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Vak vezet
világtalant
Csak hétfõn eszméltem rá, mennyire nem
láttam tisztán a „vak vezet világtalant” szólás mély értelmét illetõen. Merthogy ezt a
szólást negatív értelemben szoktuk használni, miszerint két szerencsétlen botladozva támogatja egymást valamilyen homályos cél felé, vajmi hatékony eredménnyel.

JÁRJAD, LÁBAM!

Hétfõn találkoztam egy talpraesett nem
látó lánnyal, aki két lábon járó bizonyítéka
annak, hogy egy vak ember igenis képes
egy világtalant vezetni. Egy misszió munkatársaként ugyanis hazájukat vesztett bevándorlóknak segít a hivatali ügyek útvesztõjében eligazodni, lelkiekben megerõsödni.
Rácsodálkoztam, hogy az én szememet éppen egy vak lány nyitja fel, hogy másképp
lássak.
„Amit szivedbe rejtesz,
szemednek tárd ki azt;
amit szemeddel sejtesz,
sziveddel várd ki azt.”
(József Attila)
Hargitai–Kiss Virág

TORDASON JÁRTUNK
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Járjad, lábam!
Az alapi pünkösdvasárnapi néptánctalálkozó Alap és Fejér megye kiemelkedõ eseménye minden évben. A régi tánchagyományokkal rendelkezõ község elhivatottan õrzi és ápolja a rájuk hagyott kincset: a
lépéseket, énekeket, viseletet, emlékeket.
A Mezõföld Népi Együttes tagjai és Köõné
Marika áldásos, lelkes tevékenysége nyomán már az óvodában, iskolában is tanulhatnak néptáncot a gyerekek, így remélhetõleg biztosított a folyamatos utánpótlás.

A hosszan kígyózó, csodaszép ruhákban
pompázó menetet a következõ csapatok
alkották: Délibáb Táncegyüttes – Bécs,
Boszorkányos Néptáncegyüttes – Buzsák,
Sárrét Néptáncegyüttes – Szabadbattyán,
Ördögkerék Tánc és Ifjúsági Egyesület –
Lajoskomárom, Koccintós Néptánccsoport – Kõbánya, Kertész Táncegylet – Budapest, Pálfai Hagyományõrzõ Néptáncegyesület – Pálfa, Géderlaki Népmûvészeti és Kulturális Egyesület – Géderlak,

dési ház elõtt foglal helyet, ahol Méhes Lajosné és Botos József, az Alba Regia táncegyüttes elnöke mondtak avató beszédet.
Ulicza Jánosné Bernáth Rozália 1906-ban
született Alapon, 1992-ben halt meg. Alacsony, törékeny alkatú, szelíd természetû
egyéniség volt. Nyolc testvérével együtt
korán megismerte a munkát, a napi kenyérért való küzdelmet. Családjában szülei és
testvérei is nagyon szerették a zenét és a
táncot. Õ maga már egészen kisgyermek
korában nagyon szeretett táncolni, különösen bátyja citeramuzsikájára a pusztai
táncos összejövetelek alkalmával. A tánc
szeretete egész életét végigkísérte. A férje
is jó táncos és énekes volt, akinek köszönhetõen nagyon sok értékes információval
rendelkezünk Alap táncairól, táncéletérõl.
1957-ben járt náluk elõször néprajzkutató
Pesovár Ferenc személyében. Táncát több
alkalommal sikerült filmen megörökíteni.

A találkozó felvonulással vette kezdetét.
Az alsó kocsmánál gyülekezõ csoportokat
Méhes Lajosné polgármester asszony köszöntötte, majd az út közepén markos legények által felállított májfát táncolták ki
az alapi néptáncosok. Ezt követõen itt,
majd a követezõ állomáson egy kis ízelítõt
kaptunk a néptáncosok elõadásából.

Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület – Mór, Mezõföldi Tücskök és
Kistücskök Gyermektánccsoport – Alap,
Mezõföld Népi Együttes – Alap.
Két különleges momentum emelte a rendezvény fényét. Fekti József és Ulicza
Jánosné egykori alapi táncosok, a népmûvészet mesterei emlékére a VADEX Mezõföldi Erdõ- és Vadgazdálkodási Zrt. által felajánlott, 60 cm átmérõjû tölgyfarönkbõl Váraljai Péter fafaragó készített
életnagyságú szobrot, és Simon Imre készített hozzá feliratot. A szobor a mûvelõ-
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Férje halála után, 1966-tól Fekti József lett
a táncospárja. Bárhol is jártak az országban, mindenhol megcsodálták táncaikat:
az alapi ugróst, a csárdást.
Fekti József 1903-ban született Alapon,
1979-ben hunyt el. Családjának valamenynyi tagja aratócseléd volt. Munkát keresve
az egész országot bejárták édesapjával,
édesanyjával és tíz testvérével. Kanászbojtárként tanult meg táncolni akkori számadójától, Boros Józseftõl. Tanulékony
volt, s a zene és a táncdal már akkor is kedvére való volt, ezért jó tanítványnak bizonyult. Az õ lábán éledt újjá a már csaknem
feledésbe merült alapi kanásztánc, amelyet Fekti József két keresztbe fektetett
bot felett, kezében a harmadikat forgatva
járt. 1958-ban keresték õt fel elõször néptánckutatók Martin György és Pesovár Ferenc személyében. Ezt követõen rendszeresen lépett fel feleségével, majd annak
halála után Ulicza Jánosnéval. Táncos tudását elsõsorban a helyi Pávakörben adta
tovább a nála fiatalabbaknak.

KÖZÉLET

Pedagógusok napja
Kedden délután ünnepelték a sárbogárdi pedagógusokat a mûvelõdési házban. Mindegyiküket virággal ajándékozták meg a képviselõk a bejáratnál.
A Mészöly Géza Általános Iskola gyermekei adtak mûsort az ünnepeltek tiszteletére,
köszöntésére, melyben hallhattunk furulyaszót, mesét, de voltak színjátszók is, majd népi játékot és szurkolólányok táncát is megtekinthettük.
Dr. Sükösd Tamás polgármester méltatta a pedagógusok munkájának nélkülözhetetlenségét, nehézségeit, örömteli pillanatait, majd díjátadásra került sor.

BERECZK ISTVÁNNÉ

Gizi néni ez alkalomból vehette át vasoklevelét. A Budapesti IV. kerületi Állami
Leánylíceum és Népiskolai Tanítóképzõ
Intézetben 1949. június 23. napján szerzett
tanítói képesítést. A Mészöly Géza Általános Iskolában 1953. augusztus 1-jétõl
1981. február 1-jéig oktatta, nevelte a rábízott alsó tagozatos gyermekeket. Hivatásának meghatározó egyénisége volt. Különleges képességével, határtalan szorgalmával, magas szakmai tudásával, mérhetetlen türelmével, empátiájával, gyermekszeretetével sok szülõ és kolléga tiszteletét
vívta ki. Az Õ példáját követve választották sokan, köztük gyermekei és unokái is a
pedagógusi pályát. Az ELTE Tanító- és
Óvóképzõ Karon 65 éve szerzett oklevele
alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását.

GÁBELI ISTVÁN LÁSZLÓ
A megnyitóban elhangzott, hogy az Alba
Regia táncegyüttes az idei Fölszállott a páva népi tehetségkutatóban bemutatott elõadásában az alapi tánchagyományokból is
merített, és a legjobb vidéki elõadónak
szóló különdíjat nyerte el.
E napon nyitotta meg ajtaját a hagyományõrzõ ház is, éppen a kultúrházzal, illetve a
szoborral szemben, az út másik oldalán,
amit régi használati tárgyakkal, bútorokkal rendeztek be. Az egyik szobában az
alapi tánc emlékei, fotói, oklevelei tekinthetõk meg.
Ezután vette kezdetét a néptáncegyüttesek elõadása. A színpadon egymást váltó
csoportokat a Szedtevette zenekar kísérte.
A móriak saját bandát hoztak, és fergeteges hangulatot teremtettek elõadásukkal.
Az így kerekedett vidámságtól majd kidõlt
a kultúrház fala.
A program keretében táncházzal, kézmûves-foglalkozásokkal és vásárral, bõséges
vendéglátással, meleg vendégszeretettel
várták az érdeklõdõket, résztvevõket.
Hargitai–Kiss Virág
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Pista bácsi diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából aranyoklevelet kapott. A Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán 1964.
július 15-én vette át a matematika–fizika
szakos általános iskolai tanári diplomáját.
A Mészöly Géza Általános Iskolában
1964. augusztus 1-jétõl 1992. szeptember
1-jéig oktatta, nevelte a felsõ tagozatos
gyermekeket. Nevéhez fûzõdik a kísérleti
matematikai osztály bevezetése, valamint
a pedagógusok számítástechnikai továbbképzése. Több éven keresztül „látogatta” a
környezõ iskolákat matematika-szakfelügyelõként. Egy évig igazgatóként vezette
az iskolát. Mély hivatástudata, kemény, de
igazságos szigora, pontos munkavégzése a
mai napig példaként él a helyi pedagógusok és volt tanítványai elõtt.

SALGÓVÁRI LÁSZLÓ
Laci bácsi Sárbogárd Város Oktatásáért
elismerésben részesült. A pedagógiai képzettséget a sárbogárdi tanítóképzõben szerezte meg. Dolgozott Sztálinváros Végre-

hajtó Bizottság Oktatási Osztályán 1955 és
1957 között. 1957 és 1965 között a Sárszentmiklósi Általános Iskola szarvaspusztai iskolájában tanította a felsõ tagozatot,
felesége az alsó tagozatot. Az 1965/66-os
tanévben került feleségével együtt az akkor Balhegy Ottó igazgatása alá tartozó
pusztaegresi általános iskolába, ahol nyugdíjazásáig tanított. Hosszú idõn keresztül
vezette is a pusztaegresi általános iskolát.
A hagyományos pedagógiai értékeket, értékrendet vallotta és képviselte, generációk nõttek fel a keze alatt.

A falu életének meghatározó, nagy tiszteletnek örvendõ személyisége, „igazgató
bácsija” lett. 1996-tól munkáját nyugdíjasként is tovább folytatta.

SZAKÁCS ANDRÁS
Andrásnak ítélte oda a testület a Sárbogárdi Talentum díjat. A fiatalember 1995ben született. A Mészöly Géza Általános
Iskola elvégzése után, 2010-ben Székesfehérváron a Hunyadi Mátyás Közgazdasági
Szakközépiskolában kezdte meg középiskolai tanulmányait, majd átjelentkezett
2012-ben a székesfehérvári Árpád Szakképzõ Iskolába kárpitos szakirányra. Hamar kiderült, hogy türelme, kézügyessége,
pontos, precíz munkára törekvése kiemeli
társai közül. Tanárai unszolására is jelentkezett a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre 2013 végén, és bejutva az országos döntõbe az ország harmadik legjobb kárpitostanulója lett.
Köszöntötték azokat is, akiket fölterjesztettek a Sárbogárd Város Oktatásáért díjra: Ambróziné Mikuli Margitot (Mészöly
Géza Általános Iskola), Tálai Zoltánné
(Sárbogárdi Zengõ Óvoda), Irányi Rózsát
(Sárszentmiklósi Általános Iskola) és
Györök Ágnest (Kossuth Zsuzsa Iskola).
Gratulálunk!
Hargitai Gergely
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Gyógypedagógusok elismerése
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Sárbogárdi Tagintézményének két gyógypedagógusát elismerésben részesítette a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oklevelek átadására a székhelyintézményben került sor Mile Anikó fõigazgató asszony méltató szavainak kíséretében.

Illés Györgyi Terézia
„Közülünk a legtehetségesebb” – ezt
mondta egy régi diákszínjátszós társa ezelõtt két héttel Györgyirõl. Õ a színjátszásra értette ezt, de mi, akik együtt dolgozunk
vele, tudjuk, hogy minden tevékenységre
érthette volna, amit Györgyi végez. Profi õ
a logopédiai munkában, a gyógytestnevelésben, a gyakorlatvezetésben, a mûvészeti pedagógiában, a színpadi rendezésben, színpadi játékban, a barátságban, az
anyaságban és néhány nap múlva elkezdheti professzionális szintre emelni a nagymamaságot is. Az igazi jutalomjáték lesz
számára.

Györgyi kincset ér azok számára, akikkel
egy helyen dolgozik, mert szaktudása
olyan széles körû és a tudás átadását olyan
magas szinten hivatott mûvelni, amire csak
kevesen képesek. Azt kívánjuk, hogy még
sokáig legyen ereje, energiája, jó kedve,
maradjon meg „csodamûvelõ képessége”,
amivel felnõtteket, gyerekeket egyaránt
képes elkápráztatni és ezzel átsegíteni a
nehéz pillanatokon.
„A kincset az idõ nem õrzi – nem:
szétrágja, mint a kócjankót a gyermek.
A kincsek másként élnek, jeltelen:
a lélek belsõ templomán szögellnek,
mint ezer pillér, kos-szarv és perem.
A halhatatlan mû idõtelen.”
(Weöres Sándor)

Hargitai Enikõ Éva
Hargitai Enikõ a Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének igazgatója, oligofrénpedagógia–logopédia szakos gyógypedagógia-tanár.
Pályáját 1986-ban kezdte a IV. számú Általános Iskolában Sárbogárdon, ahol ki-

lenc évet töltött el gyógypedagógusként. A
következõ 11 évben utazó gyógypedagógusként segítette a sajátos nevelési igényû
gyermekek ellátását, családi napközit mûködtetett fogyatékos emberek számára.
2007-ben, amikor kistérségi ellátás keretében lehetõség nyílt pedagógiai szakszolgálat indítására, a kezdetektõl ezen bábáskodva elismert és jól mûködõ intézményt
épített fel munkatársaival.
2013-ban egy Sárbogárdon mûködõ másik
szakszolgálati intézménnyel egyesülve létrejött a jelenlegi szakszolgálati tagintézmény.
Enikõ személyiségét a szakmai igényesség,
kreativitás, jó szervezõ készség, sokrétûség
mellett a nagy teherbírás is jellemzi. Jellemzõ rá emellett az a derû és optimizmus,
amellyel megszínesíti, kellemessé teszi a
vele töltött perceket. Vezetésével olyan
közösség formálódott, amely az ismert nehéz körülmények között is felvállalta egy
új telephely kialakítását, szinte a semmibõl
teremtve értéket, nemcsak mûködõképessé, hanem befogadóvá is téve azt a gyermekek, tanulók, családok számára.
Tudósítónktól

In memoriam
KISS ANDRÁS
Kiss András ny.á.r.ftzls. (1955–2004) szintén részt vett a Magyar Rendõrség afrikai
ENSZ békefenntartó missziójában 1999-ben Angolában. Az ENSZ MUNOA elnevezésû missziója folytatása volt az 1994-ben megkezdett nemzetközi békefenntartó tevékenységnek.
András barátom és kollégám folyamatosan nagyon veszélyes környezetben, rossz ellátási körülmények között végezte bátran és eredményesen az ottani rendõri munkát.
Büszkén képviselte Magyarországot, a rendõrséget, a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot és a várost. Helytállása is hozzájárult ahhoz, hogy ma Angola Afrika egyik legdinamikusabban fejlõdõ országává vált, a megvalósult békében. Hazatérése után visszatért
szolgálati helyére, de sajnos betegsége miatt sok-sok tapasztalatát, tudását már nem
hasznosíthatta.
Fájdalom, de már 10 éve nincs közöttünk! Emlékezzünk rá, a kiemelkedõ bátorsággal,
képességekkel rendelkezõ, nagyszerû emberre, aki sárbogárdi rendõrként a világtörténelem aktív részese lett!
Streng Ferenc ny.á.r.alezredes, ENSZ-veterán
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A DK összegzése
Ecsõdi László a Demokratikus Koalíció
sárbogárdi irodájában adott sajtótájékoztatót múlt héten csütörtökön délután a
párt országos és uniós parlamenti választásokon szerzett tapasztalatairól, eredményeirõl.
Elõször is kifejezte köszönetét a DK-t támogató választóknak, valamint a jegyzõnek és munkatársainak. Majd összefoglalta a választások eredményeit számokban
is, kitérve arra: az uniós választás azért volt
fontos számukra, hogy megméressék, mire
képes a DK. Az alacsony részvételi arány
ellenére is jónak minõsítette az elért eredményt, hogy jól tudták mozgósítani a szavazótáborukat.
A nagyobb településeken (például Sárbogárdon és Enyingen) jobb arányt értek el a
kisebb településekhez képest, ami meghatározza jövõbeli teendõiket: erõsíteniük
kell a vonalaikat a községekben, falvakban. Szeretnék, ha minél több jelöltjük sikeresen szerepelne az önkormányzati választásokon, hogy minél több polgármesterük, képviselõjük legyen. A cél elérése
érdekében le fognak ülni szövetségeseikkel egyeztetni az együttmûködés lehetõségérõl.
Kiemelte a szegénység csökkentésének
fontosságát, hiszen a munkanélküliség je-
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2014. június 13-án
(pénteken) 9 órakor

lentõsen befolyásolja a szegénység mértékét; a szegénység miatt kevesebb a napi betevõ falat; az éhezés, nem megfelelõ táplálkozás miatt a gyermekek nem tudnak
úgy teljesíteni az iskolában, ahogy kellene,
emiatt a továbbtanulásuk, kitörési esélyük
is kétséges; és a közbiztonságra is negatív
hatással van a szegénység. Ecsõdi László
meglátása szerint az önkormányzatok sokat tudnak tenni a szegénység csökkentésének érdekében, és uniós források is bevonhatók e célra.
Végül, de nem utolsósorban elmondta:
már vannak jelöltjeik minden körzetben,
de a neveket addig nem hozzák nyilvánosságra, míg nem egyeztettek a szövetségeseikkel.
Hargitai–Kiss Virág

Németesek Vajtán
2014. június 7-én véget ért Vajtán a „TÁMOP 2.1.2 – idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” projekt égisze alatt futó kezdõ német nyelvtanfolyam.
13 hallgató kezdte meg a tanulást a még szeptember végén induló képzésben, melynek
80.000 Ft-os díjából csupán a töredékét, 2 ill. 5 % önrészt kellett befizetni! Örömteli tény
továbbá az is, hogy mindannyian sikeres modulzáró vizsgát tettek, vagyis sikerült a hallgatóknak elérniük azt a célt, hogy megismerkedjenek a német nyelvvel, és elsajátítsák
annak alapjait.
Külön köszönet illeti a Katedra Nyelviskolát, mint képzõ intézményt, valamint Trischberger Zsuzsanna és Kudelich Éva tanárnõket, akik nemcsak kifogástalanul adták át a
tudást a hallgatóknak, hanem emberileg is közel kerültek egymáshoz, így az oktatási
órák szinte baráti hangulatban teltek.
Községünk mûködõ e-Magyarország pontjának köszönhetõen képviseltetve lehet a
program részét képezõ országos mentori hálózatnak is. Így kerülhettek a képzésbe a jórészt helyi illetõségû hallgatók!
Horváth Gergely

NYÍLT NAPOK KISHANTOSON
Egész napos program a Kishantosi Vidékfejlesztési Központban

elõadásokkal, gép- és kertbemutatóval
Nyílt napok idõpontjai: 2014. június 18., 28. 10.00–16.00-ig
Helyszín: Kishantos (Fejér megye)
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Részvételi díj: 2.000 Ft/fõ, mely az ebédet is magában foglalja.
Jelentkezési határidõ: az adott programot megelõzõ nap délig.
Telefon: 06 (30) 514 5274, 06 (30) 3850 379; fax: 06 (25) 506 021;
e-mail: kishantos@enternet.hu.

ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a
2013. július 1-je és 2014. május 15-e között
végzett tevékenységükrõl, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.
Elõadó: polgármester.
4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl
szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
5. Az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
6. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében
végzett 2013. évi munkáról.
Elõadó: aljegyzõ.
7. A Madarász József Városi Könyvtár és a Városi Bölcsõde alapító okiratának módosítása.
Elõadó: polgármester.
8. A 33/2014. (III. 14.) kth. sz. határozat módosítása.
Elõadó: polgármester.
9. Pályázat kiírása az V. számú védõnõi körzet
védõnõi munkakörére.
Elõadó: polgármester.
10. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda pedagóguslétszámának felülvizsgálata a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan.
Elõadó: jegyzõ.
11.
Tanuszoda-beruházáshoz szükséges
együttmûködési megállapodás jóváhagyása.
Elõadó: polgármester.
12. Tájékoztató a Városi Bölcsõde térkövezési
munkálatainak felmérésérõl.
Elõadó: polgármester.
13. Gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó gazdasági célú ivóvíz- és csatornahasználat
utáni víziközmû-fejlesztési hozzájárulás megfizetése.
Elõadó: polgármester.
14. Helyi alapítványok részére mûködési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2014. évre.
Elõadó: polgármester.
15. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2014.
évre.
Elõadó: polgármester.
16. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Mészöly-hírek
Tordason jártunk
Május 28-án az 1. b osztály úgy döntött,
hogy ellátogat Tordasra, a Három Sziget
Kalandparkba, hogy egy vidám napot tölthessenek el gyerekek és szüleik egyaránt.
A kényelmes busszal nagyon hamar odaértünk a kalandparkhoz. A buszról leszállva
a kisdiákok rögtön birtokba vették a játszóteret, ahol gyorsan eltelt az idõ addig,
amíg rövid regisztrációt követõen sorra
nem kerültünk, hogy használhassuk a kötélpályát. Mivel a legtöbben elõször jártak
ilyen kalandparkban, mindenki izgatottan
és kíváncsian figyelte a segítõk minden szavát. A kötélpálya elsõ, bizonytalan lépései
után azonban már mindenki bátran vágott
neki a pálya következõ szakaszainak,
melyben nagy biztonságot adott a védõfelszerelés. Aki elfáradt a mászásban, sétálhatott a park területén található gyönyörû
tó körül, vagy használhatta a focipályát.
A nap végére mindannyian kellemesen elfáradtunk. Hazafelé még megálltunk
Martonvásáron, ahol Kati néni meghívott
bennünket egy gombóc fagyira.
Az 1. b nevében:
Reichardtné Sz. Ágnes, MGÁI

Balatoni élmények
Izgatottan gyülekeztünk május 22-én reggel a sárbogárdi vasútállomáson. Kirándulásra indult a Mészöly Géza Általános Iskola 6. b osztálya Suplicz Ildikó és Nagy
Boglárka tanár nénik vezetésével. Úti célunk Fonyódligeten az Erzsébet-tábor
volt, melyet pályázaton nyertünk.
Míg Székesfehérváron a csatlakozásra vártunk, azt találgattuk, vajon milyen is lesz az
elsõ többnapos osztálykirándulásunk. A
táborba érkezés után elfoglaltuk szobáinkat, majd megebédeltünk. Délután körbejártuk a tábort, aztán kisvonattal Fonyódra
mentünk városnézésre, felmentünk a kilátóhoz, megtekintettük a hajóállomást, sétáltunk a kikötõben. Nagyon érdekes volt

látni a Balaton-felvidék tanúhegyeit, a Badacsonyt, a Szent György-hegyet, a Csobáncot. A hegység nagyon szép naplementekor!
Másnap délelõtt kötetlen programokon
vehettünk részt. A sportolni vágyók focizhattak, röplabdázhattak, kézilabdázhattak, a többiek a vízparton, vagy a játszótéren tölthették el az idõt. Ebéd után Fonyódról Badacsonyba tettünk egy hajókirándulást. A kikötõbõl gyalogtúrára indultunk a badacsonyi hegyre. Megálltunk a
Kisfaludy-forrásnál, megnéztük Szegedy
Róza házát. Utunkat meredek hegyi úton
folytattuk, majd egy pihenõhelynél megállva gyönyörködtünk a Balaton csodálatos panorámájában. Rövid pihenõ, fotózás
után indultunk vissza a hajóhoz. Vacsora
után, akinek volt kedve és ereje, a tábor
diszkójában szórakozhatott.
Szombaton reggeli után csomagolni kezdtünk, készülõdtünk a hazaútra. Néhány
órás vonatozás, átszállás után fáradtan, de
élményekkel gazdagodva megérkeztünk a
vasútállomásra, ahol szüleink már vártak
bennünket.
Élménydús napok voltak, köszönjük tanáraink segítségét, felügyeletét!
Sohár Bianka Gabriella 6. b

Intézményi
Bozsik-program
A Magyar Labdarúgó Szövetség programját az idei évben az egyesületekkel párhuzamosan az iskolákra is kiterjesztette. Ennek az a célja, hogy minél több iskolással
megszerettessük és népszerûsítsük ezt a
sportágat, továbbá az egészséges életmódra való ráhangolódás egy olyan eseménysorozaton keresztül, ahol a tehetséget a
felszínre hozzuk. Ezeken a versenyeken elsõsorban a minél több gyermek bevonása a
cél, miközben az iskolák versenyszerûen
minitornákon egymással is összemérik

erejüket, szabályokat tanulnak és technikai, taktikai elemeket is gyakorolhatnak.
A Mészöly Géza Általános Iskola is csatlakozott ehhez a programhoz, amely 1–8. évfolyamig lehetõséget ad a diákoknak. Négy
korcsoportban adtuk le a nevezésünket,
sõt a II. korcsoportban három csapattal is
el tudtunk indulni. A versenysorozat négy
tornából állt: két szabadtéri és két tornatermi fordulóból. A teremtornáknak iskolánk volt a házigazdája, szabadtéren Sárszentmiklós látott vendégül bennünket.
Bár elsõsorban nem az eredmények számítottak, de mi más motiválhat egy sportolót,
ha nem a gyõzni akarás?
A versenytársak a környék általános iskolái voltak: Sárszentmiklós, Szent István Általános Iskola Töbörzsök, Sárszentágota,
Káloz, Cece, Nagylók.
Színvonalas, jó hangulatú versenyeken
küzdöttek meg egymással a csapatok, ahol
iskolánk kiváló teljesítményt nyújtott. Az
I. korcsoportos (1-2. osztályos) fiúk, kiemelkedve a mezõnybõl, a teremtornákat
veretlenül nyerték meg. A II. korcsoportos
(3-4. osztályos) tanulóink a 9 csapatos mezõnyben az 1., a 4. és a 7. helyet szerezték
meg. Ez a két korosztály a szabadtéri eseményeken nem mérkõzéseken, hanem
úgynevezett grassroots fesztiválon vettek
részt, ahol különbözõ ügyességi feladatokat kellett végrehajtaniuk.
A III. és IV. korcsoportosok (5–8. osztály)
közös tornákon szerepeltek. A szabadtéri
versenyeken õsszel az 1. és a 4. helyet sikerült megszereznünk, míg tavasszal a 4. és
az 5. helyen végeztünk. A teremben lebonyolított versenyeken az 1. és a 2. helyezett
illetve a 3. és az 5. helyezett lett csapatunk.
Iskolánk egy 70.000 Ft értékû sportfelszereléssel is gazdagodott!
A program jó célt szolgált, reméljük, jövõre folytatódik, hasonlóan szép eredményekkel!
Südi László felkészítõ tanár
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Nemzeti összetartozás napja

Víg Balázs gyermekkönyvíró
Múlt héten nagyszerû meghívást kaptak a Cecei Általános Iskola
alsó tagozatos diákjai a Fejér Megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár jóvoltából. Víg Balázs fiatal diákkönyv-szerzõ látogatott el
hozzájuk, aki interaktív egyórás foglalkozásával szórakoztatta a
pedagógusokat és gyerekeket. A kétkönyves szerzõ eddig „A rettegõ fogorvos” és a „Három bajusz gazdát keres” címû könyveivel
tört be a gyermekkönyvpiacra a Móra Könyvkiadó jóvoltából.

Hogy könyveit minél nagyobb számban megismerjék az olvasók,
összeállított egy interaktív foglalkozást, amivel járja az országot.
Sárvári Ilona cecei könyvtárosnak köszönhetõen hozzánk is ellátogathatott, így ingyenes szórakozást nyújtott a fiatal korosztálynak. Segítségével nagyszerû író–olvasó találkozónak lehettünk
részesei!
Szabóné Várady Katalin

Iskolánk már akkor fontosnak tartotta a trianoni békediktátum
napjának felidézését, amikor az arról való megemlékezés még
nem volt része minden iskola pedagógiai programjának. Az idei
június 4-én is intézményünk tanulócsoportjai elzarándokoltak a
településen található magyar katonai hõsi emlékmûhöz, ahol elhelyezték az emlékezés egy-egy virágát. A kísérõ pedagógusok
egy rövid összefoglalóval idézték meg a magyarság legnagyobb 20.
századi tragédiáját elõidézõ I. világháborút, amely éppen száz évvel ezelõtt tört ki a végzetesnek mondott szarajevói merénylet következtében. Ezt a háborút zárta le a Párizs környéki békék néven
elhíresült történelmi esemény, amely egyenlõvé vált a Kárpátmedencei magyarság szétdarabolásával. Az emléknap kapcsán kiállítást rendeztünk korabeli plakátokból, amelyek megpróbálták
felidézni a Trianon utáni történelmi korszakot. A program zárásaként minden osztályunkban határon túli magyar mûvészek
munkáival, mûveivel ismerkedhettek meg diákjaink.
Cecei Általános Iskola

Évzáró dallamok
Mintegy negyven diákot számlál a Violin Mûvészeti Iskola
sárszentmiklósi zenei tagozata, akik közül többen is bemutatkoztak évzáró koncert keretében kedden koraeste a miklósi iskola
aulájában.
A Himnusz és a Szózat közös éneklése keretezte a hangversenyt
Jákob Zoltán zongorakíséretével, majd Puskásné Radó Ágnes, a
mûvészeti iskola vezetõje és tanára foglalta össze az év történéseit
röviden.
Bögyös Zsombor és Palotás Péter dobpárbajával vette kezdetét a
hangszeres darabok sora. Hallhattunk gyermekdalt, népdalt, ismert dallamokat furulyán, fuvolán, klarinéton, trombitán, zongorán és gitáron. Meggyõzõdhettünk arról, hogy a diákok kellõ rutint szereztek már a településrész kiemelkedõ eseményein, az
óvodában, iskolában, templomokban tett zenés látogatásaikon,
ahol mindig szíves fogadtatásban részesülnek.
A számos ügyes játékból kiemelném Zelman Fanni fuvolajátékát,
aki Martini Plaisir d’amour címû szerelmes énekét adta elõ, Si-

mon Izabella zongorajátékát (Gedike: Rigaudon), Lendvai Gábor határozott bolgár dobritmusait, valamint Nagy Judit és tanára, Czegelnyik Jelena négykezesét (Hacsaturján: Hagymácska).
A mûsort követõen megtekinthettük a Violin kis képzõmûvészeinek rajzait, alkotásait is paravánokon, amiket tanáruk, Novák
Edith ajánlott a közönség figyelmébe a mûsor elején.
Hargitai–Kiss Virág
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A tó vonzásában
Az alsószentiváni Benedek-tavi horgászegyesület szervezésében rendezett horgászversenyen 47 résztvevõ csapat vetette be botjait szombaton délelõtt az idilli
víz partján. A Benedek-tó és környéke remek kikapcsolódást nyújt családok, baráti társaságok, de magányra vágyók részére is. Hívogatók az oda vezetõ utat szegélyezõ vadvirágos rétek, a gabonamezõ, a felfedezni való buckás, bokros, fásokkal tarkított táj, az illatok. A tó melletti árnyas lombok alatt pedig szívesen idõzik
az ember, a fény és a szél játékát bámulva a víztükrön.
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K É K HÍ R E K
Ütlegelte élettársát
2014. június 2-án egy 37 éves sárbogárdi hölgy személyesen tett bejelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon, miszerint élettársával összevesztek,
melynek következtében a 37 éves férfi több alkalommal megütötte. A bejelentõ által elmondottak
alapján ideiglenes megelõzõ távoltartás került
elrendelésre.

Nem hatott a nyugtató

Hogy nem a verseny volt a lényeg, hanem az együttlét, azt az is mutatja, hogy
összesen 11-en mérlegelték le a kifogott halakat. Közülük felnõtt kategóriában I.
lett Körmendi Zoltán (15,720 g, 10 db), II. Májer Krisztián (8200 g, 1 db), III.
Szalai Pál (6210 g, 3 db); ifjúsági kategóriában I. lett Alpek Tamás (6010 g, 4 db),
II. Madarasi Zsombor (480 g, 29 db), s õ kapta a legtöbb kifogott hal után járó
ajándékokat is. A díjakat Nagy Lajos, az egyesület elnöke és Körmendi József, a
szervezet titkára adták át.
Az eredményhirdetést
követõen az egyesület
jóvoltából közös ebédet fogyaszthattak el a
résztvevõk és a kilátogató vendégek. A pörkölt mellett Szopori
Zsolt és Salamon Lajos bábáskodtak, a halászlét Pongrácz József
fõzte.

2014. június 2-án a délutáni órákban az Országos
Mentõszolgálat munkatársai kértek segítséget,
miszerint az egyik sárbogárdi étteremben tartózkodik egy férfi, akit el kell szállítaniuk a székesfehérvári Szent György Kórházba, mert nyugtatókat
vett be, majd arra alkoholt ivott, valamint pszichiátriai kezelésre szorul. Mivel a férfi nem volt
együttmûködõ az OMSZ munkatársaival, ezért
kérték a rendõrség segítségét. A sárbogárdi férfivel szemben testi kényszert, valamint bilincset alkalmaztak, majd a mentõszolgálat munkatársai
elszállították a további kezelés céljából.
2014. június 2-án a délelõtti órákban Szabadegyházáról érkezett bejelentés, miszerint egy 41 éves
helyi férfi gyógyszer és alkohol hatása alatt agresszívan viselkedett, a lakását szétverte. Mivel a
férfi az igazoltatás során is folytatta viselkedését,
biztonsági intézkedés keretein belül a mentõszolgálat kórházba szállította.

Rükvercben
2014. június 2-án a sárbogárdi körzeti megbízott
igazoltatott egy 52 éves gyomaendrõdi lakost, aki
az általa vezetett jármûvel nekitolatott egy parkoló autónak. Az intézkedés során a jármûvezetõvel
szemben alkoholszondát alkalmaztak a rendõrök,
mely pozitív értéket mutatott. Az 52 éves férfit vérés vizeletvétel céljából a sárbogárdi orvosi rendelõbe elõállították.

Hargitai–Kiss Virág

Vasúti szarka
2014. június 9-én a hajnali órákban egy 55 éves
bátaszéki hölgy tett bejelentést, miszerint ismeretlen személy a sárbogárdi vasútállomáson ellopta a
táskáját, melyben pénztárcája és iratai voltak.
Ezenkívül a pihenõszobából az egyik alkalmazott
mobiltelefonját lopták el, egy másik dolgozó táskájából pedig készpénzt tulajdonítottak el. A helyszínre érkezõ járõrök a vasútállomáson igazoltattak egy gyanúsan viselkedõ pécsi fiút, aki nem tudta magát hitelt érdemlõen igazolni, valamint ruházatának átvizsgálása során elõkerültek az eltûnt
tárgyak. Ezt követõen a 17 éves fiút elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a rendõrök eljárás alá vont személyként hallgatták meg,
majd lopás szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési õrizetbe vették.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság, FMRFK
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Rövid idõn belül egymáshoz térben is közel két tûzesetnél kellett beavatkozniuk a sárbogárdi hivatásos és a sárosdi önkéntes tûzoltóknak június 8-án
Sárosdon.
A fenti tûzesetek ismét ráirányítják a figyelmet a szabadtéri tûzesetek kialakulásának veszélyére, amelyet tovább fokoz a csapadékszegény, kánikulai
meleg. A szabadtéri tûzgyújtás elõtt mindenképpen meg kell gyõzõdni arról, hogy a helyi önkormányzat rendeletben engedélyezte az égetést.
Amennyiben igen, akkor soha nem szabad õrizetlenül hagyni, álljon rendelkezésre elegendõ szerszám, illetve víz az elharapódzó lángok megfékezésére, az égetés befejezését követõen pedig minden esetben alaposan át kell vizsgálni a területet annak érdekében, hogy izzó, parázsló részek ne maradjanak hátra.

ELÕZZÜK MEG EGYÜTT A SZABADTÉRI TÜZEKET!
Az enyhe és csapadékszegény tél után hamar megérkeztek az elsõ tavaszias napok. Az emberek jelentõs része ilyenkor a szabadba vágyakozik. Van,
aki a kertet takarítja, csinosítja, van, aki bakancsot húz és kirándulni indul. Mindkettõ felfrissíti a testet és a szellemet, azonban nem szabad elfeledkezni a tûzvédelmi szabályok betartásáról annak érdekében, hogy ne veszélyeztessük embertársainkat, ne okozzunk anyagi kárt.
Megyénkben 2094 tûzeset volt 2012-ben, amelyek közül 522 erdõt, illetve növényi vegetációt károsított. A 2013-as adatok sokkal kedvezõbbek:
1232 tûzesetbõl 150-szer csaptak fel a lángok szabad területen. A vegetációtüzek alakulását két jelentõs körülmény befolyásolja: az idõjárás és az
ember. A számszerû csökkenés okai között találjuk, hogy a 2012-es év tavaszán igen nagy volt a szárazság, míg 2013 már korántsem volt csapadékmentes.
Az idõjárási körülményeket nem tudjuk befolyásolni. Amint beköszönt a viszonylagos szárazság, azonnal megugrik a szabadtéri tûzesetek száma. Ennek pedig csak egy oka lehet: a már említett emberi tényezõ. Ezen belül elõfordul szándékos tûzokozás és gondatlanság is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a tûzterjedést sem, amelyet jelentõs mértékben befolyásol a szabad területek állapota. Az elhanyagolt, gazzal benõtt részeken, fõleg ha
szél is társul mellé, nagyon gyorsan terjednek a lángok.
A tûzgyújtás szabályai a tavalyi esztendõhöz viszonyítva az idei évben sem változtak. A tûzvédelmi hatóságok továbbra is rendszeresen ellenõrzik a
betartásukat, a szabálysértõk pedig szankciókra számíthatnak, amelyek között a helyszíni bírság is megtalálható. Az alábbiakban azok az egyszerû,
mindenki által könnyen betartható szabályok következnek, amelyek alkalmazásával megvédjük embertársainkat és környezetünket a tûz pusztításától.

A tûzgyújtás szabályai
erdõterületen

Kerti grillsütõ használata,
szalonnasütés, bográcsozás

Az erdõgazdálkodók kötelesek a turisztikai célpontnak számító parkerdõk területén állandó és
biztonságos tûzrakó helyeket kialakítani. A kijelölt
tûzrakó helyet az erdõgazdálkodónak kell karbantartani, és a tûz elleni védelemrõl is gondoskodnia
kell. A kialakított tûzrakó helyen a tûzvédelmi elõírások betartása mellett bárki jogosult tüzet rakni.
Az elõírások a következõk:
– a tûz meggyújtása elõtt a tûzrakó hely környékét
meg kell tisztítani a levelektõl, faágaktól annak érdekében, hogy a tûz ne terjedhessen át az erdõre;
– a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ide
értve a parazsat is;
– gondoskodni kell a tûz eloltására alkalmas eszközökrõl, anyagokról (víz, homok, lapát), amint
feltámad a szél, a tüzet el kell oltani;
– amennyiben már nincs szükségünk a tûzre,
azonnal el kell oltani, és meg kell gyõzõdni róla,
hogy valóban kialudt; távozás elõtt takarjuk be
földdel a hamut.
Az erdõgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó
égetésre csak az erdõgazdálkodó – annak hiányában az erdõ tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévõ személy jogosult. Az erdõgazdálkodási
tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységnek minõsül,
amelyet az illetékes tûzoltósághoz elõzetesen be
kell jelenteni.
Az erdõterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM-rendelet 9. §-a tartalmazza. Védett természeti területen lévõ erdõben –
a kijelölt és a kiépített tûzrakó hely kivételével –
tûz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Fokozott tûzveszély esetén az erdészeti hatóság
és/vagy az erdõgazdálkodásért felelõs miniszter
TÛZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el. Ilyenkor a
kijelölt tûzrakó helyeken is tilos a tûzgyújtás az erdõterületeken, valamint a fásításokban, továbbá
ezek kétszáz méteres körzetében lévõ külterületi
ingatlanokon. A tilalom kiterjed a vasút és közút
menti fásításokra, beleértve a parlag- és gazégetést is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó
tûzgyújtási tilalom az erdõk és fásítások környezetére értendõ, de a tûz keletkezésének és terjedé-

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található
tûzhely, vagy grillsütõ használata nem tiltott a tûzgyújtási tilalom idején sem. Ezeknek a nyílt lángú
berendezéseknek a használata során az ingatlanon belül is be kell tartani az általános égetési szabályokat. Ezek röviden a következõk:
– a tûzgyújtáshoz csak olyan akcelerátort ! a gyulladást és az önfenntartó égést elõsegítõ anyagot !
használjunk, amelyet erre a célra gyártottak, alkalmazása során tartsuk be a használati utasítást;
– a tüzet, parazsat nem szabad felügyelet nélkül
hagyni;
– gondoskodni kell a tûz eloltására alkalmas eszközökrõl, anyagokról (lásd fent);
– amennyiben már nincs szükségünk a tûzre,
azonnal el kell oltani és meg kell gyõzõdni róla,
hogy valóban kialudt.
A növényi vegetációkban pusztító tüzek keletkezési oka döntõ többségében emberi cselekményekre vezethetõ vissza. Ezek között egyaránt
megtalálható a gondatlanság és a szándékosság
is. A megelõzés leghatékonyabb módszere a szabályok betartása, a felelõsségteljes magatartás.
A tüzet felügyelet nélkül hagyni, az égõ cigarettacsikket eldobni egy másodperc, eloltani száz óra,
helyreállítani száz év.
Kérjük, Ön is segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen az alábbiakra:
Soha ne dobjon el cigarettacsikket!
Erdõben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
Amennyiben már nincs szüksége a tûzre, gondosan oltsa el, használjon hozzá vizet, és/vagy
legalább öt centiméter vastagságú földréteggel takarja be az égett anyagmaradványokat,
ellenkezõ esetben a feltámadó szél kifújja a
parazsat és tûz keletkezik!
A kertben is csak akkora tüzet rakjon, amelyet
ellenõrzése alatt tud tartani, szükség esetén
azonnal el tud oltani, és amibõl a szél nem tud
izzó zsarátnokokat továbbvinni!
Mindig tartsa be a tûzgyújtási tilalomra vonatkozó szabályokat!
A szabadtéren lévõ tüzet soha ne hagyja õrizetlenül!
Fejér Megyei Tûzmegelõzési Bizottság

sének fokozott veszélye miatt ebben az idõszakban sehol nem javasolt az égetés, a tûzgyújtás.
A tûzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektõl, az erdõben található élõ és holt biomassza szárazságától
és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tûzgyújtási tilalomról az országos és megyei közszolgálati média is tájékoztatást ad, az errõl szóló határozatot és térképet az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik. A tûzgyújtási tilalom a közzétételtõl a visszavonásig él!
Az aktuális tûzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhetõ
szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyeken az
aktuális állapot látható.

Avar és kerti hulladék égetése
A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a
kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben
szabályozza az égetés feltételeit és körülményeit.
Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi
önkormányzatnál kell érdeklõdni. Amennyiben az
önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor
nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.
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Pünkösdi muzsika Megújult orgona
Pünkösd ünnepének árnyékában, csütörtökön este került megrendezésre a hagyományos miklósi tavaszi koncert az evangélikus
templomban. Bõjtös Attila gyülekezeti munkatárs köszöntõjében
is utalt az ünnepre, a feszült várakozás utáni beteljesült ígéretre, a
Szentlélek kitöltetésére. S nemcsak szavakban, hanem hangszereken is felhangzott a köszöntõ: a gyülekezetben mûködõ gitársulisok illetve egy furulyás, Horog Dóra muzsikálásában anyák
napi dal, spirituálé és egy svéd népdal voltak hallhatóak.

A Sárszentmiklósi Általános Iskola Horváth Ferencné vezette
énekkarának és hangszereseinek elõadásában is változatos világ
nyílt meg a közönségnek. Magyar népénekek, német és olasz barokk mesterek apró, míves darabjai mellett Mark Weston latinos
hangzású „Viva la Musicá”-ja, a nemrégiben elhunyt Karai József
„Tündértánc”-a és az impresszionista vonásokat mutató Göte
Strandsjõ „Uram, vigyázz rám” címû mûve is felhangzott.

Nagy öröme a sárbogárdi református gyülekezetnek, hogy közel
két évtized után felújították az orgonát.
A Steinreich Lipót pesti mester által 1877-ben épült, egy manuálos, 10 regiszteres, csuszkaládás, mechanikus traktúrájú orgonát
az 1985-ös restaurálás utáni hanglemezfelvétel tette országszerte
ismertté az egyház- illetve régi zenét kedvelõk körében. Ezen a
felvételen Karasszon Dezsõ debreceni orgonamûvész a kora barokk olasz komponista, Girolamo Frescobaldi canzonáit játssza.
Nem véletlen az olasz darabválasztás, hiszen a bogárdi hangszer
felépítésével, fõként a hangzás fénykoronáját biztosító bontott
mixtúrával és az ismétlõpedállal kiválóan alkalmas a 17-18. század itáliai orgonazene elõadására.
Az orgona legutóbbi rendbetételére 1995 decemberében került
sor. Ezt a feladatot akkor Albert Miklós gyõri orgonaépítõ végezte el. Egy ilyen hangszer esetében tíz, tizenöt év az az idõtartam,
ami után ismételten szükséges a por és egyéb tényezõk miatt a felújítás. Ráadásul jelen esetben az orgona tõszomszédságában építkezés, a templombelsõben szintén felújítás ment végbe, s ennek
hatásai a hangszeren is megmutatkoztak. A restaurálás így egyre
égetõbbé vált.
A jelenlegi munkára Lukács Tamás noszvaji mester kapott megbízást. Õ már tavaly felmérte a hangszer állagát, és az idei tavaszon látott munkának. A másfél hónapos felújítás folyamán megtörtént az orgona teljes tisztítása, a törött pedál cseréje, a pedál
használatát biztosabbá tévõ elemek cseréje, a mechanika beállítása (mely kiegyenlítettebb játékot és könnyebb billentést tesz lehetõvé), a mixtúra sípjainak pótlása, motor olajozása. Az intonálásnak köszönhetõen tisztább és puhább hangzás jött létre, a mechanikus használatból eredõ zavaró zörejek is tompultak.
Az orgona feladatához méltóképp szólalhat meg ezután az istentiszteleteken, esküvõkön.
Érdemes felhívnunk a figyelmet a június 29-ei zenés áhítatra,
melyre 17 órai kezdettel kerül sor a sárbogárdi református templomban. Az alkalmon Bódiss Tamás, a budapesti Kálvin-téri református templom orgonistája és a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanára szólaltatja meg az orgonát. Közremûködik a sárbogárdi református énekkar.
J. Z.

CSALÁDI NAP SÁREGRESEN
A kora esti hangversenyt két magyar pünkösdi ének közös éneklése keretezte és tette személyesebbé.

Méltóképp lehetett része a rendezvény a Bogárdi Napoknak, hiszen az egész településrész kincse az iskola, s benne a gyönyörûen
megszólaló gyermekkórus.
Tudósítónktól

2014. JÚNIUS 14-ÉN 9.00 ÓRAI KEZDETTEL
a sáregresi sportpályán családi napot rendez
a Sáregresért Közhasznú Egyesület és
Sáregres Község Önkormányzata
A programra tisztelettel hívunk és szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Programok: 9.00 óra: megnyitó, 9.10 óra: a pörköltfõzõverseny kezdete,
9.20 órától: csapatversenyek, 9.20 órától: fociverseny, 10.30 óra: interaktív programok – arcfestés, légvár, kreatív foglalkozások, 14.00 óra: eredményhirdetések, 15.00 óra: zumba
A fõzõversenyre a jelentkezési határidõ: 2014. június 6. (péntek) 14.00 óra,
a sáregresi községházán.
A rendezvény helyszínén a fõzéshez pavilont, asztalokat, padokat, tányérokat, evõeszközöket és csapatonként 2 kg kenyeret ingyenesen biztosítunk!
Az alapanyagokhoz 2.000 Ft-ot szintén biztosítunk, mellyel el kell számolni
(a számlát a Sáregresért Közhasznú Egyesület, 7014 Sáregres, Kossuth utca 8. nevére kell kérni.) A fõzéshez szükséges további kellékekrõl a fõzõcsapatnak kell gondoskodni! A programok alatt a sportpályán ingyenes szûrõvizsgálatok (vérnyomás- és vércukorszintmérés, látás- és hallásvizsgálat,
testtömegindex alapján egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás!
A korábbi éveknek megfelelõen bármilyen segítséget (palacsinta, pogácsa, sütemény stb.) szívesen elfogadunk.
Kalló Mihályné elnök, Sáregresért Közhasznú Egyesület,
Tiringer Mária polgármester, Sáregres Község Önkormányzata

Bogárd és Vidéke 2014. június 12.
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Református Tájak képekben
családi körben

Évek óta családi nappal ünnepli a sárszentmiklósi református közösség a pünkösd ünnepét. Ilyenkor vendégeket is hívnak, rendszerint egy misszió tagjait, akik bemutatják tevékenységüket, illetve bizonyságtételekkel vallanak megtérésükrõl. Idén a Református Missziói Központ munkatársai látogattak el az eseményre,
s hangszeren is közremûködtek.
A családi nap közös énektanulással,
istentisztelettel
vette kezdetét, amin Kompán Zsoltné szolgált. Mélyre
ható gondolatokat helyezett
a szívünkre a Szentlélek állandó jelenlétérõl, erejérõl.
Arról szólt, hogy az Isten
mindig jelen van az életünkben, még akkor is, ha ezt
nem érzékeljük. Nem megóv
minket a nehézségektõl, hanem úgy segít, hogy megtart
minket a gondban, amit meg
kell élnünk. Kinek látható,
kinek nem látható fogyatékosságai vannak, de mindnyájunknak
vannak hiányosságai, amiket éppen annyira tölt ki a Szentlélek,
amennyire kell – se többet, se kevesebbet nem ad, csak amennyire
szükségünk van.

Múlt héten szerdán este öt órától várták az érdeklõdõket Varga
Csaba képeinek vetítésére a sárbogárdi könyvtárba.
Varga Csaba köszöntötte a vendégeket, régi barátokat és új ismerõsöket s röviden fölvázolta az est további részét. Nem sokkal késõbb
már Újvidék és Erdély képeibõl,
egy 8 napos túra fotóiból láthattunk válogatást a vetítõvásznon.
Gyönyörû és megrázó képek követték egymást háborús övezetek lerombolt, vagy romosan megmaradt
épületeirõl, újragondolt mûemlékekrõl, épületeik szédületes kidolgozottságáról, meredek utakról, elképesztõ magasságokról, magyar
merészségrõl. Erdélyben az esõ adta a legszebb színezetet Csaba szerint.

Ezek a vetítések úgy hatnak az emberre, mint egy meditáció: teljesen kikapcsolódik általuk, aki végignézi, hallgatja Varga Csaba
vetített képes kiállítását. Várjuk vissza az alkotót minél több útról, minél több képpel.
Hargitai Gergely

Országos kiállításon

Heksziné Somogyi Rózsa és Németh Márta verssel színesítették
az igehirdetést.
Az alkalom végén röviden bemutatkoztak a misszió jelenlévõ tagjai, de számos lehetõség adódott a nap folyamán a velük való megismerkedésre. Lehetett például Braille-írást és jelnyelvet tanulni,
jó falatok mellett elmélkedni.
Míg el nem készült az ebéd – a Macsim András által fõzött pörkölt
–, addig lehetett lovagolni, pingpongozni, focizni, frissen kikelt
kiscsibét simogatni, és jóízû beszélgetéseket folytatni a családias
közösségben.

A Nyugdíjasklubok és Idõsek „Életet az éveknek” Országos Szövetség fennállásának 25. évfordulója alkalmából népmûvészeti és
kézmûves alkotók számára rendezett országos kiállítást – immár
tizennegyedszer – Budapesten a Láng Mûvelõdési Központban.
Fejér megyébõl csak Sárbogárd képviseltette magát ezen a kiállításon a következõ alkotók személyében: Arany Gáborné, Berki
Istvánné, Erõs Györgyné, Fórizs Katalin, Halasi Ernõné, Halász
Ferencné, Juhászné Szegfû Zsófia, Kovács Sándorné, Nagy
Károlyné, Németh Lászlóné, Németh Márta, Rehákné Szontágh
Rózsa, Szabóné Czuczai Katalin, Szabó Zsuzsanna, Szlamáné
Kiss Katalin, Tinódy Mónika, Varga Józsefné. Részvételükért
mindannyian díszoklevelet kaptak.
Ezen kívül a Magyar Kézmûvességért Alapítvány ismét közremûködött az ENSZ Jótékonysági Nõegyletének bécsi szervezete által 2013 novemberében megrendezett, jótékonysági célokat szolgáló bazáron felállított magyar stand kínálatának kialakításában,
amihez a Move Béta Szivárvány csoportja is ajánlott föl alkotásokat.
Gratulálunk!

Hargitai–Kiss Virág

Hargitai–Kiss Virág
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NAGYMAMA RECEPTJEI
HÛSÍTÕ A HÕSÉGBEN
Hozzávalók: paradicsom, paprika, uborka, fokhagyma, petrezselyemzöld, salátalevél, aki szereti, tehet bele káposztát is, csipet
só, bors, bazsalikom, egy mokkáskanálnyi citromlé, 1 pohár kefír, 1 pohár natúr joghurt.
A joghurtot és a kefírt kikeverjük. Beletesszük az apróra vágott
zöldfûszereket (petrezselyem, bazsalikom) és a fokhagymát. Ezután tetszés szerint sózzuk, borsozzuk, ha nem találjuk elég savanykásnak, teszünk bele pár csepp citromlét. Mindig a mártással
kezdjük, és amíg megmossuk a paradicsomot, a salátát stb., addig
finoman összeérnek az ízek. A zöldségeket megmossuk és felkockázzuk. A zöldsalátát összetépkedjük. Ha kész a darabolás, az
egészet egy nagy tálban összekeverjük, és kb. 20 percre a hûtõ felsõ polcára helyezzük. Ha fõételként akarjuk fogyasztani, általában csirkemellet vagy csirkecombot süthetünk vagy párolhatunk
mellé.

CSIRKEMELLES TÉSZTA
Hozzávalók: fél kg csirkemellfilé, egy zacskó orsótészta (kb. 40
dkg), fokhagyma, tejföl, sajt, liszt, 2,5 dl fõzõtejszín, olaj, só, bors,
paradicsom.
A csirkemellet vékony csíkokra vágjuk és kevés olajon átsütjük,
sózzuk, borsozzuk. Ezután 2-3 gerezd fokhagymát reszelünk hozzá, kevés liszttel (1 púpos evõkanálnyi) megszórjuk és felöntjük a
fõzõtejszínnel, majd összefõzzük. A tésztát kifõzzük sós vízben.
Ezután a tésztát összekeverjük a tejszínes csirkemellel, egy kivajazott hõálló edénybe borítjuk, ízlés szerint apróra összevágott paradicsomot keverünk hozzá. Lekenjük tejföllel, megszórjuk reszelt sajttal, és elõmelegített sütõben addig sütjük, amíg a sajt rápirul.

BURGONYÁS MUFFIN
Hozzávalók: 750 g burgonya, 125 g sajt (reszelt), 2 db tojás, 1 kk
só, 1 csipet szerecsendió, 1 ek vaj.
Egy muffinforma mélyedéseit vajjal kikenjük. A burgonyát meghámozzuk, mossuk, durvára reszeljük. Kb. 10 percet állni hagyjuk, majd enyhén kicsavarjuk, elkeverjük a tojással és 100 g sajttal.
Sóval és szerecsendióval ízesítjük. A burgonyamasszát elosztjuk a
muffinforma mélyedéseibe és megszórjuk a maradék sajttal. 200
fokra elõmelegített sütõbe toljuk, és kb. 45 perc alatt megsütjük.

FETÁS UBORKATEKERCS
Hozzávalók: 2 db, hosszában csíkokra szelt uborka, 20 dkg villával összetört fetasajt, 10 dkg krémsajt, 2 gerezd finomra vágott
fokhagyma, só.
Az alapanyagokat összekeverjük, és a csíkokba tekerünk belõle
1-1 evõkanállal, fogpiszkálóval rögzítjük a tekercseket.
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ÁTÉLEM
A REKLÁMOKAT
Én sajnálom azt az asszonyt, aki naponta többször is panaszkodik
a barátnõjének a rádióban, hogy makula degeneráció gyötri, a
szemfenéken meszesedik a sárgafolt, öregkori látásromlás támadta meg õt. Ki lehet ez a hölgy? A rádióhallgató képzelete vad
iramban vágtatni kezd, tényleges személyiséget alkot a reklám
alapján. Bevallom, részvét támad bennem, amikor azt hallom ebbõl a reklámból, hogy a betegség gyógyíthatatlan, legjobb esetben
stagnálást lehet elérni, de csak úgy, ha az ajánlott gyógyszert megvásárolja az illetõ. Elképzelem, milyenek lehetnek ennek a nõnek
a hétköznapjai. Vannak hozzátartozói? Képes magának teát
fõzni, tévét nézni, bevásárolni? Biztos nem könnyû az élete.
És nem vagyok képes elnyomni a szánakozást annak a családnak a
sorsa felett, amelynek tagjai kénytelenek voltak lemondani bizonyos televíziós csatornákról, mert anyagilag nem bírják. Az apa a
sportcsatornákat hiányolja, az anya a szempillái fésülgetése közben a fõzési tanácsadók elmaradása miatt panaszkodik. Arcát a
tenyerébe temetve, szinte zokogva fejezi ki sérelmét. A család kisfiának életébõl az „állatos” adások hiányoznak. Fõleg ezt a fiút
sajnálom. Derék szöszi gyerek, értékelni kell, hogy míg más kölyköknek csak a csavargáson jár az esze, õ a tévé természetfilmjei
segítségével szeretné gyarapítani tudományos ismereteit. De nem
teheti! Kegyetlen az élet. Na de! Mintha világítana valami fény az
alagút végén. Van megoldás. Elõ kell fizetni a kínálatból a megfelelõ „csomagot”, és az apa újra tördelheti az ujjait a mérkõzések
izgalmai hatására, az anya fejlesztheti háziasszonyi felkészültségét, és a kedvencem: a gyerek tátott szájjal szemlélheti a képernyõn az állatvilág csodáit.
Na és a puffadásgátló! Megfigyeltem, többnyire olyankor közli
velünk a páciens a dicsekvéseit az ajánlott gyógyászati szerrel kapcsolatban, amikor én az ebédemet vagy a vacsorámat fogyasztom.
De ki vagyok én, hogy elvárjam, legyenek tekintettel az étvágyamra? Nem fintorogni kell, hanem örülni annak, hogy a nõ a csodálatos gyógyszer hatására megszabadult a puffadás gyötrelmeitõl, és
képes rendesen fingani.
Kissé kényes téma az inkontinencia kérdése. A reklámipar nem
hajlandó szemérmeteskedni, igenis a kamera elé enged nõket,
férfiakat, akik elmesélik nehézségeiket, amelyek a vizelettartás
területén adódtak. Miért lenne szégyenérzetük? Emberi dolog.
Bizony elõfordul, hogy a legváratlanabb pillanatokban csurran
valami, aminek nem kellene csurrannia. A gyógyszer-kereskedelem itt sem hagyja cserben a társadalmat. Van megbízható szer,
amely elejét veszi a csurranásnak.
Jó világban, boldog világban élünk. Minden bajra van szer. Lesem, egyre lesem azt a reklámot, amely a reklámõrület elleni szereket ajánlja a nézõk figyelmébe.
L. A.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A tavasz folyamán a következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük fonalát Sárbogárdon:
május 24-én
Szalai Judit (Sárbogárd) és Fekete Erik (Csátalja);
május 31-én
Gódor Alexandra Zsuzsanna (Cece) és
Kuzsmiczki Szilárd Roland (Cece);
június 7-én
Csendes Noémi (Sárbogárd) és Bognár Endre (Sárbogárd).
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok
hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

Heti idõjárás
A következõ napokban mindenütt
megszûnik a kánikula, ezzel együtt
kissé változékonyabbá is válik idõjárásunk. Péntek hajnalban még
szórványosan elõfordulhat záporesõ, egy-egy zivatar, majd megszûnik a csapadék. Pénteken és
szombaton napközben változóan felhõs idõre készülhetünk több órás napsütéssel. Csak néhol – elsõsorban északkeleten és a délnyugati határ közelében
– fordulhat elõ futó zápor. Vasárnap már több lesz felettünk a felhõ, és a Dunántúlon többfelé készülhetünk esõre, záporra, egy-egy zivatarra is. Hétfõn is a Dunántúl, illetve a déli, délnyugati országrész lesz a felhõsebb, csapadékosabb,
ezáltal pedig hûvösebb is. Kedden már országszerte sok felhõ valószínû, és
többfelé lehet esõ, zápor, zivatar. A csúcshõmérsékletek eleinte 25 fok körül
várhatóak, késõbb a csapadékos helyeken csak 20, míg a naposabb tájakon
25, 26 fokos maximumok esélyesek.
www.metnet.hu
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TÉRIDÕ

Oly korban éltünk 22.
Beszervezõk 4.
A BÛN KÓDJA
„A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtania.” (Lk. 9.58)
A családi szocializációval foglalkozó egyhetes nyári konferenciára vagyok hivatalos. Az
e tárgykörben végzett kutatómunkám kapcsán kaptam meghívást. A konferenciát a
Népmûvelési Intézet Balaton-parti oktatóházában rendezik. Dél körül érkezem több
kollégával együtt. A regisztrációs pultnál sokan várakozunk. Az adatfelvételt végzõ
asszisztens mellett egy férfi áll. Amikor sorra
kerülök és a nevemet mondom, a férfi valamit súg az asszisztens fülébe, majd odajön
hozzám és bemutatkozik.
– Már hallottam rólad. Ha nincs kifogásod
ellene, velem kerülsz egy szobába. Lesz
idõnk szakmai beszélgetésre.
Elfogadom a szíves invitálást.
– Melyik az a szoba? Menjünk! – veszem föl
a cókmókom, s míg szobatársam terelget
maga elõtt, kérdezem: – Te mivel foglalkozol?
– Pszichoterapeutaként dolgozom egy krízisközpontban.
A délelõtti elõadás után kisétálunk a városba, este pedig a szobában folytatjuk a beszélgetést.
– Olvastam a kutatási beszámolódat. Nagyon eredeti a gyerekközösségekben végzett
munkád. Zseniális, ahogy a szabad játékot
bekapcsolod a pszichodrámába – fejtegeti
egyik alkalommal. – Ez felnõttekkel is jól
mûködne.
– Meglep a tájékozottságod a munkámmal
kapcsolatban, és az, hogy ismered a publikálatlan tanulmányaimat – jegyzem meg.
Közbevetésemet figyelmen kívül hagyja, s
lelkendezve folytatja:
– Te erre születtél. Ezzel a tehetséggel, ezzel
a tudással, szakmai tapasztalattal, ami neked
van, egy elméleti kutatóintézetben lenne a
helyed. Ha gondolod, segítek, hogy a fõvárosba kerülhess Mérei mellé. Megvannak a
kapcsolataim, és akkor megalapozhatod a
tudományos karrieredet.
Zavar, hogy ilyen túlzóan szembe dicsér. És
nem is tartom igaznak, amit mond. Mérei
Ferenc, aki bírálta a szobatársam által emlegetett dolgozatot, azt írta, hogy elsõsorban
gyakorlati–kísérleti terepmunkában vagyok
otthon. Igaz, bennem is fölmerült korábban,
hogy kutatásban specializálódjam, egy intézetben képezzem magam, s ott célozzam
meg a doktori, vagy a kandidátusi szintet.
Apám álmát valósíthattam volna meg egy tudományos karrierrel. Azonban minden bajával együtt is jobban vonz a népmûvelés, ahol
a valóságos élettel vagyok ezer szálon kapcsolatban. Elhárítom az ajánlatát:
– Nem vágyok se tudományos, se másmilyen
karrierre. Azért maradok vidéki, mert itt
sokkal nagyobb az igény a kimûvelt emberfõkre. Budapesten egyébként is egymás lá-

bát tapossa a sok karrierista, nem állok be
azok közé, akikbõl tizenkettõ egy tucat – hárítom el az ajánlatát kissé nyersen.
Meglepõdik sajátos felfogásomon. Furcsán
néz rám, mintha nem lennék normális, de
nem feszegeti tovább a kérdést, hanem más
témára tér át:
– Én a szenvedélybetegségekkel foglalkozom. De érdekel a homoszexualitás és a szexuális perverzió is. Mi a véleményed a homoszexualitásról és a csoportszexrõl?
– Középiskolás koromban a kollégiumi nevelõtanárom próbált bevonni ilyenbe – válaszolom.
– Na, és milyen élménynyomot hagyott benned? – fordul felém szakmai érdeklõdést
mutatva.
– Mély nyomot – felelem kurtán. – Vagyis
hát – teszem hozzá némi fekete humorral –
az életem, az ifjúságom elsõ szexuális élménye nem egy nõhöz, hanem egy „szakállas
bácsihoz” volt köthetõ, ami természetesen
nem múlt el nyom nélkül.
– Szexuális izgalmat is kivált belõled az a régi
emlék? – kérdezi egyre fokozódó érdeklõdéssel.
– Olykor nehéz napjaimban az álmomban is
megjelenik.
Látja a felindultságomat, s érzi a hangomon
is, hogy nagyon mélyen érint az emlék.
– Talán folytathatnád velem azt a szexuális
játékot! – kap a szón mohón, majd rekedt
hangon folytatja: – Bevonjuk a partiba a feleségeket is. – Fényképet vesz elõ. Szép, kívánatos, szõke asszony mosolyog rám a képrõl. – Csinos feleségem van, ugye? A nõk is
élvezik az ilyen extrém játékokat.
Döbbenten állok, szóhoz se jutok a váratlan
ajánlat hallatán. A szexuális perverziónak ez
a kendõzetlenül nyers megnyilatkozása nem
hagyja hidegen az érzékeimet, de ahogy a kísértés, a test fizikai vágya összecsap a hajdani rendõrségi zaklatások rossz emlékével,
könny szökik a szemembe. Látva a könnyeket, érzéki hangon szól hozzám közel hajolva:
– Tudtam, hogy nem felejtetted el azt a régi
élményt. Ezért is kértem, hogy egy szobába
kerüljünk.
Meglepõdöm azon, amit mond.
– Honnan tudsz te errõl? – kérdezem döbbenten.
Nem felel. Zavartan félrekapja a pillantását.
Kínos mosoly jelenik meg az arcán. Ez a mosoly lassan érzéki vigyorrá torzul. Ettõl a vigyortól mély gyanú ébred bennem. Még mindig nem hagynak békén? Eközben egyre közeledik felém. Az arcomban érzem a forró
leheletét. Hirtelen átölel. A szõrös férfitest
érintése undort vált ki belõlem.
– Nem akarom! – ellököm magamtól. Dühös
dac ébred bennem. Hátralépek és indulatosan lerántom a nadrágomat.
– Ez kell? – mutatom meg neki a meztelen
altestem, miközben hisztérikus zokogás tör
föl belõlem.
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Ott állok megalázottan. A hatalmas indulatkitörésemtõl megdöbben. Egy ideig hallgat,
aztán csak annyit mond:
– Bocsáss meg – és szó nélkül kifordul a szobából.
Az egész éjszakát rettegõ félelemben, ébren
töltöm. A lélek legmélyén a férfiénem felszíne alatt a fiúvá születésemmel a génvilág õsi
homályába merült nõi énem retteg az éjszaka sötétjében. Ijesztõ álomképek gyötörnek.
Az a kényszerképzetem, hogy lerohan egy
szõrös fenevad és erõszakoskodik velem.
Ebben a rettegésben álomtalanul ér a reggel.
Kábán mosakodom s indulok reggelizni. Mire visszamegyek, a szobatársam holmijának
nyoma sincs. Összepakolt és köszönés nélkül
távozott.
Távozása megkönnyebbülés helyett sokkal
inkább szégyenérzéssel tölt el. Megszégyenítettem ezt az embert szándékom ellenére is.
Én pedig itt állok egy látszólagos erkölcsi
magaslaton vele szemben. Bánt, hogy indulatos voltam, s szégyellem az egész éjszakai
rettegésemet is. Zûrzavaros gondolatok cikáznak a fejemben. Miért tiltakoztam? Miért rettegtem tõle? Pedig elfojtott szégyenként ott leselkedik bennem az érzéki vágy, a
kísértés. Elszalasztottam egy lehetõséget,
hogy azzal a szép, szõke asszonnyal ölelkezzek izgalmas csoportszexben. Nem vagyok
hát bûntelenül tiszta! És õ is áldozata ennek
a kitekeredett erkölcsû világnak!
Hogy is van ez?
Miért beszélek én bûnrõl?
Tisztára összezavarodom ezektõl a gondolatoktól.
Este a helyi moziban egy lelencbe adott kisfiú drámai történetét, az Árvácsa címû filmet nézzük meg a konferencia résztvevõivel.
A fim után hazafelé gyalog sétálunk át a városon a társasággal a szálláshelyünkig. A
film megrázó hatása összekeveredik bennem az elõzõ éjszaka élményével. A lelkem
legmélyébõl, a születésem elõtti õsvilágunk
emlékeibõl bukkan a felszínre egy szavakba
nem önthetõ fájdalmas érzés: mi emberek
mind a világba kivetett, kiszolgáltatott árvák
vagyunk. És ez akkor is így van, ha van tetõ a
fejünk felett, van mit ennünk, van jó társunk,
családunk. Mindez csak látszat, amely illúzióként bármely pillanatban szertefoszlik, ha
feltöröm a bûn kódját. A lelkünk árnyékában rejtõzõ Sátán örökké azt sugallja, hogy
ez a kód kitörölhetetlenül bennünk van, és
örökre megváltoztathatatlan. Azt sugallja,
hogy a bûn ellen nem tehetünk semmit, az a
normális, aki eszerint él, s elhiszi, hogy szeretet nélküli a világ, amelyben mindenki el
akar venni valamit a másiktól, s mindenki a
másik rovására akar boldogulni.
És akkor ott, a nyílt utcán megállíthatatlanul
sírni kezdek. A konferencián résztvevõ egyik
társnõm, megérezve a bennem zajló drámát,
átölel, vigasztal, simogat, nyugtatgat. Szégyellem a férfihoz nem illõ sírást, de nagyon
jó ez az anyás, mégis nõies simogatás. Nem
akar tõlem semmit, és én se akarok tõle semmit. Csak tart, megtart a világban. Átadom
magam ennek a simogatásnak, a szavak nélküli, együtt érzõ, szeretetteli ölelésnek.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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SPORT

Büszkék az utánpótlásra
Szoros csatában nyerte meg a megye III.
osztályú bajnokságot a Cece PSE ifjúsági
csapata. Örülünk neki – mondhatják azok,
akik nem gondolják végig, mennyi munka
van abban, hogy egy csapat egy egész szezon végén az élre törjön. Az idei szezonban
a csapatommal én is bajnokságot nyertem,
így tudom, hogy ez nemcsak a játékosok-

nak, de a településnek is nagy dicsõség, és
természetesen nem elhanyagolható az
sem, hogy nagyon komoly edzésmunkával,
fegyelemmel, figyelemmel kell végigcsinálni az egész évet. Legyünk hát büszkék
mindannyian a fiúkra és minden sporteredményt elérõre, legyen az NBI vagy a
megye harmadik osztálya!

Szombaton tartották az éremosztót a cecei
futballpályán, amelyre Balogh Mihály hozta el az aranyérmeket a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség nevében. A fiúk még egy
mezgarnitúrát is kapnak a szövetségtõl.
Bodnár Károly, az egyesület elnöke, Bende Zsolt, a csapat edzõje és Menyhárt Tamás szakosztályvezetõ is gratulált a csapatnak, és a továbbiakra is sok sikert kívánva
adták át az érmeket. Mindannyian szeretnék, ha a csapatnak több játéklehetõsége
lenne, így remélik, hogy a következõ szezonban az oda-vissza játszás segítségével
dupla annyi meccset játszhatnak. Annak is
nagyon örülnének, ha a tavaszi szezonban
remeklõ felnõttcsapat jövõre feljutna a
megye II. osztályba, ezzel is növelve az
utánpótlás-versenyeztetés színvonalát.
Bende Zsolt szerint nagy elõnye a csapatnak a csapategység, amelynek a nyári vajtai
edzõtábor is jót fog tenni.
Az érmek átadása után Bodnár Károly,
Bögyös István és Pordán László felajánlásából csülökpörköltet ehetett a csapat.
Menyhárt Daniella

SZAMBA „R”
Mûfüves
Labdarúgótorna
2014. június 28.
8.45 óra: 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).

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

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

1. Sárszentmiklós
30 28 1 1 131 25 106 85
2. Nagylók
29 22 4 3 107 50 57 70
3. Aba–Sárvíz
30 22 1 7 110 35 75 67
4. Pusztaszabolcs
30 19 6 5 92 31 61 63
5. Baracs
29 19 3 7 72 38 34 60
6. Káloz
30 18 2 10 74 44 30 56
7. Lajoskomárom
30 14 5 11 63 55
8 46
8. Seregélyes
30 13 4 13 63 69 -6 43
9. Adony
30 11 5 14 57 58 -1 36
10. Kõszárhegy
30 9 6 15 50 72 -22 33
11. LMSK
30 9 5 16 51 50
1 32
12. Szabadegyháza II. 30 6 4 20 49 93 -44 22
13. Kulcs
30 5 7 18 47 87 -40 22
14. Sárbogárd
30 4 7 19 33 98 -65 19
15. Dég
29 2 3 24 34 149 -115 9
16. Mezõszilas
29 3 5 21 34 113 -79 5
Lajoskomárom -1, Adony -2, Mezõszilas -9 pont levonva.

A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei
Enying–Zichyújfalu

9-0

Elõszállás–Kisapostag

5-2

Rácalmás–Sárszentágota

8-0

Cece–Nagyvenyim

4-3

Nagykarácsony–DASE

3-1

Vajta–Mezõfalva II.

7-0

Alap–Perkáta

3-0

1. Vajta
26 19 3 4 105 37 68 60
2. Enying
26 17 2 7 99 49 50 53
3. Nagykarácsony
26 16 4 6 69 38 31 52
4. Rácalmás
26 16 3 7 73 40 33 51
5. Alap
26 16 1 9 61 54
7 49
6. Kisapostag
26 15 3 8 74 46 28 48
7. Cece
26 12 4 10 70 64
6 40
8. Nagyvenyim
26 13 3 10 67 58
9 36
9. Zichyújfalu
26 10 5 11 52 52
0 35
10. Mezõfalva II.
26 9 2 15 48 81 -33 29
11. Elõszállás
26 8 4 14 40 69 -29 23
12. DASE
26 5 4 17 44 83 -39 19
13. Perkáta
26 2 3 21 38 95 -57 8
14. Sárszentágota
26 2 3 21 37 111 -74 8
Nagyvenyim -6, Elõszállás -5, Perkáta -1, Sárszentágota
-1 pont levonva.
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BRONZÉRMES
A CSAPAT
Fejér megyei I. férfi kézilabda-bajnokság
Befejezõdött a 2013/14-es kézilabda-bajnokság. Csapatunk, a VAX KE
Sárbogárd a 18 fordulós megyei bajnokságban a 3. helyen végzett. A részletekrõl kérdezem a csapat vezetõit. Elõször a csapat elnöke és vezetõedzõje, Bodoki György beszél a csapat idei szereplésérõl.
Bodoki György: – Összességében elégedett vagyok a szerepléssel, bár az
idény kezdetekor a bajnoki cím megszerzése volt az elsõ számú cél. Természetesen egy csapat, aki már nyert bajnokságot, igazából más célt nem is
tûzhet ki maga elõtt. A játékosaink mindvégig megpróbálták a tudásuk legjavát nyújtani, azonban több kulcsjátékosunk is hosszabb–rövidebb idõre
sérülések miatt nem léphetett pályára. Persze ez sajnos hozzátartozik a játékhoz. A mi csapatunkon is érzõdik, mint általában minden amatõr csapaton, hogy a fiúk életében a kézilabda természetesen a család és a munka
után következik. Örvendetes, hogy több új játékost is sikerült bevonni a helyi kézilabdaéletbe, közülük Oláh Levente és Iker József már több mérkõzésen lehetõséget kaptak. Goldberger Marcell a második idényében meghatározó játékosa lett a csapatnak. Az NB II-be feljutott DAC csapata kiemelkedett a mezõnybõl, velük most nem tudtunk versenyezni. Az örök rivális
Rácalmás csapatával kiegyensúlyozott, késhegyre menõ mérkõzéseket
vívtunk, ahol most õk bizonyultak kicsivel jobbnak. Összességében nem
zártunk rossz évet, de van lehetõség elõrelépésre.
Rehák Sándort, a VAX KE Sárbogárd szakosztályvezetõjét is megkérdeztük, milyennek látta az idei szezonban a csapat szereplését.
Rehák Sándor: – Úgy is kezdhetem, hogy bajnoki címet szerettünk volna
nyerni, de mint elõttem Bodoki Gyuri is mondta, elért bennünket egy sérüléshullám, ami meglehetõsen visszavetette a csapatot. Egyet azonban
mindenképpen el kell ismerni: a Dunaújváros idén a mezõny fölé nõtt, a
Rácalmással körülbelül egyenlõ erõt képviseltünk. A Fejér megyei bajnokságban évrõl évre ez a három csapat a meghatározó. Idén tavasszal megújult a megye kézilabda-vezetése. Új elnököt, elnökséget választottunk. Az
újak ígéretet tettek arra, hogy felpezsdítik a nagy hagyományokkal rendelkezõ megyei kézilabdaéletét. Egész egyszerûen sokkal több csapat kellene
a megyei bajnokságokba. Vissza a csapathoz: a reményeink szerint megépülõ sportcsarnokhoz egy NB II-es dukál, amihez bajnokságot kell nyerni.
Ez az elnökség és a csapat egyértelmû célja.
Jómagam, Rehák Tamás, mint játékos, a pályáról nézve úgy vélekedem az
idei szezonról, hogy nehéz és sok tapasztalattal bíró idõszak volt ez. Az
elõttem szólókkal egyet kell értenem, a sérüléshullámok és a játékosok
munkával kapcsolatos elfoglaltságai megnehezítették a szereplésünket.

Voltak mérkõzések, amikor nagyon foghíjasan kellett kiállnunk, ez megnehezítette a játékunkat, de jó pár társam és én is tapasztalatot gyûjthettünk
ebbõl kifolyólag. Az alapszakaszban nyújtott teljesítményünk sokszor hullámzó volt. A rájátszásban pedig, ahogy ment az idõ és sorban vívtuk a kemény mérkõzéseket, a teljesítményünk is úgy állt össze az utolsó két fordulóra, ahol, úgy érzem, a két legjobb mérkõzésünket játszottuk az idény
során. Sajnos a bajnok DAC-cal nem igazán tudtunk versenyben lenni,
azonban a másik rivális Rácalmás ellen egész évben jó meccseket játszottunk, de ezekbõl idén õk jöttek ki jobban. Én az idei teljesítményünkkel elégedett vagyok. Azonban jövõre a cél az elõrébb lépés és az esetleges bajnoki cím megszerzése, majd az ezzel járó NB II-es feljutás.
Végül visszaadom a szót Bodoki Györgynek: – A szezon végén szeretném
megköszönni szurkolóinknak a buzdítást, támogatóinknak pedig azt, hogy
hozzájárultak jó szereplésünkhöz: Légió 2000 Security, Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet, Wolf Kft., OMW Sárbogárd, Gréta Bútor, Sárbogárd Város Önkormányzata, Gázmodul Weisz Kft.
Tabella felsõház
1. DAC

12

11

0

1

386

295

25

2. Rácalmás

12

7

0

5

330

310

16

3. SÁRBOGÁRD

12

5

0

7

294

310

11

4. Bicske

12

1

0

11 220

315

2

172

16

Tabella alsóház
5. Seregélyes

8

7

0

1

276

6. Martonvásár

8

5

0

3

225

215

13

7. Ercsi

8

0

0

8

178

292

1

Rehák Tamás

SÍC – hírek, eredmények
Az idén – 2014. június 7-én – Hévíz település
adott otthont a harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ DUNA KUPA három nemzet íjászversenyének, valamint a GP-2 nemzetközi minõsítõ versenynek. A három nemzet versenyén
csak utánpótláskorú, osztrák, szlovák, magyar
ifi és kadet íjászversenyzõk vehettek részt. A
GP-2-n minden korcsoport és kategória indulhatott.
Egyesületünk négy utánpótláskorú versenyzõjébõl Katona Dóri ifi és Batári Balázs kadet versenyzõ állt rendelkezésre.
Dóri a 2012. és 2013. évi egyéni elsõségét nem
tudta megismételni. Egyéniben a kéttávos rangsorolót a 4. helyen zárta, majd az ezt követõ kiesésesben az 5. helyet szerezte meg.
Balázs ez évben elõször indult pályaversenyen,
és kellemes meglepetést okozott. Az igaz, hogy
a kéttávos versenyen csak a 10. helyre rangso-

rolta magát, de a kiesésesben annyira megemberelte magát, hogy a legjobb négy közé jutott,
ahol éremszerzõ versenyen vetélkedhetett a legjobbakkal. Ennek eredményeként a 4. helyen
végzett.
Az egyéni íjászversengést követte a mix csapatok versenye. Az azonos kategóriában versenyzõ legjobb fiú és a legjobb lány versenyzõ kettõs
alkothatott csapatot. A mi magyar csapatunk,
Banda Árpád és Katona Dorottya kettõs nagyon szoros és izgalmas versenyen szerezték
meg a 2. helyet.

Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt
érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és
férfiakat. Olimpiai íjászfelszerelést biztosítunk.

A GP-2 nemzetközi versenyen Katona Dóri az
1. helyen, Batári Balázs a 4. helyen végzett.

Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és
olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.

Következõ soros versenyünk a 2014. évi országos diákolimpia, melyen a legfiatalabb korúaktól
a 20. életévet idén töltõ utánpótláskorú versenyzõk vehetnek rész.

Egyesületünkrõl bõvebben tájékozódhattok a
sic.hupont.hu oldalon, vagy személyesen az
edzésnapokon.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 14., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 A mi erdõnk
7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.30 A világ csodái 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.15
Kreatívok 9.05 Történetek a nagyvilágból 9.35 Vízitúra 10.10 FIFA 2014 labdarúgó
vb ism. 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 A világörökség kincsei 13.10
Csapold le az óceánt! 14.05 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 15.55 FIFA 2014 labdarúgó vb összefoglaló 16.45 Szerencseszombat 17.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Kolumbia–Görögország 20.10 Híradó 20.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Uruguay–Costa Rica
23.15 Munkaügyek – Irreality show 23.45 FIFA 2014 labdarúgó vb Anglia–Olaszország 2.05 Sao Paulo 2.50 FIFA 2014 labdarúgó vb Elefáncsontpart–Japán
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40
Teleshop 10.40 Kalandor 11.05 Trendmánia 11.40 A’la Car 12.20 Tökéletes célpont
13.20 Lenni vagy nem lenni 15.30 Szfinx 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Kutyák és macskák: A rusnya macska bosszúja 21.00 A csajom apja ideges 23.20
Minden azzal kezdõdött 1.20 Pihenõ a pokolban – Ne nézz hátra! 2.55 Jóbarátok
3.20 Gálvölgyi-show 4.00 A végsõ akarat 4.45 A nagy svindli 5.30 Glee – Sztárok
leszünk!
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.55 Otthon a kertben 10.25
Asztro-világ 11.30 Norbi Update – Az egészség iskolája 12.00 Állatõrség 12.30 Babavilág 13.00 Kalandjárat 13.30 Falforgatók 14.30 Édes élet 17.00 NCIS 18.00 Tények 19.00 S.O.S. Szerelem 21.15 Ki nevel a végén? 23.25 A királyság 1.30 Bazi
nagy görög élet 1.55 Xena 2.40 13-as raktár 3.25 Briliáns elmék 4.10 Monk – Flúgos
nyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 6.10
Foci vb híradó 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 21.56 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Kabaré 0.10
Éjszaka

Június 15., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 6.00 Magyar gazda 6.30 Európai szemmel
7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.30 A világ csodái 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.15
Tandori 9.00 Katolikus krónika 9.40 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 9.50
Tanúságtevõk 10.45 Biblia és irodalom 10.55 Baptista magazin 11.20 Református
ifjúsági mûsor 11.30 Útmutató 12.00 Hírek 12.05 FIFA 2014 labdarúgó vb ism.
13.55 Csapold le az óceánt! 14.55 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 16.45 FIFA 2014
labdarúgó vb összefoglaló 17.35 FIFA 2014 labdarúgó vb Svájc–Equador 20.10 Híradó 20.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Franciaország–Honduras 23.15 Munkaügyek –
Irreality show 23.45 FIFA 2014 labdarúgó vb Argentína–Bosznia-Hercegovina
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.45 EgészségKalauz 10.25 Teleshop
11.20 Kalandor 11.50 4ütem 12.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek
13.10 Egy rém modern család 14.15 Kutyák és macskák: A rusnya macska bosszúja
15.50 Hippolyt 18.00 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 A csúf igazság 21.50 Rázzad,
bébi! 23.45 Fehér isten 0.10 Portré 0.50 Apu vad napjai 2.40 Jóbarátok 3.05 Cobra
11 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.15 Nagy Vagy! 9.40 Asztro-világ
10.45 Stílusvadász 11.15 Stahl konyhája 11.45 Több mint testõr 12.15 Édes élet
16.00 Apák gyesen 17.00 Magánnyomozók 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Az
ének iskolája 22.20 Evan, a minden6ó 0.15 A felolvasó 2.20 Simlis Jack, a karibi szuperkém 3.00 Békétlen békítõ 4.30 Napló 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság
6.10 Foci vb híradó 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztromagazin 10.04 Evangélikus istentisztelet 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 Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.45 Családi sáv
19.45 Mese 19.55 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50
Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Június 16., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Roma magazin 5.55 Domovina 6.30 Híradó 6.45
Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár 10.10
FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt
12.55 Közös siker 13.30 Szívtipró gimi 14.20 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 16.10 Jövõ-idõben 16.20 Híradó+ 16.35 FIFA 2014 Labdarúgó vb összefoglaló 17.20 Híradó
17.35 FIFA 2014 labdarúgó vb Németország–Portugália 20.10 Híradó 20.40 FIFA
2014 labdarúgó vb Irán–Nigéria 23.05 Az Este 23.35 Híradó 23.50 FIFA 2014
labdarúgó vb Ghána–Egyesült Államok
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 Dr. Csont 23.35 Reflektor 23.50 Otis – Pokoli tévedés 1.55 Jóbarátok 2.20 A végsõ akarat 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 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
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a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.40 A gonosz álarca 23.40 Zsaruvér 0.40
Tények 1.25 Aktív 1.50 Békétlen békítõ 2.35 Maricruz 3.20 Luxusdoki 4.05 Családi
titkok 4.50 Aktív 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 6.35 Foci vb híradó 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A magyar
függetlenség napja 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989. 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.05 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.53 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 17., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 5.55 Hétköznapi kifutó 6.30 Híradó 6.45
Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár 10.10
FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran
13.00 Unser Bildschirm 13.30 A világörökség kincsei 13.50 Szívtipró gimi 14.35
FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 16.25 Híradó+ 16.40 FIFA 2014 labdarúgó vb összefoglaló 17.30 Híradó 17.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Belgium–Algéria 20.10 Híradó
20.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Brazília–Mexikó 23.10 Az Este 23.35 Híradó 23.50
FIFA 2014 labdarúgó vb Oroszország–Dél-Korea
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 Cserebere szerencse 23.30 Életre-halálra 0.35
Reflektor 0.50 A fõnök 1.55 EgészségKalauz 2.30 A Grace klinika 3.10 A végsõ akarat 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 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 Combat
Hospital – A frontkórház 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.50 Kelj fel, komám, ne aludjál!
3.15 Maricruz 4.00 Luxusdoki 4.50 Aktív 5.05 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 6.35 Foci vb híradó 9.00 Napközben 10.50 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 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 21.57 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 18., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 5.55 Építészkorzó 6.30 Híradó 6.45
Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár 10.10
FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika
13.00 Ecranul nostru 13.40 Szívtipró gimi 14.30 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 16.15
Jövõ-Idõben 16.25 Híradó+ 16.40 FIFA 2014 labdarúgó vb összefoglaló 17.30 Híradó 17.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Ausztrália–Hollandia 20.10 Híradó 20.40 FIFA
2014 labdarúgó vb Spanyolország–Chile 23.10 Az Este 23.35 Híradó 23.50 FIFA
2014 labdarúgó vb Kamerun–Horvátország
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 23.20 Elfelejtve 0.20 Reflektor 0.35 A
Sejt 2. 2.20 A végsõ akarat 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 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
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 Dupla vagy
semmi 3.35 Maricruz 4.20 Luxusdoki 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 6.35 Foci vb híradó 9.00 Napközben 10.50 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 21.59 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
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Június 19., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 5.55 Zöld Tea 6.30 Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár 10.10 FIFA 2014
labdarúgó vb ism. 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.20 Útravaló 13.40 Szívtipró gimi 14.30 FIFA 2014 labdarúgó vb
ism. 16.15 Híradó+ 16.30 FIFA 2014 labdarúgó vb összefoglaló 17.15 Szerencse
Híradó 17.30 Híradó 17.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Kolumbia–Elefáncsontpart
20.10 Híradó 20.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Uruguay–Anglia 23.10 Az Este 23.35
Híradó 23.50 FIFA 2014 labdarúgó vb Japán–Görögország 2.05 A rejtélyes XX.
század
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 Reflektor 23.50 Sötét zsaruk 1.50 A’la CAR 2.20 A végsõ akarat
4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 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 A férjem védelmében 2.50 Kettõs ügynök 3.35
Maricruz 4.20 Luxusdoki 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 6.35 Foci vb híradó 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00
Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.30 Vers napról napra 20.40 Sport
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 20., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 5.55 Noé barátai 6.30 Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár 10.10 FIFA
2014 labdarúgó vb ism.12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00
Esély 13.40 Szívtipró gimi 14.30 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 16.15 Jövõ-idõben
16.25 Híradó+ 16.40 FIFA 2014 Labdarúgó vb összefoglaló 17.30 Híradó 17.35
FIFA 2014 labdarúgó vb Olaszország–Costa Rica 20.10 Híradó 20.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Svájc–Franciaország 23.10 Az Este 23.35 Híradó 23.50 FIFA 2014
Labdarúgó vb Honduras–Ecouador
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 22.25 A zöld íjász 23.30 V, mint veszélyes
0.35 Reflektor 0.50 Kalandor 1.25 Mr. és Mrs. Bloom 2.20 4ütem 2.45 Jóbarátok
3.10 A végsõ akarat 4.45 A nagy svindli
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 6.35 Foci vb híradó 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 Az unitárius 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 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

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 LRTCOM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Június 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hit Gyülekezete: Minden körülmények között adjatok hálát (240p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 14., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Fogathajtás Sárbogárdon 2. rész, Megyei II. oszt. ifjúsági futballmérkõzés (80p)
13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Kiállítás-megnyitó Alapon (~12p), Pálfai Pinceszer (46p), A könyvtár vendége: Miklya Anna (75p), Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 3. rész (~70) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 15., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 14.00 Kiállítás-megnyitó Alapon (~12p), Pálfai Pinceszer
(46p), A könyvtár vendége: Miklya Anna (75p), Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 3. rész (~70) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet
23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 16., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Varga Csaba vetített képei (50p), Evangélikus koncert Sárszentmiklóson (51p), Pünkösdi néptánc-találkozó Alapon (118p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 17., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Fogathajtás Sárbogárdon 2. rész, Megyei II. oszt. ifjúsági futballmérkõzés (80p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 18., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Varga Csaba vetített képei
(50p), Evangélikus koncert Sárszentmiklóson (51p), Pünkösdi
Néptánc-találkozó Alapon (118p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 19., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

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

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

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

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS 06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091
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
Fémvázas mobil PONYVAGARÁZS ELADÓ.
Telefon: 06 30 600 5460
SIÓFOK-SÓSTÓN NYARALÓ KIADÓ 2 külön lakrésszel,
5-5 férõhellyel 2.500 Ft/fõ/éj. Érdeklõdni: 06 20 2011 314

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: 70 Ft/db, paradicsom: 500 Ft/kg, burgonya:
150 Ft/kg újburgonya 170 Ft/kg, hagyma: 180 Ft/kg, újhagyma: 180 Ft/kg,
sárgarépa: 300 Ft/kg, alma: 300 Ft/kg, tarkabab: 1.000 Ft/kg, zeller csokorban 50 ft/csokor, retek: 100 Ft/csomag, újfokhagyma 1100/kg, uborka:
300 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: 2800-3500 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 18-áig érvényesek.
A piacon öko- és biotermékek is kaphatók június 25-étõl szerdán, pénteken
és szombaton 7–19 óráig.
Érdeklõdni a facebookon is lehet „Sárbogárdi Piac” néven.

Sárbogárdi márkaszerviz
középfokú végzettséggel,
B-kategóriás jogosítvánnyal

SZERVIZVEZETÕ
munkatársat keres.
Fényképes jelentkezés:

suzukibarta@suzukibarta.hu

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
Sárbogárdon, zsákutcában kétszobás családi ház, mellette
telek parasztházzal eladó. Külön-külön, illetve egyben is
megvásárolható. Telefon: 06 (70) 303 3409 (délután) (2159918)
Az M6-os autópályán, Dunaújvárosnál, OMV töltõállomás
nõi munkatársat keres állandó, valamint nyári munkára. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV kútnál
lehet.
Bútorkárpitozást, javítást vállalok 06 (30) 662 5375 (2174206)
Többfajta palánta, paprika, paradicsom. Sárbogárd, Tinódy
utca 21.
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)

Parasztház eladó dupla telekkel, teljes közmûvel Sárbogárdon az Árpád utcában. Telefon: 06 (30) 599 3987
B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót
felveszünk. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133
Albérlet kiadó Sárbogárd központjában. 06 (20) 9270 985
Ingatlan eladó vagy kiadó Sárbogárd központjában. 06 (20)
4333 115
Eladó Suzuki Alto GL lejárt mûszakival, elsõ tulaj, megkímélt. 06 (30) 341 0724 (7953949)
Egy darab 160 kg-os hízó eladó. Ár: 430 Ft/kg. 06 (30) 581
6402
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KÖZLEMÉNYEK

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

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

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

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

Dr. Nemes Mária háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet.
Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb
közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

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

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

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

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

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

Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

Ha hulladékégetést észlel:

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

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

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

Kémény Zrt. 06(22)550-100

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

Kéményseprés:
Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

Ha közúton...

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

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

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

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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

2014. június 12. Bogárd és Vidéke

ZÁRÓ FORDULÓ
Az utolsó hazai mérkõzést is gólokban gazdag mérkõzésen hozta a hivatalosan is bajnok Sárszentmiklós, aki kapott gól nélkül, 7 góllal
múlta felül Seregélyest. A bajnokcsapat 1947-es fennállása óta nem szerepelt ilyen jól. Ugyanis rekordnak számító 131 gólt szerzett, és
csak 25-öt kapott, igaz, kapott gólok tekintetében nem ez a legjobb, mert a 2004/5-ös szezonban ez csak 21 volt, ebbõl adódóan a 106-os
gólkülönbség is rekord, illetve a 30 mérkõzésbõl 28 gyõzelem, 1 döntetlen és csak 1 vereség.
Mindezekkel az eredményekkel párhuzamosan elmondható, hogy még 85 pont egy idény alatt sosem fordult elõ. 30 góljával Krajcsovics Péter lett a gólkirály. Az ifi minden tekintetben felülmúlta eddigi eredményeit: 28 mérkõzésbõl 24 gyõzelemmel zárult, 4 pedig
döntetlen maradt, és egyszer sem szenvedett vereséget. 152 gól mellé csupán 22-t kapott 130-as gólkülönbséggel és 76 ponttal.
A mérkõzés után ünnepélyes díjátadó volt, ahol a 2. U14 és a bajnok U16, ifi és felnõtt gazdagodott érmekben és kupában, valamint átadásra került a felújított öltözõ is Varga Gábor országgyûlési képviselõ jóvoltából.
Sárszentmiklósi SE

