ esztergapadja volt az elsõ komoly gép, amivel már
motorkerékpárok, autók hengereit lehetett felfúrni, s motorjait felújítani. A Kajári
testvérek ügyszeretetét mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy ha éjjel lerobbant az
úton egy autó, akár hajnali kettõkor is
kimentek azt megjavítani.
Mi a sikerük titka? A szakmai elhivatottság mellett a kitartó, szívós munka, az érdeklõdés az új dolgok iránt, s az, hogy minden hasznot visszaforgattak a fejlesztésbe.
Az igazi erejük pedig a családi összefogásban rejlik. Az, hogy számíthattak a szülõk
mellett az asszonyokra és az egyre bõvülõ
vállalkozásban felcseperedõ gyerekekre is
(az átadási ünnep közben is egy csomó
unoka ott rajcsúrozott a felnõttek körül).
A maguk erejébõl, lépésrõl lépésre jutottak elõre.
A garázsban lévõ szerelõmûhely mellett
elõször egy autófényezõ mûhely létesült a
szomszéd garázsban, aztán megépült az elsõ komoly szerelde, amelyben már a személyautók motorja, a gumijavítás mellett
javíthatták az MTZ traktorok, teherautók,
kamionok, munkagépek motorjait is, s végül eljött az idõ, hogy raktárcsarnokok
épülhettek, s bekapcsolódtak az országos
gépjármûalkatrész-ellátó kereskedelembe. Az országban több helyen van már kirendeltségük, s beszállítói hazai és külföldi
cégeknek, így a Mercedes gyárnak is. Mezõszilason 28 embernek adnak munkát.
Életük szép példája annak, hogy az igazi
elkötelezettség, családi összefogás, kemény munka a sokak által nehéznek, olykor reménytelennek mondott magyarországi körülmények közt is képes igazi sikert hozni még egy dunántúli kis faluban
is.
Hargitai Lajos
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Öt kórus dalolt

Üdvözlet Sopronból

Öt kórus dalolt külön-külön s együtt is a Bogárdi Napok keretén
belül megrendezett kórushangversenyen a József Attila Mûvelõdési Központban vasárnap délután. Az énekkarok népdalfeldolgozásokból válogattak erre az alkalomra.
Elsõként a barcsi Bárdos Lajos Vegyes Kórus viszonozta a sárbogárdiak közelmúltbéli vendégszereplését. Az itteni közönség számára ismerõs mûvek csendültek fel (mint például a Panis angelicus, Régi táncdal), de más elõadásmódban, ami a mûveket
más színben világította meg.

Bátki Zsuzsa tanár–képzõmûvész nagyszerû képeibõl nyílt kiállítás pénteken este a sárbogárdi mûvelõdési házban, a Bogárdi Napok nyitányaként. A soproni alkotó sárbogárdi gyökerekkel büszkélkedhet: édesanyja, Markovits Györgyi itt született és itt töltötte gyermekkorát,
nagyapja Markovits Áron állatorvos. Ez volt az elsõ alkalom,
hogy Bátki Zsuzsa városunkban
mutatkozott be képeivel. Egy
különös véletlen folytán, a néptánc révén találkozott a sárbogárdi Sárréti Csókavirág Néptáncegyüttes tagjaival, s a beszélgetés során derült fény Zsuzsa itteni kapcsolódására.
A kiállítást és a XXII. Bogárdi
Napokat dr. Sükösd Tamás polgármester nyitotta meg. Novák
Kovács Zsolt a Sárbogárdi Múzeum Egyesület nevében köszöntötte az alkotót és a vendégeket. Bátki Zsuzsát Dedinszky Márta
festõmûvész mutatta be és ajánlotta a közönség figyelmébe. Ifj.
Horváth István Radnóti Miklós „Nem tudhatom” címû versével
teremtett kellõ hangulatot a képekhez, amik közt megcsodálhattuk Zsuzsa gyermek- és ifjúkori portréit, soproni „képeslapjait”,
elragadó színvilágú tájképeit, az alkotó tehetségét tanúsító rajzokat.

Két kórus – a „Népkör” Vegyes Kórusa Eszékrõl és a Kiskõszegi
(Batina) magyarság kórusa – a horvátországi magyarság képviseletében lépett színpadra, míg a Barcsi Német Nemzetiségi Kórus
német hangzásvilágot hozott magával.
Mind a négy vendégkórus erõteljes hangokkal
töltötte be a termet.
A házigazda Huszics
Vendel Kórus két Karai-darabbal készült a
koncertre: a „Négy magyar népdal”-lal és az erre az alkalomra megtanult Vidám nótával.
Végül a népszerû balatoni népdalcsokor hangzott el „Széles a Balaton” kezdettel, amihez
csatlakozott a közönség
is.
Zongorán közremûködtek: Tóth Krisztina és Huszics Ibolya.
A közös ének a koncertet követõ állófogadás után is folytatódott.
Hargitai–Kiss Virág

Hargitai–Kiss Virág
„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom ki vagy. A bennünk
továbbrezgõ dallamok és foszlányaik olyat vallanak felõlünk, amit
semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkõzhetünk.”
(Kodály Zoltán)

Szeretettel várjuk
TAVASZI HANGVERSENYÜNKRE
2014. június 5-én, csütörtökön, 18 órai kezdettel
a sárszentmiklósi evangélikus templomba.
Szerepelnek:
– a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara,
– a Zeneiskola hangszeres szólistái.
Vezényel: Horváth Ferencné.
Közremûködik: Jákob Zoltán (zongora), Bõjtös Attila (gitár).

A könyvtár vendége volt Miklya Anna
Hétfõn este került megrendezésre a Bogárdi Napok keretén belül egy könnyed beszélgetés Miklya Anna íróval. A fiatal író munkássága került bemutatásra. Kezdeti lépéseit
rögtön három regénnyel kezdte (Eloldozás, A hivatásos,
Esõ). Abból látszik, milyen sokoldalú író Anna, hogy tavaly
jelent meg sci-fi sorozatának elsõ része Jonas és a szürke
hadsereg: A dühös nemzedék címmel. Nagy átéléssel és izgalmasan vázolta föl könyvének tartalmát nagy vonalakban. De szó esett még a Quimby együttesrõl alkotott könyvérõl is. E könyvrõl érdeklõdve kérdezett a hallgatóság
több tagja is. A beszélgetés lehetõség nyílt könyveinek megvásárlására, dedikálására.
Hargitai Gergely
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50 éves érettségi találkozó
Objektív tények és szubjektív érzések
Az osztályunkról

A találkozóról

1960-ban 42-en kezdtünk – csak lányok – a
gimnázium I. A osztályában. Elsõ évben
Szabó István tanár úr volt az osztályfõnökünk, második–harmadik osztályban Kalácska Lászlóné (Borika „néni”), negyedikben néhány hónapig Princz Istvánné
(Klári néni).
Az osztály létszáma elsõben és másodikban drasztikusan csökkent, végül 23-an
érettségiztünk. 5+1-es rendszerben, heti
egy napon politechnika tantárgy keretében a mezõgazdasági munkában kaptunk
gyakorlati (télen elméleti) képzést. Négy
év alatt öt matematikatanárunk volt. Ez a
tantárgy az osztályban csak néhány lánynak volt a kedvence. Nem tudni, milyen
meggondolás alapján, mi reál tagozatosok
voltunk (ábrázoló geometriát is tanultunk). A B osztály volt humán tagozatos,
pedig ott kilenc fiú is volt.
Szerencsére volt egy pár nagyhangú, nevetõs, jó humorú lány köztünk, így teljesen
normálisan éltük meg a hétköznapok örömeit és kudarcait.
Nagyon sokat köszönhetünk tanárainknak, az összetartó közösségünk kialakulását elsõsorban Borika „néninek”, aki alig
volt idõsebb nálunk, de nagyon jó pedagógiai érzékkel kulturált viselkedésre, igényességre, emberségre nevelt bennünket.

Május 31-én délelõtt fél 10-tõl gyülekeztünk az iskola elõtt. Nagy üdvrivalgással,
öleléssel, puszikkal köszöntöttük egymást.
Azután kimentünk a temetõbe, virágot vittünk elhunyt tanáraink és osztálytársunk
sírjára. Miután visszaértünk, végigjártuk
az átépített, szépen felújított iskolát, majd
11 órakor – az osztályfõnökünk és tanáraink megérkezése után – elkezdõdött az
osztályfõnöki óra. A hagyományos jelentést az elhunytakra való emlékezés néma
csendje követte, majd az egyik szervezõ
felolvasta az elhunyt osztálytársak (3) és
tanárok (11) nevét.
Az osztályfõnökünkön kívül megtisztelt
bennünket Boros István, Leszkovszki Albin és dr. Simon Péter tanár úr. Francsics
Józsefné (Panni néni) öt éve még itt volt;
most nagyon kedves üdvözletet küldött, de
az utazásra már nem vállalkozott.
Az érettségi tablón szereplõ lányok közül
elhunyt: Csõsz Mária, Stern Éva, Virág
Irén. Ketten külföldre mentek férjhez, és
ott élnek a családjukkal; ketten betegség
miatt nem tudtak eljönni.
A találkozón részt vettek Csordás Júlianna, Deák Etelka Réka, Engyel Magdolna, Erdõdi Margit, Jávori Edit, Kajdi Erzsébet, Kiss Erzsébet, Kókány Mária,
Koska Rozália, Kovács Magdolna, Pintér

Eszter, Póda Éva, Sörös Mária, Uitz Kornélia, Vagenhoffer Zsuzsanna. És eljött
velünk ünnepelni két régebbi osztálytársunk is: Németh Ida és Rádi Stefánia.
Volt, aki hosszabban, volt, aki rövidebben,
de mindenki beszámolt élete fontosabb
eseményeirõl. Közhely, de igaz: minden
ember élete egy tartalmas, izgalmas, szenvedésekkel és örömökkel teli regény. Az
osztálytársak most is, mint régebben is,
ajándékokkal kedveskedtek egymásnak.
Az osztályfõnökünktõl nagyon szép emléklapot kaptunk, „tételeket”, melyeken
különbözõ idézeteket húztunk magunknak. Az emléklap elején ez áll: „Az évek
múlnak, az emlékek fakulnak, de visszaidézni õket mégis örömteli érzés.”
Ezt az örömteli érzést, az egymás felé áradó szeretetet éreztem egész együttlétünk
alatt. A Kajdi Erzsikétõl kapott emléklapról választottam mindannyiunk nevében
egy befejezõ gondolatot, mert úgy érzem,
ezzel mindenki egyetért:
„Mindig legyen idõd néhány kedves szóra,
mert ezzel egymás számára könnyebbé tehetjük az életet!”
Jó volt együtt. A címek, telefonszámok
megvannak.
KÉT ÉV MÚLVA TALÁLKOZUNK.
Géróné Kókány Mária

„Vallást teszünk hitünkrõl”
Keresztelõ Jákobéknál
„Az emberek elõtt való vallástételünket pedig úgy szolgálja a keresztség, hogy ismertetõ jel, amely által nyilván megvalljuk, hogy mi az Isten
népéhez akarunk számíttatni, és bizonyságot teszünk arról, hogy mi egyazon Isten tiszteletében, egyazon vallásban egyetértünk minden
keresztyénnel; egyszóval nyilvánosan vallást teszünk hitünkrõl, hogy ne csak szívünkbõl szálljon fel az Isten dicsérete, hanem hirdesse azt
nyelvünk...” (Kálvin: Tanítás a keresztyén vallásra)
Vasárnap, Tünde napján keresztelték meg a sárbogárdi református templomban Jákob Zoltán és
Polgár Tünde tanárházaspár harmadik gyermekét,
Tündét. A délelõtti istentiszteleten a keresztelési
szolgálatot a bogárdi származású Ellenbruckné
Kiss Aranka székesfehérvári lelkésznõ végezte.
Aranka a gyülekezetben nõtt fel, a család barátja, s
szintén háromgyermekes édesanya. Nagy szeretettel köszöntötte a nagy családot, és hálát adott az új
jövevényért, aki a 18. unoka apai részrõl. Az alapigéje a Róma 5:11 volt: „Sõt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által,
aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.”
Az alkalmat a közös gyülekezeti énekeken kívül zeneszó keretezte: furulya (Papp Alexa Petra), trombita (Szummer Ádám), orgona (Kissné Baranyai
Éva) és gyermekek éneke.
Jó egészséget, áldott életet kívánunk a Jákob család aprajának és nagyjának!
Hargitai Gergely
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Pedagógusokat köszöntöttek a nagylóki iskolában
A tanév vége felé kedves hagyomány, hogy május végén az iskolások, szülõk – a szülõi munkaközösség szervezésében – pedagógusnapra készülnek, köszönetet mondva azért a fáradozásért, amit a
gyermekek testi és szellemi fejlõdéséért tettek a tanárok, tanítók
nap mint nap.

A szülõk gyermekeikre bízták a köszönet kifejezését.
Az ünnepség a könyvtárszobában zajlott. Az emelkedett légkörben szinte ünnepélyesen várták és szólították az ünnepelteket,
akiket szép sorjában leültettek, mondván: hallgassák meg a tiszteletükre szóló mondandójukat.
Osztályonként jöttek a gyermekek, versekkel meleg köszönetet mondva a pedagógusok sokszor nehéz és felelõsségteljes munkájának elismeréseként. A versekben benne voltak a szeretet és a
megbecsülés szavai.
A gyerekek egymás után járultak a pedagógusokhoz, s átnyújtották nekik a mással ki nem fejezhetõ
megbecsülés virágait. A köszönet hangjaival,
szemmel láthatóan elérzékenyülve igyekeztek palástolni meghatottságuk könnyeit az ünnepeltek.
A kedves ünneplést képek, csoportképek készítése
tette emlékezetessé.
Tauzné Piroska

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Isztl László „Adatok Sárbogárd
régészeti topográfiájához”
címû mûvét bemutató beszélgetésre
A beszélgetés résztvevõi:
dr. Fülöp Gyula régész és minden kedves érdeklõdõ.
Mindenkit szeretettel várunk 2014. június 11-én (szerdán)
17 órakor az új könyvtárban (Hõsök tere 16.)!

Gyermeknap Nagylókban
Változatos programot szervezett a nagylóki szülõk közössége az
aprónépnek szombaton a futballpályán. Minden gyermek találhatott magának kedves idõtöltést. Lehetett focizni, számháborúban, akadályversenyen részt venni, a pavilonok alatt felállított
asztaloknál gipszbõl készült díszt festeni, harisnyavirágot, hajpántot, ajtódíszt kreálni, lufit hajtogatni, arcfestésre sorban állni.
A nagyobb méretekben gondolkodók az aszfalton élhették ki
rajztehetségüket. Két ugrálóvárban a még megmaradt fölös energiákat vezethették le a gyerkõcök. A felfrissüléshez bõségesen
rendelkezésre állt fánk, lángos, innivaló, eper és alma. A sütésben
a népdalkörösök, nyugdíjasok jeleskedtek.

Mindemellett jó szórakozást kínált a résztvevõknek a Palacsinta
együttes és a Kiscsillag hiphoposok elõadása.
Akinek mindez mégsem volt
elég, az a focipályán rúgta a
bõrt, vagy a játszótér elemeit
nyüstölte.
Különlegesség volt a Magyar
Vadászgörény Klub jelenléte,
akiknél meg lehetett csodálni
és simogatni a magukkal hozott vadászgörényeket. És
nem utolsósorban látványos
quadbemutató szögezte az
aszfaltos pálya mellé a motorozás kedvelõit. A jármûvet
aztán ki is lehetett próbálni.
Hargitai–Kiss Virág
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Miklósi hírcsokor
Tihanyban
Május 16-án kirándulni indult az 5. évfolyam Tihanyba. Elõször Siófokon álltunk
meg, ahol a plázában megnéztük a Mr.
Peabody és Sherman kalandjai címû animációs filmet. Innen Szántódra indultunk,
hogy átmenjünk a Balatonon komppal.
Többen közülünk még soha nem utaztak a
vízi közlekedésnek ezen eszközén. A tihanyi kikötõbõl elõször az apátsághoz mentünk. Onnét is megcsodálhattuk a Balatont. Jártunk a tihanyi visszhangnál, majd
a magyar királyok panoptikuma következett, ahol egy kalózokról szóló kiállítást
tekintettünk meg. Az utolsó megállónkat
sajnos elmosta az esõ.
Csernyánszki Szilvia, Téglás Kata Sára 5. a

Veszprém megyében
A kirándulás elõtti napokban izgatottan
vártuk a meteorológiai jelentéseket, hogy
vajon tudunk-e kirándulni menni pénteken. Mivel az égiek kegyesek voltak hozzánk, reggel 8-kor Veszprém felé vettük az
irányt. Elsõ állomásunk a Zirci Ciszterci
Apátság volt, melyet 1182-ben alapítottak.
Az esõ elõl jólesett beülni a templom padsoraiba és meghallgatni egy rövid ismertetõt az egész intézményrõl. A Monostorban
található a Bakonyi Természettudományi
Múzeum, ahol kitömött állatokat láttunk.
Délutánra sajnos rosszabbra fordult az
idõ, mi mégis úgy döntöttünk, meghódítjuk a több mint 700 esztendõs cseszneki várat. Bár az esõ cseperegni kezdett, az elhatározást mégis tett követte, feljutottunk
egészen a csúcsig! Hazafelé alig vártuk,
hogy megmelegedhessünk és degeszre
tömhessük a hasunkat a veszprémi McDonald’s-ban.
Zelman Fanni 6. b

Üzemlátogatás
Május 16-án mi, hetedik évfolyamosok útnak indultunk Székesfehérvárra üzemlátogatásra. A „b” osztályosokkal a Videoton Metál Kft. gyárában nézhettük meg a
gyártási folyamatot. Az üzem leginkább
autóalkatrészeket készít. A részlegvezetõ
bemutatása során bepillanthattunk az
összetevõk gyártásának eljárásába, majd a
tartozékok mérõszobájában figyelhettük
meg azok tökéletesítését. Végezetül az
idegenvezetõ a továbbtanulás fontosságáról is beszélt nekünk. Ez idõ alatt az „a”
osztályosok a Gyõri Kekszgyár székesfehérvári üzemében jártak. Elõször a fenséges illatokat árasztó sütõrészlegben álltunk meg, majd továbbhaladva megfigyelhettük, hogyan formázzák a nyers tésztát.
Nagyon érdekes volt az a folyamat, amikor
a már kész kekszeket vonták be csokival. A
sok séta után pihenésképpen meg is kóstolhattuk az ott készült termékeket. Ezt
követõen a másik osztállyal együtt körül-

néztünk Kápolnásnyéken a Vörösmarty-emlékházban, majd késõbb Pákozdra, a
katonai emlékparkba látogattunk el, ahol
részletes bemutatót kaptunk, megnézhettük a szabadságharc katonáinak egyenruháit, hallottunk a korabeli tüzelési módszerekrõl és a fegyverekrõl. Egy filmet is
megnézhettünk a pákozdi csatáról. Innen
indultunk utolsó állomásunkra, amit már
mindenki nagyon várt: a McDonald’s-ba.
Ritka élmény, hiszen Sárbogárdon ilyenben nem lehet részünk. A kirándulás
végére mindenki fáradtan, de jó kedvûen
és jóllakottan tért haza.
Kaifis Dorottya, Mocsár Mirabella,
Strasszer Virág, Varga Cecília 7. a és 7. b

A 8. évfolyam kirándulása
Utazásunk elsõ állomása, a Magyar Földrajzi Múzeum, Érden található. Idegenvezetõ segítségével jártuk be a múzeumot.
Interaktív térképen követhettük a földrajzi utazók útvonalát. Különbözõ földgömböket, szobrokat, kitömött állatokat, régi
korok könyveit és gépeit láttuk. Ezután az
etyeki Korda Filmstúdióba indultunk. Itt is
volt idegenvezetés, elõször a külsõ területeket jártuk át, ott fel volt építve a Borgiák
címû film díszlete. New York egyik utcája
szintén látható volt. Az esõ elõl az étteremben húzódtunk meg. A belsõ részben
kiállítást láthattunk a filmtörténetrõl. Néhány filmes trükköt is bemutattak nekünk.
Kissé esõs, de nagyon kellemes nap volt ez
számunkra.
Kellner Dóra, Kern Patrícia

IV. Sárfürkész nap
Idén negyedik alkalommal rendezte meg
iskolánk a kis természettudósok vetélkedõjét Rétimajorban. Május 22-én közel
negyvenfõs diákcsapattal szállt buszra
négy pedagógus Németh Mária és Zámbó
Zsuzsanna tanár nénik szervezésében,
hogy a természet közelében töltsenek el
velünk együtt egy, a tanulás szempontjából

2014. június 5. Bogárd és Vidéke
hatékony, ugyanakkor érdekes és vidám
délelõttöt. A nap csoportalakítással kezdõdött, melynek során hét felsõbb osztályossal együtt a Sün csapatba kerültem.
Rögtön ezután nekifogtunk a versengésnek. Több helyszínen különbözõ típusú
feladatok vártak ránk, melyek sorban követték egymást. Elsõként Dizseri Péter tanár bácsi látott el bennünket tájékozódással, földrajzi ismeretekkel kapcsolatos feladatokkal. A következõ helyszínen Németh Mária tanár néni bombázott bennünket biológia szakosként növénytani és
az állatok világával kapcsolatos kérdésekkel. Harmadik állomásként drámás játékokat játszhattunk Tóthné Huszár Magdi
néni vezetésével. Ezután a nádi iskolában
elbújva a perzselõ napsütés elõl oldottunk
meg érdekes feladatokat a biológia és földrajz témakörébõl. Végül a komoly feladatokat viccesre váltva Gulyás Pál egyik versét adtuk elõ csoportokban. A nap végén
már csak az eredményhirdetés maradt hátra, amit mindannyian izgatottan vártunk.
Nagyon örültünk, hogy második helyezést
értünk el, de a legjobban az év hala nevét
viselõ csoport, vagyis a Magyar bucók örvendeztek, hiszen elsõk lettek. Köszönjük
minden tanárunknak ezt az izgalmas
napot.
Zelman Fanni 6. b

BRONZÉREM
a Bendegúz Tudásbajnokság
országos döntõjében
2014. május 24-én Szegeden voltam a Bendegúz Tudásbajnokság országos döntõjén.
Erre a megmérettetésre a megyei döntõk
elsõ helyezettjei jutottak el, ahol több tantárgyból mérték össze tudásukat. Fél
10-kor ünnepélyes megnyitó keretében
köszöntötték a versenyzõket. A versenydolgozatok megírása két helyszínen zajlott. Nekem az Arany János Általános Iskolában kellett megoldanom a 24 kérdésbõl álló feladatsort anyanyelv tantárgyból.
A munkához 45 perc állt rendelkezésünkre. Fél 2-tõl a Dugonics András Piarista
Gimnáziumban ünnepi mûsorral várták a
versenyzõket és kísérõiket. Az eredményhirdetésre délután 4 órától került sor,
melynek keretében tantárgyanként és évfolyamonként az elsõ tíz helyezettet jutal-
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mazták. Szüleimmel együtt izgatottan vártuk, vajon elhangzik-e az én nevem is.
Nagy-nagy örömünkre a 3. helyet elért versenyzõk sorába szólítottak ki. Jutalmul egy
gyönyörû kupát, bronzérmet, oklevelet és
két szép könyvet kaptam. Erre az izgalmas
versenyre jövõre is benevezek!
Tatai Boglárka 5. b

A Hetedhét Játékfesztiválon
Május 24-25-én tartották Székesfehérváron a gyerekeknek szóló Játékfesztivált. A
rendezõktõl felkérést kaptam, hogy a mesevonaton az érdeklõdõ gyerekeknek meséljek, mivel a megyei Óperenciás mese-

mondóversenyen második lettem. Mikor
megérkeztünk a városba, rögtön megkerestük a mesevonatot. A rendezõk tájékoztattak arról, hogy mi a feladatom. Elhelyezkedtünk a jármûvön és mesélni
kezdtem. Az arra járó gyerekek szép számmal be is ültek a kényelmesen berendezett,
kicsinyke vasúti kocsikba, és nagy érdeklõdéssel, mosolygó arccal hallgatták a szebbnél szebb, sok tréfás fordulatot tartalmazó
meséimet. Legkedvesebb meséimbõl, a
székely népmesékbõl válogattam. A mesék között több alkalommal is kicserélõdött a hallgatóság. Nagy örömömre szolgált, hogy emlékbe kaptam egy Játékfesztiválos pólót a rendezõktõl, és egy újabb
szereplési lehetõséget az „Igézõ” elnevezésû gyermekszínházba június 7-e estéjére.
Huszár Anna 5. a

Klímaõrjárat
A Magyar Természetvédõk Szövetsége
szervezésében a 2014. évi Klímaõrjárat vetélkedõre iskolánkból hét csapat jelentkezett. A Közép-Dunántúli régióban (Komárom–Esztergom, Fejér és Veszprém
megyék) 167 csapat nevezett a versenyre,
mely három fordulón keresztül zajlott. A
kiadott feladatokat a 6. (Vegyigyümi, Hubabubaglobus) és az 5. évfolyamról (Kék
cinegék, Zöld hármas) több csapatunk is
sikeresen teljesítette. A Kék cinegék csapata (Inotai Laura, Ellenbruck Krisztina
és Tatai Boglárka 5. b) 8. helyezést ért el,
így bejutott a regionális döntõbe, melyre
május 30-án kerül sor Veszprémben. Jó
versenyzést kívánunk nekik!
„Misulink” újságíró szakkör

ISKOLA
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Szent István Napok 2014
SZIN, vagyis Szent István Napok – iskolánk
egyik legrégibb hagyományokkal bíró eseménye, mely mindenki számára kicsit mást jelent. Van, akinek egy hét tele élményekkel,
van, akinek a közelgõ év végének a jele, van,
aki csak a kellemes nyüzsgést élvezi. S bizony
a legtöbben mind a hármat!
Idén is összefonódott iskolánk névadójának
ünnepe a Mészöly-napok rendezvénysorozatával, idén azonban a versmondóverseny és a
Steitz-kupa mellett egy ifjúsági kórustalálkozón is részt vehettünk, mely reméljük, hagyománnyá válik a következõ évek folyamán.
Mindezek mellett kellõ hangulatban indultak saját rendezvényeink is. Rendhagyó módon, de hagyományteremtési szándékkal indított akadályversenyünk idén csak a felsõsöknek szólt, ott bomlott lelkes csapatokra a
diákok kis közössége, s mindenki nagy lelkesedéssel gyártotta és gyakorolta a csatakiáltásokat. Az állomásokon ezután kellett tanúbizonyságot tenniük nemcsak ügyességükrõl,
hanem gyorsaságukról, a tanévben megszerzett tudásukról is. S bizony a tanárok által felépített megállók jól megdolgoztatták az
összes csapatot! Hiszen elõ kellett szedniük
anyanyelvi ismereteiket, a történelmi és helyismereti totó is nagy fejtörést jelentett, s aki
villámgyorsan ki tudta rakni a puzzle-t, az
máris mehetett a könyvtárba, hogy a könyvtárhasználati feladatsort is minél jobban teljesíthesse. A feladatok végén persze a menetlevelekbe bekerültek a pontszámok is, de az
kit is érdekelt, amikor ilyen jól már régen
éreztük magunkat! Közben persze a kicsik
sem unatkoztak, gyorsan birtokba vették a
tornatermet, s egy sorverseny, majd egy gyorsasági akadálypálya teljesítése során adtak
bizonyságot fürgeségükrõl és ügyességükrõl.
És ez még csak az elsõ nap volt!
Nagyon sok minden várt még diákjainkra
ezen a héten. Természetesen folytatódott a
hagyományos rajzversenyünk is. Idén az alsó
tagozatosok nem papírra, hanem a betonos
udvar aszfaltjára alkothatták meg mûremekeiket, így a mai napig lehetõségünk van gyönyörködni a szebbnél szebb munkákban. A
felsõ tagozat közben lecsaphatott a tornateremre és pályára, s mindenféle sportverseny
során bizonyíthatták a gyerekek gyorsaságukat, ügyességüket, sõt kerékpáros tudásukat
is.
Szerdán sem ért véget a munka, sõt! A tavaszi
papírgyûjtés ugyanis megbolygatja kis városunk ezen részét, aminek köszönhetõen idén
tavasszal rekordmennyiségû papírt sikerült
összegyûjtenünk: 4,2 tonna, azaz 4200 kg papír töltötte meg a két hatalmas konténert. A
versenyt – hiszen mit érne mindez egy kis izgalom nélkül! – idén a 4. osztály nyerte, akik
több mint 800 kg papírt hordtak össze a rendelkezésre álló 4 óra alatt.
Csütörtökön pihenéssel tölthettük a napot: a
székesfehérvári pláza mozijában várták minden tanulónkat, ahol tanár és diák együtt
kapcsolódhatott ki egy jó kis rajzfilmen. Az
iskola alapítványa és a SZMK segítségével élvezhettük mindezt, akik felajánlották, hogy
az õ költségükön, a gyerekek számára ingyenesen tehessük meg mindezt. Köszönjük!
S végre elérkezett a péntek, amikor már élményekkel telve, de kissé szomorúan (hogy

ennek is vége) kezdhettük meg a tanítási napot. Gyereknap lévén újra elgyönyörködhettünk a csigák-kagylók hagyományos kiállításában, s érdekes elõadást is hallhattunk ezen
tengeri élõlények nem mindennapi életérõl.
Mindezek után persze már csak az eredményhirdetés volt hátra, ahonnan csak az távozott üres kézzel, aki a délutáni programokból rendre kivonta magát. A magukat aktivizálók azonban nem mentek el egy kis cukorka vagy csoki nélkül, melyet késõbb abban a
tudatban fogyaszthattak el, hogy tanévünk
legszebb, élményekkel leginkább teli hete
van a hátunk mögött!

Legyen a zene
mindenkié!
Ez a Kodály-idézet volt a mottója annak az ifjúsági kórustalálkozónak, melyet a Mészöly
Géza Általános Iskola s énektanára,
Szénásiné Szabó Mariann szervezett hagyományújító, -teremtõ szándékkal. A korábban
mûködõ zenei tagozat és zeneiskola idejében
ugyanis az ifjúsági kórusok létének nagy hagyománya volt városunkban, de e két intézmény megszûntével a korábbi hagyományok
is elenyészni látszottak. Most azonban, reméljük, sikerrel indult újra az a mozgalom,
melynek talán nem is a nevelés, hanem a közös zenélés, örömzene megvalósítása a célja.
Nagyon sok iskola kisebb-nagyobb kórusa fogadta el a meghívást: képviseltette magát
Cece, Sárszentágota, Mezõszilas, Sárbogárdról a Szent István Általános Iskola, a Petõfi
Sándor Gimnázium, valamint a házigazda
Mészöly-kórus lépett színpadra. A rendezvényt Huszics Vendelné Zsike néni nyitotta
meg, aki hûen mindazokhoz az elvekhez, melyeket képvisel városunk zenei életében, közös énektanítással és énekléssel vezette fel a
fellépõ énekkarokat. S talán a legnagyobb
öröm volt azt látni, hogy a diákok, tekintet
nélkül az életkorra – hiszen 6 évestõl egészen
a 18 évesig képviseltette magát a diákság –,
örömmel, mosolygós arccal énekeltek
együtt, s léptek késõbb is színpadra. A másfél
órás mûsor keretén belül igen sokféle mû elhangzott, s ha valakinek elõítéletei vannak a
kórusmuzsikával kapcsolatban, akkor az
most meglepõdött volna, hisz nemcsak a
négy szólamban megszólaló Kodály-mûvek
sorolhatók bele ebbe az igencsak tág mûfajba, hanem bizony felhangzott Máté Pétertõl
a Republic együttes dalain át igen sokféle
dallam.
S miért remélem, hogy ez a szép hagyomány
újjáéled városunkban? Elsõsorban azért,
hogy végre mindenki láthassa és hallhassa,
hogy mi, az együtt énekelni szeretõk nem egy
réteget, hanem egy nagy családot alkotunk,
másrészt azért, mert még nem tanulta meg
mindenki: a zene valóban mindenkié! Éppen
ezért köszönöm a szervezõk áldozatos munkáját, a diákok kitartó zeneszeretetét, és kérem mindazokat, akik szeretnek közösen,
másokkal együtt dalra fakadni, hirdessék velünk, iskolákkal: a zene minden népnek, minden kultúrának a szíve, mert az a szívbõl jön.
Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola
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Cecei sulibörze
„Kulturális Maraton”
A Cecei Általános Iskola életében a tanév vége igazi kulturális
rendezvénysorozattá vált. A TÁMOP 3.3.14. prioritású pályázatoknak köszönhetõen a székesfehérvári Pelikán Teremben megtekintett Cyber Cyrano címû elõadás után egy másik csoportunk a
Vörösmarty Színház „Koldus és királyfi” címû darabját tekintette
meg. De ezzel nem volt vége a színházi évadunknak, hiszen iskolánk egyik nagylelkû támogatójának köszönhetõen alsós diákjaink egy csoportja a budapesti Új Színházba kapott meghívást.

2014. június 5. Bogárd és Vidéke

mára az elõadás humoros szövege, s a zenei betétek is élményt jelentettek a híres színészek játéka mellett. A színház épülete önmagában is kulturális élmény, de örökké emlékezetes marad a
színvonalas elõadás is, melyet a modern kor interaktív elemeivel
egészítettek ki az alkotók.
Ezúton is köszönjük Posgay György úrnak, a cecei üzemanyagtöltõ állomást üzemeltetõ Metalelektro Kft. vezetõjének, hogy ilyen
nagyszerû színházi élményhez juttatta diákjainkat!
A rendezvényfolyam következõ állomásaként két diákcsoportunk is a szekszárdi Babits Mihály Mûvelõdési Házban tekintheti
meg az Amazónia címû mozielõadást. A maraton zárása a június
5-én a Cecei Mûvelõdési Házban megrendezésre kerülõ irodalmi
elõadás lesz, amelyet a Fejér Megyei Vörösmarty Könyvtár támogatásával Víg Balázs író–elõadómûvész fog prezentálni legifjabb
diákjainknak.
Cecei iskola

Madárbarát iskola
Örömmel tudatjuk az olvasókkal, hogy a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület Madárbarát Kert programjának pályázatán a Cecei Általános Iskola elnyerte a Madárbarát Iskola
megtisztelõ címet.

Az Országjáró Mátyás király címû mesejáték egy különleges,
gyermeknapi elõadás volt, Mátyás király álruhás országjáró vándorútjairól. Többek között megelevenedett Kinizsi Pál és A kolozsvári bíró története, s ezek során Mátyás király szigorú, de igazságos személyisége is. Sok vidám percet szerzett a gyermekek száAz intézmény munkatársai, diákjai és segítõi nagy hangsúlyt fektetnek a természet és környezetvédelem szemléletének erõsítésére. Ennek keretében minden évben madáretetõket készítenek,
helyeznek ki az iskola parkjába és töltenek fel a téli idõszakban.
Sok cserjét, bokrot, díszfát ültetnek, amik fészkelõhelyül szolgálnak a hasznos vendégeknek, lakótársaknak, hiszen olyan sok madár lakik az iskola parkjában, hogy tanítás közben is madárcsicsergés hallatszik.
Emellett madáritatókat is kihelyeztek, ahol a madarak ihatnak és
fürödhetnek a nyári idõszakban.
Az elismerés mellé egy tábla is jár, amit büszkén helyeztek ki az iskola falára, így is hirdetve az ide érkezõk felé a madárbarát szemléletet.
Szabóné Várady Katalin

Lakodalom van a mi utcánkban
Ez volt a búcsúzó nagycsoportosok elõadásának témája a cecei óvodások idei ballagásán. Hatalmas, színes csokrok, kamerák, fényképezõgépek és telefonok célkeresztjében többnyire meg sem illetõdõ hatévesek álltak színpadra múlt héten a mûvelõdési házban. A terem megtelt a családtagokkal, barátokkal, akik kíváncsian várták, hogy az idei évben milyen mûsorral készülnek a legkisebbek.
A lánykérés–esküvõ–lakodalom története volt a legviccesebb a gyerekek elõadásában, hiszen az emberek nem is óvodásokat, hanem
igazi „kis felnõtteket” láttak a színpadon.
Az óvó és dajka nénik egy hosszú, képekkel teli vetítéssel elevenítették fel az elmúlt évek legkellemesebb pillanatait, majd a kisebb csoportok búcsúztak a ballagóktól. Mészáros Istvánné óvodavezetõ egy-egy virággal köszönte meg a segédkezõ szülõk folyamatos munkáját. Miután a nagycsoportosok is elmondták a megtanult versüket, az óvodások szülei köszönetképpen ajándékot adtak át minden nevelõnek és azoknak, akik közremûködtek abban, hogy a gyerekek jól érezzék magukat.
Ezután a ballagók kaphatták meg a virágaikat, miután büszkén és várakozva indulhatnak szeptemberben az iskola felé.
Menyhárt Daniella

Bogárd és Vidéke 2014. június 5.
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„Egy kicsi mozgás
mindenkinek kell”

Zengõ óvodások túrája
a Velencei-hegységben

Az „Egészséges óvodások Sárbogárdon TÁMOP-6.1.2.-11/1-20121564” projekt keretében a rendszeres testmozgást elõsegítõ szabadidõs programok megvalósításában május 29-én csütörtökön
délelõtt az óvoda udvarán négy állomásos akadálypályán próbálhatták ki a gyerekek az ügyességüket és a kitartásukat.

„Turistautakon, tanösvényeken, csendben járva,
tanuljuk meg szeretni, ismerni és tisztelni a természetet.”
Az „Egészséges óvodások Sárbogárdon TÁMOP – 6.1.2.-11/12012-1564” projekt keretében két alkalommal szerveztünk kirándulást a Velencei-hegységbe. A gyalogtúrák célja az volt, hogy a
gyermekekkel megismertessük a természetet, erdei élményt és tapasztalatot nyújtsunk, természetvédelemre neveljük õket.
Május 20-án a Süni és Micimackó, május 27-én pedig a Szivárvány
és Margaréta nagycsoportos gyermekekkel túráztuk végig a
Pákozd–Sukoró útvonalat. Mindkét alkalommal élvezetesre, élménnyel telire sikeredett a nap, az idõjárás is ragyogó, napsütéses
volt.
Pákozd volt útvonalunk elsõ állomása. Hosszú utat gyalogoltunk
végig, a gyönyörû tájat megismerve és abban gyönyörködve. Növény- és állathatározót igénybe véve azonosítottuk be az itt fellelhetõ növényeket, bogarakat, gyíkokat, madarakat. A túrajelzést
követve – piros kereszt – jutottunk el tisztásokon (egykori katonai
gyakorlótér), fenyõ- és bükkerdõn át a pákozdi természetvédelmi
területen található ingókövekhez. Ezek a természeti
képzõdmények nagy hatással
voltak a gyermekekre. Megmászva és a résekbe bekukucskálva a gyermekek fantáziája szárnyra kelt. Fantasztikus történeteket kitalálva
játszottak a sziklák körül. Késõbb „indiánosdit” is játszottunk a lankákon.
Sukorón az arborétum területén folytattuk a gyalogtúrát.
Sok-sok ismeretre tettünk
szert itt is. A Természetrajziés Halászati Múzeum lenyûgözte a gyermekeket. Kipróbálhattak
olyan játékokat, amelyek összefüggnek az arborétum állat- és növényvilágával, ezáltal kerülve közel ehhez a közeghez.

A zenére történõ bemelegítõ gimnasztikai gyakorlatok után körbefutották a gyerekek az óvodát, majd a kijelölt helyrõl köredzés
formájában haladtak végig az akadálypályán.
Az egyik helyen sítalpakon egyensúlyozhattak szólóban, párban,
trióban. Kipróbálhatták a négyes sítalpon járást, ahol egyszerre
kellett a bal, majd a jobb lábukat emelni a haladáshoz. Borzasztó
összpontosítást, türelmet és összedolgozást igénylõ feladat volt.
A második helyen a kislabdaeldobás mûvészetét kísérletezhették
ki alsó, felsõ, egykezes és kétkezes dobási technikával. Eközben
az udvari mászókákat is felhasználhattuk mint akadályleküzdést.
A harmadik állomáson a trambulinon való ugrálás szolgáltatta a
feladatot, ahol zenére, zene nélkül, számolva és számolatlanul
mozogtak a gyerekek.
Az utolsó állomáson bekötött szemmel, kötelet fogva haladtak
végig a kötélpályán, mely egyszerre volt érdekes, izgalmas, vicces.
A délelõtt folyamán szezonális (eper, cseresznye) és déli gyümölcsöket (banán, nektarin, dinnye) kínáltunk az elfáradt, elcsigázott
gyerekeknek.
Délután is folytatódott a program, de már a felnõtteknek szólt az
elõadás. Mádi Imréné Vera természetgyógyász tartott érdekes,
információkban bõvelkedõ, hangulatos beszámolót az egészséges
életmódról. Szót ejtett a gyógyszerekrõl, az elfelejtett gyógynövényekrõl és ételekrõl, a prevenció fontosságáról. A feltett kérdéseket megválaszolva, segítõ tanácsokkal és egy-két praktikus technikával látta el a kérdezõ szülõket. Köszönet a színvonalas,
tartalmas elõadásért!
Szabó Zoltánné óvodapedagógus, Sárbogárdi Zengõ Óvoda

Gyermeknap a bölcsõdében
Ragyogó szemmel, piros pozsgás arcok, játék, nevetés és kitûnõ
idõ jellemezte a május 23-án megrendelésre kerülõ gyermeknapot
a Városi Bölcsõdében. A gyermekek és a szülõk együtt játszottak,
labdáztak, homokoztak a bölcsõde feldíszített udvarán. A számos
játék mellett sok-sok színes lufi és arcfestés is színesebbé tette a
gyermekek számára ezt a napot. Köszönjük a szülõknek az egész
éves együttmûködést, támogatást. A gyermeknap lebonyolításában segítettek: Kériné Tóth Nikolett (arcfestés), a bölcsõde dolgozói.
Kisgyermeknevelõk

A kalandjátszótéren „kitombolhatták” magukat, feledve az egész
napi gyaloglást.
A kilátót megmászva fentrõl csodálhattuk meg a Velencei-hegység gyönyörû tájképét és a Velencei-tavat.
A visszaúton a gyermekek azt tervezgették, hogy milyen térképet,
rajzot készítenek a napi útjukról, élményeikrõl.
Reméljük, maradandó emlék lesz számukra a természetjárás öröme, amivel talán elültettük bennük a vágyat, hogy sokat túrázzanak ezután is.
Örömmel tölt el bennünket, hogy részesei lehettünk a természet
egy kis szegletének felfedezésének!
Mészáros Márta óvodapedagógus
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Bográcsos marhalábszárpörkölt
Hozzávalók (12 személyre): 5 kg marhalábszár (tisztított állapotban),
2 kg vöröshagyma, 50 dkg zsír, 8 db borókabogyó, 2,5 ek fûszerpaprika, 2,5 ek csípõs fûszerpaprika, 1 ek köménymag (mozsárban picit
meg lehet nyomogatni), 2 db paradicsom, 2 közepes db t. v. paprika,
só és bors ízlés szerint, 4 dl száraz vörösbor, 2 gerezd fokhagyma.
A marhahúst megtisztítjuk az inaktól és hártyáktól (5 kg esetében ne egyedül csináljuk, a bográcsozás úgyis csapatsport). Kockára vágjuk. Ha szeretnénk, hogy hamarabb elkészüljön, kisebbekre, ha mindegy az idõ, nagyobbakra. Az inas részeket vágjuk ki és hagyjuk egyben. (Lehet vele
ugyanis trükközni. Belefõzzük a pörköltbe, így az íze és a „sûrítõanyagai”
belekerülnek, de mivel egyben van és jó nagy, utána könnyen kihalászhatjuk.) A hagymát megpucoljuk, apróra vágjuk. Az összes hozzávalót tálcára tesszük és a kezünk ügyébe készítjük, mert a bogrács mellõl nem lehet elszaladgálni! Ha a tûz már „fõzésre kész”, felállítjuk az állványt. A zsírt
a bográcsba tesszük, megvárjuk, míg kiolvad. Hideg bográcsba tegyük,
hogy ne kapjon oda, ne füstöljön! Rádobjuk a hagymát és kevergetjük, rázogatjuk. Nem sózzuk! Akkor a hagyma levet enged, és nem pirul, hanem
fõ. Ha a hagyma pirult–puhult, rádobjuk a pirospaprikát. Veszettül keverjük, mert ha odakap, keserû lesz, és kezdhetjük elölrõl az egészet. (Innentõl
tulajdonképpen mindegy, milyen sorrendben és mit teszünk a pörköltbe,
de a paprikát az elején kell – a zsír oldja ki a fûszerpaprika színeit és
aromáit.) Rádobjuk a kockára vágott húst, és folyamatosan rázogatva–kevergetve foglalkozunk vele, amíg egy kis levet nem enged. A kevergetés
során mindig nyúljunk a hús alá, hogy oda ne égjen. Ideális esetben a hús
enged annyi levet, amiben elpuhulgat. Ha nem, öntsünk alá egy kis vizet,
de ne sokat, hiszen a jó pörkölt alapja a sûrû szaft. Ha mégis pótolni kell a
folyadékot, inkább a bort javasolom. Kevergessük, rázogassuk, ne hagyjuk
magára. A folyadékpótlás legyen folyamatos, akkor lesz jó szaftos a pörkölt. A fûszereket ekkor tegyük bele. A paradicsomot és a kis karikákra vágott paprikát beletesszük. Nem kell megpucolni, a végén egyben ki lehet
venni a paradicsom héját, a paprikáé pedig belefõ. Ha túl „leveses” lenne,
akkor tehetünk még bele, ez ízlésfüggõ. Viszont jól sûrít. Folyamatos kevergetéssel közben megvárjuk, míg csendesen puhára fõ a hús, a szaft pedig jó sûrû lesz. Érdemes közben kóstolgatni, utánafûszerezni. Friss fehér
kenyérrel, vagy nokedlivel, savanyúsággal kínáljuk.

Malacfarokpörkölt
Hozzávalók: 2 nagy fej vöröshagyma, 10 dkg füstölt szalonna, 3 db
malacfarok, 0,5 kg bõrös sertéscsülök és -comb, 2 db paprika, 3 db
paradicsom, 1 db erõs paprika, 4 cikk fokhagyma, só, bors, pirospaprika, õrölt kömény.
A hagymát zsiradékon megdinszteljük, félidõben hozzáadjuk a felkockázott
szalonnát, összesütjük. Vigyázzunk, hogy ne égjenek meg! A felaprított
malacfarkakat és a felkockázott húst adjuk hozzá, forgassuk át a hagymán,
majd fûszerezzük meg, és öntsük fel egy kis vízzel. Adjuk hozzá az apróra
vágott zöldségeket. Fedõ alatt fõzzük. Ha elfõtte a vizet, adjunk még hozzá,
egyszerre ne túl sokat. Idõnként kóstoljuk meg és ízesítsük még, ha kell.

Gombapörkölt csirkecombbal fõzve
Hozzávalók: 10 db csirkecomb, 50 dkg laskagomba, 15 dkg füstölt
szalonna, 3 közepes db vöröshagyma, 1 fej fokhagyma, 2 db paradicsom (vagy 1-2 dl paradicsomlé), 2 dl rosé bor, só, bors, bazsalikom,
fûszerpaprika ízlés szerint, 4 ek olívaolaj.
A csirkecombokat megmossuk, a bõrt lehúzzuk, kettévágjuk alsó és felsõcombra, sózzuk, borsozzuk. Lefedhetõ serpenyõben olajat melegítünk,
melybe a 15 dkg füstölt szalonnát kockázva beledobjuk, és zsírjára pirítjuk.
Az olajon a combokat pár perc alatt megpirítjuk, majd kivesszük õket. A vöröshagymákat megpucoljuk, feltesszük az olajon pirítani, közben a laskát
is mossuk, csíkokra szeleteljük. Ezután a laska is belekerül a serpenyõbe
bors és bazsalikom társaságában. Ha a levet, amit eresztett, elfõtte, akkor
pirospaprikával színezzük, belehelyezzük a combokat, a fej fokhagymát belenyomjuk, és felöntjük egy kevés paradicsomlével. Forrás után lassú tûzön még kb. 30 percig fõzzük (a combok puhaságát villával tesztelhetjük).
Kb. 10 perccel a fõzés vége elõtt 2 dl rosé borral meglocsoljuk, és lefedve
még pároljuk.
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TÖKÖLTEM?
A kép illusztráció

Álltam a vasúti pénztárablak elõtt, átvettem a menetjegyet és a
visszajáró pénzt. Mögöttem az alábbi szavakat intézte valaki a társaságában levõ hölgyhöz:
– Nem vehetek jegyet, egy bácsi tököl az ablaknál.
Az illetõ kissé messzebb állt, nem hallhattam a szavait. Joggal feltételezem, hogy nem is szerette volna, hogy halljam, amit mond.
Egy idõs ember füle hallatára jól nevelt ember nem használja a
„tököl” szót erre az idõs emberre vonatkoztatva. Aki mégis használja, arra bizton kimondhatjuk, hogy neveletlen. Tehát én nem
hallottam. Viszont a fiam és a feleségem, akik hallótávolságban
álltak, hallották. Mondta is a fiú az anyjának:
– Ez a bácsi az apu volt.
A családtagjaim nem voltak különösképpen felháborodva, hisz õk
is a mai világban élnek, nincsenek illúzióik a társadalom erkölcsi
állapotát illetõen.
Mindenesetre méltánylandó, hogy az illetõ úr megmaradt egy határon belül, nem kezdett el gorombáskodni velem, hogy „Hallja,
öreg, mit tököl itt a pénztárnál, nem gondolja, hogy más is akar jegyet vásárolni?” Ez a változat sem lett volna nagyon szokatlan.
Mit remélhetek? Egyedül abba a reménybe tudok belekapaszkodni, hogy õk ketten nem késtek el vonatot az én piszmogásom
miatt. Igen, a piszmogás szót használtam. Egy idõ óta, éveim számának megszaporodása folytán észrevettem, hogy bizonyos dolgokban lassúbb vagyok. Tehát például a cipõfûzõm megkötése, a
boltban történõ vásárlás, de akár az öltözés terén már nem vagyok
kellõen fürge, mint régen voltam. Nem döbbent meg a dolog, tudom, hogy az öregembernek lassabban mozog a keze, lába, s ezt a
tényt magamra nézve is kénytelen vagyok elfogadni. Feltehetõleg
ez a fogyatékosságom játszott közre a pénztárablaknál tanúsított,
kissé vontatott viselkedésemben. Vannak fiatalok, akik egy idõ
múlva meg fognak öregedni, és akkor lelassulnak. Vannak viszont
sajnálatos esetek, amikor az ifjú valami miatt nem öregszik meg.
Nála nem következik be, hogy bizonyos mozgásokat, cselekedeteket hosszabb idõ alatt végez el, mint a többiek. A sorsok különbözõek, ilyen az élet. A kérdés az, hogy aki megöregedett, az zokon
veheti-e egy fiataltól, ha azt mondja rá, hogy tököl.
Most aztán ideje, hogy szembenézzek önmagammal, és meredeken föltegyem a kérdést: tököltem én ott a pénztárablaknál?
Õszintén szólva nem tölt el elégedettséggel ez a szó. Örültem volna, ha más igét használ az illetõ. Azonban ebben a formában intést jelent számomra. Ilyen menetjegy-vásárlási helyzetben ezután valahogy meg kell próbálni fölgyorsulni.
L. A.

Heti idõjárás
Pénteken a gyenge hidegfront szétesik, felszámolódik a Kárpát-medence
térségében. Hatására azonban az ország északkeleti részein még erõteljesebb lesz a gomolyfelhõ-képzõdés és néhol zápor, zivatar is kialakulhat.
Szombaton már száraz légtömegek érkeznek, így hétvégén szinte zavartalanul napos idõre számíthatunk. Egyre több helyen emelkedik 30 fok fölé a
hõmérséklet a délutáni órákban. Az éjszakák is napról napra enyhébbek
lesznek, fõleg a nagyobb városok központjaiban egyre nehezebben hûl
majd le a levegõ. A hét közepén már valamivel nedvesebb, labilisabb légtömegek érkeznek, így gomolyfelhõk tarkítják az eget, és néhol már helyi zápor, zivatar is lehet.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 21.
Édesanyámat a gimnázium igazgatója a következõ szülõi értekezleten behívta az igazgatói irodába, és négyszemközt azt mondta
neki:
– Asszonyom, büszke lehet rá, hogy ilyen
gyereket nevelt nekünk!
Édesanyám igazából nem is értette, miért
mondta neki ezt az igazgató, hiszen a velem
történteket borzasztó szégyenként élte
meg. Mélyen hívõ katolikus szüleim megrémültek a szexuális zaklatás számukra ismeretlen módjától, és szégyenérzetbõl hallgattak elõttünk, s úgy tettek, mintha semmi se
történt volna. Csak nemrégiben tett említést errõl a beszélgetésrõl, amikor arról kérdeztem, hogy õ miként élte meg a velem
történteket.
Minden hónapban volt egy kollégiumi beszélgetõs est. A kollégium igazgatója az ügy
után egy ilyen alkalommal ezt mondta:
– A becsület és a lélek szabadságának megõrzése csak rajtunk múlik. Nagyon könnyû
elbukni, mert sok a kísértés. Lehet azonban
bármilyen helyzet, a legdrágábbat, az emberi szabadságot, ha olykor nehéz is, meg
lehet és meg is kell õrizni, bármit is ajánlanak érte cserébe.
Ezek a szavak örökre beégtek a lelkembe.
Abban az évben a gimnázium igazgatója
egy ártatlannak tûnõ Huszka-daljátékot
rendezett. Úgy éreztük akkor, hogy ezzel a
darabbal nekünk üzentek a tanáraink. A
darab címe: „Szabadság, szerelem”. Ebben
én egy komikus színész, Orkán szerepét
kaptam. Petõfi Sándor megzenésített verse
a darabnak a nagyáriája, amit aztán a szüleinknek rendezett díszelõadáson együtt énekelt az egész diáksereg:
„Szabadság, szerelem!
E kettõ kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.”
Voltak azonban, akik nem úszták meg a beszervezést. Egyik iskolatársam, jó barátom
kiváló koponya volt, és nagy karriert futott
be belügyi vonalon. Errõl a rendszerváltás
után egyik kollégiumi találkozónkon, már
halálos betegen mesélt nekem. Ekkor tudtam meg tõle, hogy rajta kívül másokat is sikerült beszerveznie volt nevelõtanárunknak. Mutatta a noteszét. Abban minden ismerõse, volt diáktársa szerepelt névvel,
címmel, telefonszámmal. Ott volt a nevek
közt az enyém is. Hivatali feladata volt többek között az is, hogy ez a diákkori kapcsolatrendszere folyamatos frissítéssel mindenkor rendelkezésére álljon. Ha utasítást
kapott egy régi kapcsolat felmelegítésére,
csak a noteszt kellett fellapoznia. A rendszerváltás után rendelkezési állományba
került, majd nyugdíjazták. Meghasonlott
önmagával. A harmincéves kollégiumi találkozónk után rövidesen jött a hír, hogy
rákban meghalt.
Ezen a kollégiumi találkozón volt igazgatónk emlékezett vissza arra, hogyan csepeg-

tették belénk tanáraink titokban a diktatúra körülményei között is a helytállás üzenetét. Visszaemlékezését Wass Albert versével zárta:
„És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kõ marad,
de a kõ marad.”

Dráma gyermekekkel
A pécsi tanárképzõ fõiskolán pedagógiai,
pszichológiai tanulmányaim vezettek arra
az útra, amire igazán születtem: a lelki segítõ munkára. 1972 óta foglalkoztam sok
egyéb elfoglaltságom mellett egy gyerekcsoporttal is. Kezdetben iskolai bemutatókra dramatikus játékokkal készültünk. A
gyermekszínjátszásból azonban számomra
idõvel egyenes út vezetett a gyermekek társas alkotó-szerepjátékának megismeréséhez. Rendkívül izgalmas látni, hogyan fejlõdik e játékokban a személyiségük, hogyan
élik ki, dolgozzák fel a szerepjátékaikban a
családi és társadalmi feszültségeiket. Elemi
erejû felismerésként élem meg, hogy a dramatikus alkotójáték a közösségfejlesztésben, a családterápiában és krízishelyzetbe
került gyerekek, fiatalok segítésében milyen hatalmas erejû gyógyító eszköz. A családi és közösségi gyermeknevelés rendkívül
izgalmas, új útjait próbálgatom ezzel.
Ez a gyerekcsoport az évek során egyre inkább az életem, és családom életének is része lett. Kirándulni, táborozni nyaranta
együtt megyünk velük a Dunára, Abaligetre, a Velencei-tó mellé. Sokszor egész délutánokat ott töltenek a kölykök a lakásunkban. A dramatikus játékokban részt vesz a
családom apraja, nagyja: a kisbabakorú kisebbek, az elõzõ házasságból való nagy kamaszlányaim és olykor kedvesem is. A társadalom poklainak mély bugyraiba pillanthatunk be olykor ezekben az együtt játszásokban. A gyerekek kendõzetlenül bemutatják játékukban az õket körülvevõ világot:
a családi és társadalmi feszültségeket: a felnõttek alkoholizálását, a családok szétesésének drámai folyamatát, a nyomort, az
egyre jobban terjedõ kábítószerezést, a lázadó ifjúsággal szembeni tanári és rendõri
brutalitást, a kallódó gyerekek életét, az átmeneti szállások, nyomortanyák kilátástalan világát.
A kádári „demokratikus szocializmus” éveiben vagyunk, minderrõl nyilvánosan természetesen nem eshet szó, s e társadalmi
jelenségek létezésérõl a hatalom egyáltalán
nem is akar tudomást venni. Mindent a szõnyeg alá söpörnek, ami nem vág egybe a
szocialista embertípus eszményképével.
Ebbe a rendszerbe nem igazán illik bele az,
ahogy foglalkozom a gyerekekkel. Korlátok
állítása helyett elfogadom õket olyannak,
amilyenek, és társként részt veszek az életükben, játékaikban.

Az iskola, ahová a gyerekek járnak, nem nézi igazán jó szemmel ezt a különös csoportmunkát, amelyben végsõ soron tudomásul
veszem, hogy sok gyereknek alkoholisták
vagy börtönviseltek a szülei, rendszeresek a
családi veszekedések, és mindez kendõzetlenül megjelenhet a játékaikban is. Vannak
olyan gyerekek, akik kipróbálták már az
italt, s néhányan a szipuzást is. A szipuzás
abból áll, hogy a gyerekek nejlonzacskóba
belenyomnak egy tubus Technokol Rapid
ragasztót, és annak a gõzét szívják tüdõre
kábulásig. Ezeknek a traumáknak a játékban való kiélése drámai erejû gyógyító lehetõség számukra.
Azon a nyáron meghívást kapok csoportommal országos szakmai hétre, hogy közös
játékunkkal bemutassuk a pszichodráma,
szociodráma módszerét. A bemutatott játékunk helyszíne a csavargó gyerekek átmeneti szállása. Kamaszodó gyerekeink saját
élményeikbõl merítik a játékot. A látottak
megrázzák a szakmai közönséget. Egy neves színházi rendezõ is jelen van a hallgatóság soraiban. Amikor már nem bírja tovább
idegekkel, bekiabál:
– Felháborító! Ilyen nincs! Nem létezik,
hogy Magyarországon verik és molesztálják
a rendõrök a fiatalkorúakat! A szocialista
Magyarországon nincs kábítószerezés! Te
nevezed magad pedagógusnak? – fordult
felém. – El kéne venni a diplomádat, és
megtiltani, hogy az ifjúságot megrontsd
ilyen baromságokkal! – feláll a helyérõl és
indulatosan kirohan a terembõl.
Az elõadás utáni szakmai beszélgetésen kifejtem, hogy a családon, társadalmon belül
keletkezõ feszültségek elfojtása súlyos traumák forrása lehet. Ezeknek a játékban való kiélése esélyt ad a gyerekeknek, hogy
egészséges felnõtté válhassanak. Mérei Ferencnek az általam vázolt csoportlélektani
jelenséget is bemutató gyermeklélektankönyve akkoriban lett tananyag a tanárképzésben. Rá hivatkozom. Mérei kezdeményezésére indult meg pedagógusok számára a drámatanárképzés. Ennek egyik alkalmán Méreivel pszichodráma-gyakorlatot
mutattunk be. Ezután kerültem közelebbi
kapcsolatba Méreivel. Valószínûleg az õ támogató ajánlásának köszönhetem, hogy a
Kultúrakutató Intézet kutatási megbízást
ad a családi és kisközösségi dramatikus játékokkal kapcsolatos szakmai tapasztalataim megírására. Az errõl készült tanulmányok szakmai bírálatával Mérei Ferencet
bízzák meg.
Mérei varázslatos személyiségébõl áradt a
szeretet, a másik emberre való nyitottság, a
szellemi szabadság igénye. Kevesen tudják,
hogy nemzetközi tekintélye ellenére 1958ban koholt vádak alapján 10 évre elítélték
politikai összeesküvés szervezéséért. Éveket töltött Kádárék börtönében, ahonnan
1963-ban nemzetközi nyomásra amnesztiával szabadult. Mindenki gyanús, aki vele
kapcsolatba kerül – én is…
Folytatom.
Hargitai Lajos
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SPORT

Utolsó mérkõzés Bozsik-torna Sárszentmiklóson
kipipálva

A harmadik, egyben az utolsó tavaszi Bozsik Egyesületi Tornát rendeztük 2014. május
31-én délután a sárszentmiklósi pályán.

Az utolsó idegenbeli mérkõzését is behúzta a bajnok Sárszentmiklós a 27. fordulóban. Az elsõ félidõben a rossz pálya ellenére többnyire a vendégek dolgoztak ki helyzeteket, amik Nagy és Krajcsovics révén kimaradtak, a lepsényieknek csak egy-egy
kontrára futotta. A második félidõben az
aranyérmes gárda felpörgött, és Varga
Csaba fejjel, majd Rozsos Joci szabadrúgásból érvényesített.
Az ifi 4-2-re nyert (Bartók D. 2, Pásztor D.
Gráczer B.).
Az utolsó szezonbeli mérkõzést itthon
játsszuk Seregélyes ellen, ahol éremátadásokra is sor kerül.
Sárszentmiklósi SE

IV. hely az Országos
Labdarúgó
Diákolimpián

121 fiatal labdarúgó kergette a labdát 3 korosztályban (U-7; U-9; U-11). Alap, Cece,
Mezõszilas, Sárbogárd, Sárszentmiklós, A Sikeres Csapatjátékokért Alapítvány csapatai
sportszerû, élvezetes mérkõzéseket játszottak a nagyszámú szurkoló biztatása mellett. A
játék volt a lényeg, nem az eredmény, ezért nem is hirdettünk gyõzteseket. Mindenki kapott ajándékot, a kiemelkedõ egyéni teljesítményeket oklevéllel is jutalmaztuk.
Köszönet a játékosoknak, a felkészítõ edzõknek az egész éves munkájukért!
Találkozunk õsszel!
Pajor László körzetvezetõ

Pingpongsiker
A Csákváron június 1-jén rendezett megyei újonc
és serdülõ asztalitenisz-versenyen a sárbogárdi
asztaliteniszklub gyermek versenyzõi jó néhány
kupával és éremmel jöhettek haza. Serdülõ páros
kategóriában arany-, egyéniben bronzérmet, míg
egyéni újonc kategóriában Zádori Dénes érmet
szerzett. A Dörögdi Gábor edzõ utasításait követõ
Buzás Ádám–Zádori Dávid csapat párosban izgalmas, fordulatos mérkõzéseket játszott, és a már
sokszor elbukott döntõt most megnyerték, maguk
mögé utasítva a székesfehérvári és a dunaújvárosi
pingpongosokat egyaránt.

2014. május 24-25-én Fonyódligeten rendezték a IV. korcsoportos fiúk kispályás
labdarúgó-diákolimpiájának
országos
döntõjét. A Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium csapata másodszor jutott el
ilyen magas megmérettetésre.
A megnyitón Szász Kitti freestyle világbajnok bemutatója hangolta a meccsekre a fiúkat. (Kitti bemutatóját legközelebb a brazíliai világbajnokságon láthatjuk.)
Ezen a két napon a 19 megyei bajnok és
Budapest bajnoka lépett pályára. A csoportmérkõzéseket többnyire szép játékkal
nyerték fiaink. Az elõdöntõben és a 3. helyért vívott mérkõzésen is egy-egy góllal
maradtak alul, így leszorultak a dobogóról.
Ez nagyon fájt nekik, és nehéz volt lelket
önteni a vesztes mérkõzések után beléjük.
Mi, felnõttek, persze tudjuk, hogy az ország húsz legjobb csapatából a 4. helyen
végezni mekkora nagy dolog.
Hajdú B. István az eredményhirdetéskor
elmondta, hogy 565 csapat vágott neki a
küzdelemsorozatnak ebben a korosztályban. Reméljük, a fiúk is átértékelik eredményüket, s megértik, hogy szereplésükkel dicsõséget hoztak iskolájuknak, városuknak, megyéjüknek. Különösen elismerésre méltó, hogy ebbõl a futballcsapatból
kerültek ki megyei ezüst- és bronzérmes
atléták, kézisek és futsalosok is. Vagyis
igazi sportos társaságot alkotnak!
A fiúkat ismét elkísérte és segítette edzõjük, Pajor László, testnevelõ tanáruk, Horváthné Szabó Judit és városunk polgármestere, dr. Sükösd Tamás. Köszönjük
munkájukat! (Fotó a 20. oldalon.)
PSG

Tudósítónktól

Az Agárdi Termál csoport állása és
eredményei
Mezõszilas–Káloz
Kulcs–Aba-Sárvíz
Dég–Kõszárhegy
Pusztaszabolcs–Nagylók
Szabadegyháza II.– Sárbogárd
Lajoskomárom–Adony
LMSK–Sárszentmiklós
Seregélyes–Baracs

0-2
1-3
0-4
5-2
4-0
3-1
0-2
1-1

1. Sárszentmiklós
29 27 1 1 124 25 99 82
2. Nagylók
29 22 4 3 107 50 57 70
3. Aba–Sárvíz
29 21 1 7 101 35 66 64
4. Pusztaszabolcs
29 19 5 5 90 29 61 62
5. Baracs
29 19 3 7 72 38 34 60
6. Káloz
29 17 2 10 73 44 29 53
7. Lajoskomárom
29 14 5 10 63 54
9 46
8. Seregélyes
29 13 4 12 63 62
1 43
9. Adony
29 10 5 14 52 55 -3 33
10. LMSK
29 9 5 15 49 47
2 32
11. Kõszárhegy
29 8 6 15 47 70 -23 30
12. Kulcs
29 5 7 17 44 82 -38 22
13. Szabadegyháza II. 29 6 3 20 47 91 -44 21
14. Sárbogárd
29 4 7 18 33 89 -56 19
15. Dég
29 2 3 24 34 149 -115 9
16. Mezõszilas
29 3 5 21 34 113 -79 5
Lajoskomáromtól -1, Adonytól -2, Mezõszilastól -9 pont
levonva.

A Horfer Serleg állása és eredményei
Enying–Zichyújfalu
Elõszállás–Kisapostag
Rácalmás–Sárszentágota
Cece–Nagyvenyim
Nagykarácsony–DASE
Vajta–Mezõfalva II.
Alap–Perkáta

9-0
5-2
8-0
4-3
3-1
7-0
3-0

1. Vajta
26 19 3 4 105 37 68
2. Enying
26 17 2 7 99 49 50
3. Nagykarácsony
26 16 4 6 69 38 31
4. Rácalmás
26 16 3 7 73 40 33
5. Alap
26 16 1 9 61 54
7
6. Kisapostag
26 15 3 8 74 46 28
7. Cece
26 12 4 10 70 64
6
8. Nagyvenyim
26 13 3 10 67 58
9
9. Zichyújfalu
26 10 5 11 52 52
0
10. Mezõfalva II.
26 9 2 15 48 81 -33
11. Elõszállás
26 8 4 14 40 69 -29
12. DASE
26 5 4 17 44 83 -39
13. Perkáta
26 2 3 21 38 95 -57
14. Sárszentágota
26 2 3 21 37 111 -74
Nagyvenyimtõl -6, Elõszállástól -5, Perkátától -1,
Sárszentágotától -1 pont levonva.

60
53
52
51
49
48
40
36
35
29
23
19
8
8
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Elképesztõ mérkõzés, közel volt a bravúr
Dunaújvárosi AC–
VAX KE Sárbogárd
34-33 (15-13)
Fejér megyei I. o., rájátszás, 6. forduló
Vezette: Altmár–Horváth.
Sárbogárd: Sohár – Goldberger 4, Bodoki
13, Pluhár 2, Rehák 7, Balogh 6, Suplicz 1.
Csere: Iker. Edzõ: Bodoki György, Takács
Lajos. Hétméteresek: 6/5, illetve 3/3, kiállítások: 8, illetve 18 perc.
A hétvégén az utolsó fordulót rendezték a
2013/14-es Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokságban. Csapatunk a már biztos
bajnok DAC ellen zárta az évet a Dunaújvárosi Városi Sportcsarnokban. A múlt
heti mérkõzéssel ellentétben most elég
foghíjas volt a csapat összeállítása.
Nem indult túl jól a mérkõzés a mi szemszögünkbõl nézve, a hazaiak gyorsan el
akarták dönteni a mérkõzést, és 5 perc
után már 4 góllal vezettek. Azonban a nagy
rohanásuk nem vette el a kedvünket, és
szép lassan az elsõ félidõ 20. percére utolértük az ellenfelünket, sõt rövidebb idõre
még a vezetést is át tudtuk venni. A félidõ
végére volt pár apró hiba, amiket a szinte
legerõsebb keretükkel felálló dunaújvárosiak kihasználtak, így õk mehettek szünetre elõnnyel. (15-13)
A második félidõt kicsit nehézkesen kezdtük, ami javarészt a fáradtságnak volt betudható, hiszen majdnem minden játékosunk 30 percet volt a pályán az elsõ félidõben. Elkezdtünk kapkodni, ami eladott
labdákhoz, pontatlan befejezésekhez vezetett, és a hazaiak gyorsan megléptek 5
góllal. Azonban a csapat itt sem tört meg
egy pillanatra sem, hiszen az 5-6 gólos különbség nem nõtt tovább. Pedig kaptunk a
mérkõzés ezen szakaszában jó pár kétperces kiállítást, néha kissé indokolatlanul. A
két játékvezetõ egyéb tevékenységérõl pedig már ne is beszéljünk… A mérkõzés 55.

percében 33-28-as eredmény állt a táblán a
hazaiak javára, sõt ekkor már cserénk sem
volt, hiszen Suplicz Istit a 3. kiállítása miatt
már a lelátóra számûzték a sporttársak az
50. perc körül. Ekkor azonban jött a váratlan fordulat, a következõ 4 perc alatt 5 gólt
szereztünk, ebbõl 3-at Iker József kiállítása miatt emberhátrányból sikerült. Az
utolsó percet 33-33-as állásnál kezdtük
meg, ráadásul kényszerbõl hátrányban
kellett játszanunk, hiszen Iker sem tudott
már visszajönni 3. két perce miatt. Fél
perccel a vége elõtt a DAC (Borsos révén)
megszerezte a vezetést, maradt 30 másodpercünk az egyenlítésre, de Balogh átlövése nem jött be. Azonban még itt sem volt
vége, hiszen Rehák 5 másodperccel a vége
elõtt labdát szerzett, de csak 11-12 méterig
jutott el vele; lövését a kapus kirúgta a bal
alsóból a dudaszó pillanatában. Maradt a
34-33 oda.

Sakkverseny eredménye
A XXII. Sárbogárdi Napok keretében a Mészöly Géza Általános
Iskolában megrendezett sakkversenyen az alábbi helyezések
születtek:

I. Nagy Attila, II. Gábris Tamás, III. Szakács Milán és Gábris Zoltán.
Köszönet a részvételért! Gratulálunk!
Szervezõk

A csapatot csak dicséret illeti, hiszen
egyetlen mezõnyjátékos-cserével és egy
kapussal is nagyon megnehezítették a bajnok dolgát. Mindenki, aki a pályán volt, kitette szívét, lelkét, és bebizonyította, hogy
lehet rá számítani bármikor. Külön kiemelni játékost nem lehet. Aki ott volt a
pályán, az odatette magát végig. Jó volt látni a küzdeni akarást és az elszántságot az
arcokon, az egy pontra nagyon rászolgáltunk, de szerencse és a játékvezetés sem
volt velünk a mérkõzés folyamán.
(Jövõ heti számban hosszabb szezonértékeléssel jelentkezünk.)
1. Dunaújvárosi AC 12 11 0 0 386
2. Rácalmás SE
12 7 0 5 330
3. VAX KE Sárbogárd 12 5 0 7 294
4. Bicske TC
12 1 0 11 220

295 25
310 16
310 11
315 2

Rehák Tamás

SZAMBA „R” Mûfüves Labdarúgótorna
2014. június 28.
8.45 megnyitó, SÁRBOGÁRD SE mûfüves pálya
Az elsõ mérkõzés kezdési idõpontja: 9.00 óra!
8 csapat jelentkezését várjuk! Nevezési díj: 8.000 Ft, amely tartalmazza
csapatonként 8 fõ számára az ebédet. Résztvevõ vendégeknek, nézõknek
600 Ft-ért ebédet biztosítunk.
A helyszínen BÜFÉ üzemel! Hangosítás, zene, jó hangulat!
Lebonyolítási rendszer: A-, B-csoport, A1-B2, B1-A2 elõdöntõ, 3. helyért,
illetve döntõ. Csoportsorrend megállapítás: több pont, egymás elleni eredmény, gólkülönbség, több rúgott gól.
Játékidõ: 2x12 perc, 4+1 fõvel. Részletes versenykiírást a nevezett csapatoknak nyomtatott formában biztosítunk, illetve a helyszínen kifüggesztünk. Díjazás: kupa, tárgyjutalmak (gólkirály, legjobb játékos, legjobb kapus). Napközbeni programok: büntetõrúgó-verseny, játékos-szépségverseny, dekázóverseny.
A jelentkezéseket várjuk az alábbi elérhetõségeken:
Rehák Tamás 06 (30) 484 1289, Rehák Sándor 06 (30) 851 8409
A nevezési díj befizethetõ a szervezõknél, illetve a József Attila utcai
Rehák Lottózóban. Nevezési határidõ: június 23. (hétfõ).
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 7., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Történet 9.30 Kerékpártúra 10.05 Szeretettel Hollywoodból 10.35 Kincsünk a ló 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság
tér ’89 12.50 KorTárs 13.30 A Munkácsy-életút 14.25 Vad galamb 15.40 Lourdes –
Szent Bernadett legendája 17.15 Boxutca 17.50 Szerencseszombat 18.45 Forma-1
20.30 Híradó 21.05 Sporthírek 21.20 Egy nap 23.10 Kálloy Molnár Péter-koncert
0.05 A szerelem egy álom
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.25 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.45
Teleshop 10.40 Kalandor 11.05 Trendmánia 11.40 A’la Car 12.15 Egy rém modern
család 12.45 Tökéletes célpont 13.45 Telhetetlen nõfaló 15.50 Mama pici fia 18.00
Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Jégkorszak 2. – Az olvadás 21.15 A sötét lovag
0.15 A szerelem bõsége 22.20 Szex, hazugság, bosszú – A titkos társaság 4.00 A
végsõ akarat 4.45 Chuck 5.30 Glee – Sztárok leszünk!
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.10 Otthon a kertben 9.40
Asztro-világ 10.45 Norbi Update – Az egészség iskolája 11.15 Állatõrség 11.45 Babavilág 12.15 Falforgatók 13.15 Édes élet 17.00 NCIS 18.00 Tények 19.00 Mr.
Bean nyaral 20.55 Tor-túra 22.55 Öreg díva nem vén díva 0.45 Bazi nagy görög élet
1.10 Xena 1.55 13-as raktár 2.45 Briliáns elmék 3.35 Mr. Bean nyaral 5.00 Monk –
Flúgos nyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Sportvilág 22.30
Krónika 22.50 Sportvilág 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Kabaré 0.10 Éjszaka

Június 8., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 A fa ajándék 10.05 A
közösség szolgálata 10.30 Kérdések a Bibliában 10.45 Református magazin 11.10
Református ifjúsági mûsor 11.15 Mai hitvallások 11.45 Evangélikus templomok
12.00 Hírek 12.05 TS – Sport7 12.40 Út Brazíliába – Labdarúgó VB magazin 13.10 A
Munkácsy-életút 14.05 La Mancha lovagja 16.15 Lourdes – Szent Bernadett legendája 17.55 A Lényeg 18.35 Híradó 19.10 Sporthírek 19.30 Forma-1 22.20 Az
operaház fantomja 0.40 Megtört ölelések
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.05 Horton 10.40 Jégkorszak 2. – Az
olvadás 12.30 Fegyvere van, veszélyes! 14.20 Magyarország–Szlovénia férfi kézilabda vb selejtezõ 16.20 A sztárkivetett 18.00 Híradó 18.55 Avatar 21.55 Két
kopper 0.05 Kutya nagy titok 1.55 Az utolsó óra 3.30 Jóbarátok 4.00 A végsõ akarat
4.45 A nagy svindli
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 7.20 Õslények országa 8.30 Nagy
Vagy! 8.55 Z, a hangya 10.25 Párosban a városban 12.05 Stílusvadász 12.35 Stahl
konyhája 13.05 Több mint testõr 13.35 Szaffi 15.10 Apák gyesen 16.10 Tor-túra
18.00 Tények 19.00 Az ének iskolája 21.15 Hancock 23.05 Túl az Óperencián 1.25
Palimadár 3.15 Túl az Óperencián
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.35 Európai idõ 9.05 Szentlélek, ihlet, tehetség 9.30 Korkóstoló –
Gasztromagazin 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00
Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum
15.30 A keresztény könnyûzene 16.05 Irodalmi újság 16.30 Vasárnap délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05
Sportvilág 19.30 Családi sáv 20.00 Formabontó – Kanada GP 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Június 9., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 „Menj, indulj!” – A homo peregrinus 5.55 Roma
magazin 6.25 Domovina 6.55 Család-barát 9.00 Sunday School Musical 10.35 445
– Miért könnyezik mindenki Csíksomlyón 11.25 Nagymise volt Csíksomlyón 12.00
Hírek 12.10 Egy bébiszitter kalandjai 13.50 Íme a lajhár 14.45 Menyasszony csaléteknek 16.20 Pinokkió 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Zorró legendája 22.35
Rolling Stones Scorsese szemével 0.40 Még egy év
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 8.30 Scooby-doo és a kobold király
10.00 André, a fóka 11.55 Avatar 14.50 Harry Potter és a bölcsek köve 18.00 Híradó 18.55 A három testõr 21.00 Red 23.15 Éjjel a parton 1.15 Hello, Dolly! 4.05 Barátok közt 4.35 A mentalista
TV2: 6.00 TV2 Matiné 7.05 Õslények országa 8.10 Paulie 9.35 Szindbád – A hét
tenger legendája 11.05 Ne folytassa, felség! 13.00 Hal a tortán 14.00 Pán Péter
16.05 A tökéletes pasi 18.00 Tények 19.00 Így neveld a sárkányodat! 21.00 Az 50
elsõ randi 23.05 Erin Brockovich – Zûrös természet 1.35 Ne folytassa, felség! 3.10
A tökéletes pasi 4.45 Hal a tortán 5.35 Psych – Dilis detektívek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Pünkösdi
verscsokor 5.30 A pünkösdi rózsa 6.00 Hírek 6.05 Élõ Pünkösd 7.00 Ünnep reggelén 9.05 Magyarországi szent helyek 10.05 Református istentisztelet közv. 11.05 A
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hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 A Szentlélek ajándéka 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Sütõ Levente Lehel bútorasztalos
15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Püspökök a világhálón 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Hírek 20.05 Pünkösd a
mûvészetekben 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30
Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Hitben élve 22.57
Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 10., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 Galápagos 10.55
Valóságos kincsesbánya 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.25 Magyar írók 13.45 Életkerék 14.15 Labdarúgó Vb magazin 14.45 Szívtipró gimi 15.35 Az élet megy tovább 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 A csodacsapat 22.00 Az Este 22.35 Híradó
22.45 Sporthírek 22.55 Incella kenyérért megy 23.15 Búcsú 23.40 Rex felügyelõ
0.35 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 Budapest 14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.25 Életre-halálra
23.30 A fõnök 0.35 Reflektor 0.50 A Grace klinika 1.50 EgészségKalauz 2.20 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 Asztro-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 A titok gyermekei 3.45 Séf segítség 4.25
Luxusdoki 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 13.24 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 magazin 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 11., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Galápagos 9.55
Valóságos kincsesbánya 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.30 Bajban a Föld: Tunézia 14.30 Szívtipró
gimi 15.20 Az élet megy tovább 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.35 Párizsi
helyszínelõk 17.25 Híradó 17.35 Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság tér ’89 21.10 Így készült „A csodacsapat” szinkronja 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Búcsú a békeévektõl
23.10 Szent József a Dobroda partján 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 Budapest 14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán 23.10 Elfelejtve 0.15 Reflektor 0.30 Egy botrány részletei 2.20 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 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 14.00 Walker, a texasi kopó 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 Tûzvonal 3.15 Maricruz 4.00 Séf segítség 4.45 Luxusdoki 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 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 21.58 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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Június 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Galápagos 9.55
Valóságos kincsesbánya 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Magyar történelmi arcképcsarnok 14.15 Útravaló 14.30
Szívtipró gimi 15.20 Az élet megy tovább 16.10 Híradó+ 16.25 Párizsi helyszínelõk
17.15 Szerencse Híradó 17.25 Híradó 17.35 Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal
19.30 Híradó 20.10 FIFA 2014 Labdarúgó vb megnyitó 20.45 FIFA 2014 Labdarúgó
vb – Bevetésre várva 21.45 FIFA 2014 Labdarúgó vb Brazília – Horvátország 0.15
Barangolások öt kontinensen 0.45 Rex felügyelõ 1.30 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 Budapest 14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-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 2.10 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 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 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 Luxusdoki 5.10 Aktív 5.35 Doktor D: Újrakezdés
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 21.59 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 13., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Álmok mai álmodói – Tudós fiatalok 5.50 Ma
reggel 9.00 Pasta 9.55 Jelfák 10.10 FIFA 2014 Labdarúgó vb Brazília–Horvátország
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.25 A világörökség
kincsei 13.45 FIFA 2014 Labdarúgó vb – Összefoglaló 14.35 Szívtipró gimi 15.25 Az
élet megy tovább 16.15 Jövõ-idõben 16.25 Híradó+ 16.40 Párizsi helyszínelõk
17.30 Híradó 17.40 FIFA 2014 Labdarúgó vb Mexikó–Kamerun 20.10 Híradó 20.40
FIFA 2014 Labdarúgó vb Spanyolország–Hollandia 23.10 Az Este 23.35 Híradó
23.50 FIFA 2014 Labdarúgó vb Chile–Ausztrália 2.05 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 Budapest 14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Castle 22.30 A zöld íjász 23.30 V,
mint veszélyes 0.30 Reflektor 0.50 Kalandor 1.20 Az egység 2.20 4ütem 2.45
Jóbarátok 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 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 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 Luxusdoki 5.05 Babavilág
5.30 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 13.25 Zene 13.30
A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57
Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Június 6., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Szent Ágota emléke (~35p), Mészöly-gála (56p), Megemlékezés hõseinkrõl (32p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 7., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Fogathajtás Sárbogárdon 2.
rész, Megyei I. oszt. kézilabda-mérkõzés (70p) 13.00 Lapszemle 14.00
Szent Ágota emléke (~35p), Mészöly-gála (56p), Megemlékezés hõseinkrõl (32p) 18.00 Lapszemle 19.00 Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 1-2.
rész (2x70) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 8., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Szent Ágota emléke (~35p), Mészöly-gála (56p), Megemlékezés hõseinkrõl (32p) 13.00 Heti híradó 14.00
Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 1-2. rész (2x70) 18.00 Heti híradó 19.00
Hit Gyülekezete: Minden körülmények között adjatok hálát (240p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Június 9., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hit Gyülekezete: Minden körülmények
között adjatok hálát (240p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Kiállításmegnyitó Alapon (~12p), Pálfai Pinceszer (46p), A könyvtár vendége: Miklya Anna (75p), Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 3. rész (~70)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 10., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Fogathajtás Sárbogárdon 2.
rész, Megyei I. oszt. kézilabda-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Szent Ágota emléke (~35p), Mészöly-gála (56p), Megemlékezés
hõseinkrõl (32p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 11., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kiállításmegnyitó Alapon (~12p),
Pálfai Pinceszer (46p), A könyvtár vendége: Miklya Anna (75p), Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 3. rész (~70) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei II. oszt. ifjúsági futballmérkõzés (80p),
Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 12., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. ifjúsági futballmérkõzés (80p), Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Hit Gyülekezete: Minden körülmények között adjatok hálát (240p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Mágocsi Adrienn Laura, Huszár
Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, dr. Müller Viktória, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László,
Sallai Attila, Rehák Sándor, Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss
Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

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 16-án.
Jelentkezni: Fûrész József – 06 30 290 3744
Gázkészülékek javítása, karbantartása. 06 30 440 5790

Töbörzsökön ház eladó a Patkó Csárda elõtt.
Irányár: 2,7 millió Ft. 06 (70) 290 8272 (2174078)
Az M6-os autópályán, Dunaújvárosnál, OMV
töltõállomás nõi munkatársat keres 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)

Autóbérlés olcsón rövid/hosszú távra, külföldre is. 06 70 5397882

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

Autómentés, autószállítás 06 20 3426 091

Többfajta palánta, paprika, paradicsom. Sárbogárd, Tinódy utca 21.

Precíz, megbízható takarítót keresek iroda takarítására. 06 30 3483 320
Ady-lakótelepen 2 szobás lakás eladó. Érdeklõdni: 06 30 384 0228
Harkányban strandközeli apartman kiadó. Érdeklõdni: 06 30 384 0228
Eladó Citroen Xsara Picasso, HDI 2004-es, 2.0 diesel
2015. augusztusig érvényes mûszakival, új nyári gumikkal.
Irányár: 750.000 Ft. Érdeklõdni: 06 70 379 2012, 06 70 330 8106
Sárbogárdon családi ház sürgõsen eladó vagy elcserélhetõ.
06 70 522 2228

Tûzifavásár! Cser, tölgy hasított: 2050 Ft, éger
hasított: 1900 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított:
2380 Ft, vegyes tûzifa 2250 Ft. Ingyenes házhozszállítás. 06 (20) 406 9267 (7953246)
Kettõ darab 1400x1550-es kétszárnyú bukó-nyíló felújításból visszamaradt mûanyag ablak eladó. 06 (70) 330 8698 (7953244)
Fûkasza után levágott fû gereblyézésére munkatársakat keresek. Fizetés 100.000 Ft/hó. 06
(70) 406 1018 (7953242)
B-kategóriás jogosítvánnyal fagylalt árusítására munkatársat keresek. 06 (20) 254 0399

Fanni presszóba pultost-felszolgálót keresek. Érdeklõdni a helyszínen.

Parasztház eladó dupla telekkel, teljes közmûvel Sárbogárdon az Árpád utcában. Telefon: 06
(30) 599 3987

Fémvázas mobil ponyvagarázs eladó. Telefon: 06 30 600 5460

Pultost keresek kedd- szombat- vasárnapi elfoglaltsággal. Érdeklõdni: 06 (30) 364 1786

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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TÉRÍTÉSI DÍJAK
BESZEDÉSE
2014. júniusban az alábbi idõpontokban kerül
sor a térítési díjak beszedésére:
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
2014. június 10. (kedd) 7.45–16.30-ig
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2014. június 11. (szerda) 7.45–16.30-ig
Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
2014. június 12. (csütörtök) 7.45–16.00-ig
Szent István Általános Iskola Töbörzsök:
2014. június 13. (péntek) 7.45–9.30-ig
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:
2014. június 13. (péntek) 10.00–11.30-ig
Sárbogárdi Zengõ Óvoda:
2014. június 10. (kedd) 7.30–9.30-ig
2014 június13. (péntek) 7.30–9.30-ig
2014. június 16. (hétfõ) 7.30– 9.30-ig
(ISKOLÁT IS)
Zengõ Óvoda Töbörzsök:
2014. június 10. (kedd) 14.00–16.00-ig
Kippkopp Óvoda Sárszentmiklós:
2014. június 10. (kedd) 7.45–9.00-ig,
14.30–16.30-ig

Pótbefizetés:
2014. június 17–27-ig ügyfélfogadási idõben a
sárbogárdi polgármesteri hivatal földszint 13.
sz. irodájában.

PIACI HÍREK
Termelõk az új sárbogárdi piacon
szerdán és szombaton 7–12 óráig!
Tojás: 30 Ft/db, zöldborsó: 300 Ft/kg, zöldségzöld: 40 Ft/csomag, t. v. paprika: 600 Ft/kg,
erõs paprika: 80 Ft/db, paradicsom: 500 Ft/kg,
burgonya: 180 Ft/kg, hagyma: 180 Ft/kg, sárgarépa: 60 Ft/db, alma: 300 Ft/kg, tarkabab:
1.000 Ft/kg, eper: 760 Ft/kg, savanyú káposzta:
250 Ft/kg, paprika- és paradicsompalánta (szálas): 10-30 Ft/db, paprika- és paradicsompalánta (tápkockás): 100 Ft/db, levendula: 200
Ft/cserép, dióbél: 2000 Ft/kg, fûszerpaprika-õrlemény: 2800 Ft/kg, Milka csoki 100 g: 220
Ft/db, Milka csoki 300 g: 650 Ft/db, Mokate
3in1: 600 Ft/db, Nescafe 3in1: 400 Ft/db; méz –
repce: 1.500 Ft/kg, napraforgó: 1.200 Ft/kg,
akác: 2.000 Ft/kg.
Az árak június 11-éig érvényesek.
A piacon öko- és biotermékek is kaphatók szerdán, pénteken és szombaton 7–19 óráig.
Érdeklõdni a facebookon is lehet „Sárbogárdi
Piac” néven.

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

KÖZLEMÉNYEK / NYÍLT TÉR
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Való világ?
120 gyötrelmes nap után, 2014. május
11-én Aurélió gyõzelmével véget ért a Való Világ 6. évada. Ezek a napok azonban
számomra voltak gyötrelmesek. Már a mûsor címe is irritál: Való Világ. Kérdezem
én: ez lenne a való világ? Elkényeztetett
emberek botrányos viselkedése a nagyközönség szeme láttára? Ez kérem nem az!
A sárbogárdi, sõt az országos szintû munkanélküliség, a rengeteg hajléktalan: ez a
való világ. A munkáltatóknak kiszolgáltatott munkavállaló, aki kénytelen elfogadni
a zsarnokoskodó feletteseit, mert félti az
állását, hiszen otthon van a család, a gyerek(ek), a fizetni való csekkek. Élni kell valamibõl, és ez még két fizetésbõl sem
egyszerû, egybõl pedig még nehezebb.
Kíváncsi lennék, hogy ezek az emberek,
akik bejutottak a villába, vajon mibõl élnek? Hol dolgoznak? Melyek azok a munkahelyek, amelyek megtartják õket, számolva azzal, hogy hónapokig nem végeznek munkát? Élek a gyanú jogával, hogy
nem sok ilyen munkáltató van, vagyis a
„sztárok” apuci, anyuci által eltartottak.
Ami azonban mindezeken felül a legelkeserítõbb, hogy erre van igény ma Magyarországon! Egy erkölcsileg, szellemileg
semmit sem érõ mûsorra! A kérdés költõi:
milyen irányba megy az ország? Hol van
ennek a fertõnek az alja? Meddig lehet
még ebbe süllyedni?
Olvasom, hogy senki ne aggódjon és bánkódjon, jön a 7. évad. Gondolom, majd jön
a 8., 9., satöbbi, satöbbi. Kövezzenek meg
érte, de nem várom, mert számomra semmi értéke nincs a mûsornak.

Csak kedd volt…
…mégis különbözött a többi hétköznaptól. Ünnepnap volt.
Meggyûlt a hüvelykujjam a lábamon, a sebészeten kezelték. Az orvos mellett egy
tündér dolgozott. Ellátta a feladatát, de a
figyelmességét soha nem fogom elfelejteni. A vizsgálóasztalt el kellett
mozdítani, hogy a
fény kellõ szögben
érje a lábamat. A cipõm a kis lépcsõ
alatt maradt. Amikor tétováztam, mert
nem láttam a cipõmet, varázsütésre elõkerült a topán; valaki lehajolt, s mintha
édesanyám tette volna elém.
Szó sem esett rezsicsökkentésrõl, nyugdíjemelésrõl, Erzsébet-utalványok sem hullottak a plafonról, mégis szívszorító érzés
volt. Jólesett.
Nagyon szépen köszönöm, nõvérke, hogy
eszembe juttatta az édesanyámat!

Kiss Ferenc

Heksziné Somogyi Rózsa

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Töltés égett
A töltésoldal körülbelül kétszáz méter hosszúságban égett Sárkeresztúr és Sárszentágota között június 2-án. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók egy vízsugárral és kézi szerszámokkal eloltották a tüzet, személyi sérülés nem történt.

Birka a kútban
Állatmentéshez kérték a katasztrófavédelem segítségét június 2-án Sárbogárdra a Lázár
utcába. A segélykérõ hívás tartalma szerint nyolc méter mély
kútba esett egy birka. A kútban
lévõ vizet a sárbogárdi hivatásos tûzoltók kiérkezéséig kiszivattyúzták. A tûzoltók létra és
kötél segítségével az állatot felhozták a mélybõl. Az ijedtségen
kívül nem esett baja a birkának.
Farkas-Bozsik Gábor
tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság
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