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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

SZABÓMESTER
munkájának

KÖSZÖNHETÕ
SZERELEM

(4. oldal)

SÁRHATVAN –
még egy

IGAZI BÉKA
is szerepet kapott

(3. oldal)

„AZON SZÉP NAPOK
IDEJIBE”

néptáncok,
népi játékok, szobrok

(2. oldal)

Visszamentek az idõben...Visszamentek az idõben...

Megint nagy sikert arattak...Megint nagy sikert arattak...A györei bors
Egy alig hétszáz fõs lélekszámú településen,

Györén jártam a hétvégén a kórus révén. A

polgármesterük már a rendszerváltás elõtt

is vezette a községet mint tanácselnök,

megért már néhány kormányt.

Különleges benyomást tett rám ez az em-

ber. Fiatalabbnak látszott, mint ahány éves

valójában lehet. A sok harc, amit a kis tele-

püléséért folytatott, úgy tûnik, nem törte

meg. Ugyanakkor azért nyomot hagytak raj-

ta és a helyi közösségen a küzdelmek. A tör-

ténetüket el tudnám képzelni egy magyar

iróniával átszõtt filmben. Az állandóan vál-

tozó rendszerek, elnevezések, politikai tö-

rekvések némi tudathasadást okoztak – fur-

csa volt hallani az „elvtárs” és a „népem” ki-

fejezéseket, a szocializmusból ismerõs be-

szédstílust erõteljes lokálpatriotizmussal,

magyarságtudattal elegyedve. Mégis,

ahogy beszélt a polgármester, abban volt

valami lelkesítõ, elismerésre méltó meg-

szállottság a községért, amire érezhetõen

rárezgett az egész község. Kiemelkedõ pél-

dája a györeiek „önfejûségének” a korábbi

sváb lakosság által emelt, árván maradt

templomépület oly módon való megõrzése,

hogy mûködõ iskolává alakították, és még a

Klebelsberg Intézményfenntartóval is

szembeszállnak a fennmaradásáért. Mert

tudják jól, hogy a település jövõje, fennma-

radása, fejlõdése múlik az iskola létén.

Azt hiszem, Györére igaz a mondás: kicsi a

bors, de erõs. Tanulhatna tõlük sok önkor-

mányzat, hogyan lehet legálisan fricskát

mutatni az aktuális hatalom és bürokrácia

oktondiságaira, bátran kiállva mindenek-

elõtt a település érdekeiért.

Hargitai–Kiss Virág
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Néptáncgálák a környéken
Idén egybeesett a Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola tavaszkö-
szöntõ néptáncgálája a Mezõföldi Népi Együttes gálamûsorával.
Mindkettõt szombaton délután rendezték. A Violin Sárbogár-
don, a Mezõföldi Népi Együttes Alapon adott több órás mûsort az
érdeklõdõknek.
A Violin iskola által szervezett gálán több helyrõl: Dunavecsérõl,
Dunaújvárosból, Pusztahencsérõl érkeztek csapatok, és termé-
szetesen a helyi csoportok is bemutatkoztak.
Dr. Sükösd Tamás polgármester megnyitó beszédében Fred As-
ter szavaival köszöntötte a megjelenteket.
A rendezvény alatt a Budapestrõl érkezett Kóborzengõ zenekar
húzta a muzsikát a táncosoknak.
Elsõként a Dunavecsei gyermekcsoport lépett színpadra. Ara-
nyos játékukkal lopták be magukat a közönség szívébe, mûsoruk
végén hatalmas tapsot kaptak. A sárszentmiklósi Csaloglányok
énekes csoportja folytatta a fellépõk sorát, akik felvidéki népdalo-
kat énekeltek. A Vadvirág Népi Együttesben volt, aki elsõként lé-
pett színpadra, ám igen jól vette az akadályt, ügyesen játszottak
együtt. Õk sárközi népi játékokat és táncokat adtak elõ. Õket kö-
vette a Sárréti Csókavirág Népi Együttes felnõttcsoportja. Rába-
közi táncokat és a tõlük megszokott színvonalas színpadi elõadást
adtak elõ, most is nagy sikert aratva. A dunaújvárosi csoport tag-
jai, Urbán Panka és Nagy Gábor párosa lépett a színpadra, akik
mindössze két éve táncolnak; mûsorukban délalföldi oláhost és
lassú csárdást mutattak be. Aztán újra a miklósiaké volt a terep,
hiszen a Sárszentmiklósi Cseperedõk elsõ, második osztályos gye-
rekei palóc lakodalmast mutattak be. A töbörzsöki Szent István

Általános Iskola violinos diákjai csak pár hónapja tanulnak nép-
táncokat és népi játékokat, de egy új, „Azon szép napok idejibe”
címû darabbal mutatkoztak be, mellyel felelevenítették a régi
néphagyományokat.
A továbbiakban még több koreográfiát láthattunk a felsorolt cso-
portoktól, akik remélhetõleg jövõre is megtisztelik a szervezõket
és Sárbogárdot jelenlétükkel, bemutatva az újabb „terméseiket”.
Azt hiszem, a szervezõk nevében is mondhatom: remélhetõleg
sok gyermek és felnõtt kedvet kap a néphagyományok és -táncok
elsajátításához.

Hargitai Gergely

Ünnepi gálaest Alapon
A Mezõföldi Népi Együttes szervezé-
sében idén is megrendezésre került a
már hagyománnyá vált néptáncos gá-
laest Alapon, az április végi tánc világ-
napjához is kapcsolódóan. Az est meg-
nyitója elõtt a mûvelõdési ház bejárata
mellett sorakoztak a meghívottak,
ahol egy különleges meglepetés várta
õket. Egy újabb szoborral bõvült a mû-
velõdési ház frontja, ahol Kuti Ferenc
prímás faragott szobrát, Váraljai Péter
fafaragó mester alkotását leplezték le.
Egyúttal emlékeztek Fekti Józsefre,
aki 40 éve, 1975-ben kapta meg a Nép-
mûvészet Mestere címet.

A tavaly avatott szobor – mint arról korábban már írt la-
punk – Fekti József és Ulicza Jánosné Rozália táncát örökí-
ti meg, mely felkerült az UNESCO által besorolt szellemi
és kulturális örökség listájára.
A gála egy rövid archív felvétellel vette kezdetét, a kanász-
tánc bemutatásával. A mûvelõdési ház színpadán elõször
Méhes Lajosné polgármester asszony nyitotta meg a ren-
dezvényt és köszöntötte a megjelenteket. Majd a táncosok
és zenészek vezettek át mindenkit az alapi népi hagyomá-
nyok világába. A mûsorokhoz a zenét Juhász Zsófi vezeté-
sével a Szedtevette zenekar szolgáltatta. Az est folyamán
fellépett a Mezõföldi Népi Együttes, a Mezõföldi Tücskök
és Kistücskök, valamint a Kertész Táncegylet Budapestrõl.
Mindannyian színvonalas mûsort adtak elõ a nézõk legna-
gyobb örömére.
A gálaest végén mind a négy fellépõ együtt perdült táncra a
mûvelõdési ház színpadán.

Hargitai GergelyFotó: Pekarek István
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Sárhatvani faluvégen szól a muzsika
Szombaton délután izgatottan gyülekezett az érdek-
lõdõ sereg Sárhatvanban a klubház elõtt. Nagyon
nagy szeretettel várták meghívott barátaikat: a táci
nyugdíjasklub tagjait.
Már hetekkel a találkozó elõtt készülõdtek a hatvani
asszonyok, lányok az eseményre, hogy mivel örven-
deztessék meg kedves ismerõseiket. Most sem csa-
lódhattak a vendégek. Elsõként Gyõriné Mariann
köszöntött mindenkit egy kedves verses bölcselke-
déssel, majd a vendégek felhúzták gyönyörû, újon-
nan elkészített, Sárhatvanban debütáló ruhájukat,
és kedves dalokkal, elektromos gitárkísérettel kö-
szönték meg a szívélyes meghívást. Utolsó dalként a
„Sárhatvani faluvégén szól a muzsika” címû dalt kö-
zösen énekelték a közönséggel. Ez már meg is adta a
hangulatot a következõ produkcióhoz.
Ahány alkalommal megyek Sárhatvanra, mindig meglepetések érnek. Most is így történt. A klub asszonyai, lányai visszamentek az idõ-
ben és óvodásokká váltak. A mûsorszám, amit láthattunk, egy óvoda mindennapi életét mutatta be, rengeteg nevetéssel, humorral fû-
szerezve. Még egy igazi béka is szerepet játszott a paródiában.
A nagy nevetések után közösen elfogyasztották a vacsorát. A talpalávalóról Csendes István gondoskodott. Derûs, jó hangulatban sike-
rült most is megszervezni a két klub találkozóját.

Mágocsi Adrienn

Ének Tolnában
Élménydús kirándulást tettünk a szomszé-
dos megye, Tolna négy településén szom-
baton a Huszics Vendel Kórussal. Szek-
szárdot, Kakasdot, Bonyhádot és fõ úti cél-
ként Györét látogattuk meg, ahol közel
egyórás koncertet adtunk.
Szekszárdon a csodálatosan felújított fõte-
ret sétáltuk körbe, amelynek közepén
templom áll, körülötte pedig a megyeszék-
hely intézményei, I. Béla temetkezési he-
lye. Megemlékeztünk a városhoz kötõdõ
két jeles irodalmi alakról, Babits Mihályról
és Mészöly Miklósról is. A szõlõt és búza-
kalászt formázó kilátóról gyönyörködtünk
a borvidék, a dombok ölelésében fekvõ
pincék és házikók látványában.
Kakasdon a Makovecz Imre által tervezett
faluház fazsindelyes, székelykapus tornyát
tekintettük meg, majd a tõle nem messze
álló hangulatos cukrászda sütemény- és
fagylaltarzenáljából válogatva, egy kávé
mellett frissültünk fel.
Ezután Bonyhádon tettünk egy sétát, és
próbára tettük a katolikus templom falai-
nak akusztikáját Arcadelt Ave Maria-já-
val, meglepve a bérmálkozásra készülõdõ-
ket.
Délután négy körül értünk Györére, ahová
a meghívásunk szólt. Az országban és Eu-
rópában is egyedülálló templomiskolában
léptünk fel.
A dél-dunántúli község mindössze 650 fõt
számlál, de a Mecsek lábánál fekvõ, taka-
ros kis település, a szíves fogadtatás, ven-
déglátás és a lokálpatriotizmus is árulko-
dik az itt élõk összefogásáról. Polgármes-
terük – korábban tanácselnökük – több év-
tizede vezeti a falut a lakók megelégedésé-
re.

A wikipédia szerint a település múltja az
1100-as évekre nyúlik vissza, amikor õsma-
gyarok laktak itt. A török dúlás után svá-
bok érkeztek ide, akiket azonban kitelepí-
tettek a második világháború után, 1946-
ban, a németek „kollektív bûnösségére”
hivatkozva. Helyükre bukovinai székelyek
települtek.
A 19. században épült evangélikus temp-
lom a németek kitelepítése után gyüleke-
zet nélkül maradt, pusztulásnak indult. Az
önkormányzat 1994-ben újíttatta fel, s egy
egészen rendkívüli, de nemes funkciót ka-
pott: nyolcosztályos általános iskolaként
szolgál. Körülbelül 70 gyermek jár ide, kis
létszámú osztályokba. Fennmaradásáért
pedig mindent megtettek és megtesznek, a
mindenkori hatalom ellenében is.
A koncert nyitányaként, a Himnusz közös
eléneklését követõen Csoma József pol-
gármester és László Olga iskolaigazgató
meleg szavakkal köszöntötte a megjelen-
teket. A Huszics Vendel Kórus részérõl
Szabados Tamás szólt a közönséghez, rövi-
den bemutatva az énekkart. Aztán ének-
szóval is bemutatkoztunk.
Repertoárunkon szerepelt ifj. Leszkovszki
Albin két kórusmûve, több szép népdalfel-
dolgozás (Bartók: Négy szlovák népdal,
Karai: Estéli nótázás, Kodály: Székely ke-
serves, Birtalan: Félre tõlem búbánat),
Ave Maria-variációk három szerzõtõl, me-
xikói, ír és brit dallamok. A kórust Huszics
Vendelné és Gábeli Klára vezényelte, zon-
gorán Huszics Ibolya kísért.
A közönség hálás tapssal jutalmazott min-
ket.
Nemcsak az egyedi helyszín miatt volt kü-
lönleges ez a koncert, hanem azért is, mert
ismét olyanokhoz is eljuttathattuk a kórus-

muzsikát a zenei nagyköveteiként, akik-
nek még nem volt részük ilyen élményben.
Cserébe, köszönetképpen, büszkén mutat-
ták meg nekünk a györeiek az õ saját érté-
keiket: a gyermekek táncos produkcióját, a
szülõk magyar zászló által ihletett koreog-
ráfiáját, ifjú és szépkorú szavalókat, a nép-
dalkört.
Mivel mással is zárulhatott volna az est,
mint a Székely himnusszal, majd egy közö-
sen elköltött, vidám és ízletes vacsorával.

Hargitai–Kiss Virág
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Egy magyar polgár: Tatár József szabómester
Dr. Kék Emerencia kötete, az „Egy ma-
gyar polgár a XX. században – Tatár József
úri szabómester életrajza” a következõ a
Sárbogárdi Múzeum Egyesület helytörté-
neti kiadványainak sorában. Az ezzel kap-
csolatos bemutató beszélgetésre kedden
késõ délután került sor a Madarász József
Városi Könyvtárban.
Miután Novák Kovács Zsolt, az egyesület
elnöke köszöntötte a nagyszámú közönsé-
get, arról kérdezte a szerzõt, hogy az általa
összegyûjtött emlékmozaikokból hogyan
állt össze a könyv.
Dr. Kék Emerencia elmondta: tanulmá-
nyai alatt egy OKTV-re készítette el az
anyai nagyapjáról, Tatár Józsefrõl szóló
dolgozatát. A pályázati kiírásában az „Egy
magyar polgár a XX. században” cím sze-
repelt iránymutatóként. A budapesti elbí-
ráláson azonban a vidéki szabómester
élettörténete kevésnek bizonyult. Mivel
erõs szálak fûzik õt a nagyszüleihez, egyfaj-
ta tisztelgés is volt ez a dolgozat elõttük.
Nemcsak a személyes kötõdés miatt gon-
dolja azt, hogy nagyapja azon sárbogárdi-
ak és magyar polgárok közé tartozik, akik-
re büszkék lehetünk, mert hozzáadtak
valamit e település értékeihez is munkás-
ságukkal.

Tatár József szabómester olyan szakmát
tanult ki és végzett, mely számára kitelje-
sedést jelentett, mások számára pedig örö-
met. Konfekció- és úri szabóként 1953-ban
„szabadult”, de katonai ruhák varrását is
megtanulta. Széles látókörû, nagy lexikális
tudással rendelkezõ ember volt. Hit, haza-
és emberszeretet jellemezte, és ezt átadta
gyermekeinek, unokáinak is. Hiteles em-
berként nem váltogatta a véleményét, sta-
bilan állt a világban. Régi konzervatív ér-
tékrendje abban mutatkozott meg, hogy
emberként tekintett az emberekre. Ra-
gaszkodott a hagyományos munkaeszkö-
zeihez: a Singer varrógépéhez, vasalójá-
hoz, viszont szakmájában haladt a divattal,
mert ahogy vallotta: mindent a vevõért.
Az I. világháború kivételével az egész 20.
századot végigélte. Kemény idõkben kel-
lett helyt állnia, fõleg a kezdetekkor, ami-
kor nem kedvezett a helyzet a kisiparosok-
nak. Elmehetett volna dolgozni a ktsz-be,
vagy Székesfehérvárra, de számára az volt
a fontos, hogy amennyit meg tud tenni, ha
kicsit is, azt megtegye, a maga uraként.
Munkájának minõségérõl árulkodik, hogy
még Budapestrõl és külföldrõl is jártak
hozzá kliensek. Sok-sok ruhásszekrény
õriz még a keze által készült remekmunká-

kat, amiket tulajdonosaik vagy azok utódai
még ma is hordanak! Nyugdíjasként is dol-
gozott. 2001-ben hunyt el, a varrógépe
mellõl került kórházba. Halála óta nincs
szabómester Sárbogárdon.
Gyermekeit nem tanította meg a szakmá-
ra, mert nem akart egy koldusból kettõt
csinálni – tudta, hogy sok idõnek kell eltel-
nie még ahhoz, hogy a kisipar visszanyerje
régi fényét.
Tatár József mûhelye egyfajta közéleti
hely is volt, a „kis Tatár-klub”, ahol meg-
beszélték a helyi, országos és a világban
zajló dolgokat, legfõképpen a focit, mivel
Józsi bácsi a labdarúgás szerelmese volt. 14
évesen kezdett sportolni a sárszentmiklósi
csapatban, aztán a sárbogárdi válogatott
tagja lett, az 50-es években edzõ, majd
szakosztályvezetõ. A sárbogárdi csapat ak-
koriban NB II-es szinten játszott. A szak-
osztályvezetõi pozícióról akkor mondott
le, amikor a párt meg akarta szabni, mit és
hogyan csináljanak.
A könyvbemutató végén fényképeken is
láthattuk Józsi bácsit, de megelevenedett
elõttünk alakja több felszólaló révén is.
Domján Jánosné például azt mesélte el,
hogy férje nagyon jó barátságban volt Józsi
bácsival a futball révén is, és számos ruhá-
ját ott varratta. Amikor megismerkedtek,
akkor egy nyak nélküli öltöny és egy zsabós
ing volt rajta, így szeretett bele. Úgyhogy õ
Tatár Józsi bácsi munkájának is köszönhe-
ti a szerelmét.

Hargitai–Kiss Virág

KIRÁNDULÁS TOLNA MEGYÉBE
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt egy ki-
rándulásra Tolna megyébe.

Indulás autóbusszal 2015. május 17-én (vasárnap) 9 órakor
a Hõsök terérõl, hazaérkezés kb. 17 órakor.

Program:
Simontornya – Vármúzeum * Ozora – Pipó vára * Rácegrespuszta –
Illyés Gyula és Lázár Ervin nyomában * Sárszentlõrinc – Petõfi-em-
lékház
Az útiköltség és a belépõk ára összesen kb. 2.000 Ft.
Jelentkezni 500 Ft elõleg befizetésével a könyvtárban lehet.
Csatlakozzon hozzánk!

HÁZASSÁGKÖTÉS
A tavasz folyamán a következõ pár kötötte össze hivata-
losan is élete fonalát Sárbogárdon:

április 11-én Hegedüs Andrea (Sárbogárd) és
Horváth Csaba (Dunaföldvár).

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár
hozzájárulásával tettük közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a
nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasok-
nak!

Szerkesztõség
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Zöldségkóstoló Alsószentivánon
Iskolánk régi hagyományai közé tartozik,
hogy tavasszal egy külön rendezvényt,
egészségnapot/hetet szentelünk az egész-
séges életmód népszerûsítésének. Az idei
tanévben ezt a programot zöldségkóstol-
tató akcióval fûszereztük, mivel az iskola-
gyümölcs-program kiegészítéseként a
szállító Matész-Fruct Kft. a szokásos gyü-
mölcsszállítmány mellett négyféle nyers
zöldséget (uborka, sárgarépa, retek, zel-
ler) is biztosított számunkra.

A zöldségeket a tanulók külön-külön, ön-
magukban is megkóstolhatták, de nagy si-
kert arattak a felhasználásukkal készített
kreatív szendvicsek is, amely a technikai
dolgozók keze munkáját dicséri.

Az egészséges tízórai elfogyasztását köve-
tõen a tanulók az osztályfõnöküktõl tájé-
koztatót kaptak a hazai zöldség- és gyü-
mölcstermesztésrõl, az iskolagyümölcs-

program mûködésérõl, valamint a napi
zöldség- illetve gyümölcsfogyasztás fon-
tosságáról. A tájékoztatót követõen egy
rövid teszttel ellenõrizhették tudásukat a
tanulók, amit a hét folyamán még tovább
bõvíthetnek: az osztályok számára egy-egy
zöldség bemutatását írtuk ki projektmun-
kában, egyéniben pedig plakátrajzoló ver-
senyt hirdettünk meg, melynek során
olyan alkotásokat várunk a diákoktól,

amik a zöldségek és a gyümölcsök rendsze-
res fogyasztását hangsúlyozzák ki. Ha csak
tizedannyi plakát érkezik be, mint ameny-
nyi zöldséget elfogyasztottunk a program
keretében, már akkor gazdag kiállítást tu-
dunk szervezni belõlük az aulában.

Kiss Attila

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület a második
világháború befejezésének 70. évfordulója al-
kalmából kiállítást szervez 2015 õszén.
Arra kérünk mindenkit, hogy akinek van a há-
borúhoz kapcsolódó tárgyi emléke (fénykép,
levelezõlap, kitüntetés, katonai eszköz stb.),
s szívesen megmutatná másnak is, jelentkez-
zen a sarbogardimuzeum@gmail.com cí-
men, vagy a https://www.facebook.com/
sarbogardimuzeumegyesulet oldalon!
Emlékezzünk közösen a hetven év elõtti törté-
nésekre!

Az én történetem
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület pályázatot
hirdet a második világháború befejezésének
70. évfordulója alkalmából „Az én történe-
tem” címmel.
Pályázni lehet írásmûvekkel, hang- és képdo-
kumentumokkal, amelyek kapcsolódnak Sár-
bogárd és környékének világháborús törté-
netéhez. A beadott pályamû lehet személyes
visszaemlékezés, interjú emlékezõkkel, csa-
ládi emlékekbõl, képekbõl, dokumentumok-
ból, tárgyi emlékekbõl összeállított gyûjte-
mény.
Részletes információkat az egyesület vezetõ-
ségénél kaphatnak az érdeklõdõk:
Novák Kovács Zsolt, 06 (30) 2732 389,
sarbogardimuzeum@gmail.com, Isztl Lász-
ló, dr. Lendvai Gábor, Sáriné Geiger Ágnes.
A pályázatok leadási határideje, helye:
2015. szeptember 30., József Attila Mûve-
lõdési Központ, Hõsök tere 3.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. A ki-
emelkedõ pályamûvek értékes jutalomban
részesülnek. A legjobb pályamûvek nyomta-
tásban való megjelenését támogatjuk, illetve
a gyûjteményekbõl kiállítást szervezünk.

Sárbogárdi Múzeum Egyesület

KÉPESLAPOK
a régi és új

Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben

50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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Mozgalmas tavasz a gimiben
A Fejér Megyei Diáknapokon színes prog-
ramokkal képviseltette magát a gimnázi-
um.
Arany minõsítést és a zsûri különdíját kap-
ta a Petõfi Színpad Keddi Kompánia cso-
portja a Leszkovszki Anna tanárnõ rende-
zésében bemutatott János vitéz elõadásá-
ért. A csoport tagjai: Diósi György 9. a,
Huszár András 6. c, Král Friderika 10. c,
Makkos Anna Ráhel 11. c, Molnár Eszter
6. c, Németh Dóra 6. c, Szadai Bettina 6. c,
Ujházi Renáta 6. c osztályos tanulók. A Pe-
tõfi Színpad Kidobott Bálna csoportja pe-
dig bronz minõsítést kapott A lány, aki
anorexiás akart lenni címû darab elõadásá-
ért.
Képzõmûvészet kategóriában arany minõ-
sítéses Huszár Boróka Márta (9. c) és ezüst
minõsítéses Halasi Nóra (11. c). Próza ka-
tegóriában Barsi Balázs (11. c) érdemelt
arany minõsítést.
Énekkarunk produkciója bronz minõsí-
tést kapott. Az énekkarnak négy éve folya-
matosan vannak próbái és fellépései is, hi-
szen szinte minden iskolai rendezvényen,
ünnepségen énekelnek, ezen kívül a városi
karácsonyi hangversenyeken, valamint a
Mészöly Géza Általános Iskola által szer-
vezett kórustalálkozón is felléptek már. A

sok folyamatos munka mellett most né-
hány hónapig Bereczk Hedvig tanárnõ kü-
lön próbált a 14 év felettiekkel. Négy mû-
vel készültek a Diáknapokra: Petõfi-ver-
sek; Vecchi: Néked zeng ez a dal; Handel:
Júdás Makkabeus gyõzelmi kórus;
Schoggl: Variációk; Schubert: A pisztráng
címû dalára.
Könnyûzene kategóriában két diákunk in-
dult. Bodoki Bernadett (10. a) arany,
Gráczer Asztrik (10. c) pedig bronz minõ-
sítéssel térhetett haza.
A Petõfi Kisszínpad 5. c osztályos diákjai a
XXIV. Weöres Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Találkozón ezüst minõsí-
téssel továbbjutottak a regionális találko-
zóra „A telhetetlen feleség” címû darab-
bal. Rendezte: Huszár Károly tanár úr.
A sárosdi Farkas Gyula szavalóversenyen
Ujházi Renáta (6. c) I., Szénási Benedek
(5. c) és Rádi Eszter (8. c) II., Németh Dó-
ra pedig III. helyezést ért el.
Az ugyancsak sárosdi Farkas Gyula em-
lékversenyen I. helyezést ért el a 8. c osz-
tály csapata. Felkészítõ tanáruk: Barabás
Irén. A feladatok között szerepelt komp-
lex természettudományos vetélkedõ, il-
lusztrációk készítése, illetve A dzsungel
könyve dramatizált elõadása.

A tavaszi vizsgaidõszakban 30 diák szer-
zett középfokú nyelvvizsgát angol nyelv-
bõl.
A Vasvári Pál Általános Iskola megyei
szavalóversenyén Fábián Petra 7. c és
Szecsõdi Beatrix 8. c osztályos tanulók kü-
löndíjat kaptak.
A Lakitelek Népfõiskola által hirdetett
szépíró pályázaton Lukács Kata 8. c osztá-
lyos tanuló a 16 díjazott közé került 1304
tanuló közül.
A Nyelvész megyei fordulóján Németh
Dániel (5. c) III. helyezést ért el. A cecei
Illyés mesemondó versenyen Horváth
Zsombor (7. c) I., Biró Bence (6. c) II.,
Répási Eszter Csenge (6. c) III. helyezést
ért el. Németh Dániel (5. c) különdíjat ka-
pott.
A Bod Péter könyvtárhasználati verseny
megyei fordulóján Huszár Boróka Márta
(9. c) és Csibrik Annamária (8. c) I. helye-
zést értek el, Aydin Lejla (8. c) és Sükösd
Gergõ (9. c) II. helyen végeztek.
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Huszár Boróka Márta (9. c) a Zrínyi mate-
matikaversenyen a megye 3. legjobb ered-
ményét érte el. A megyei matematikaver-
seny döntõjébe öt diákunk is bejutott: Hu-
szár Boróka Márta (9. c), Král Friderika
(10. c), Dörögdy Anna (11. c), Kiszl Fanni
(11. c) és Kósa Szilárd (12. d).
A körzeti labdarúgó-diákolimpián az 5. és
a 6. osztályos fiúk csapata III. helyezést, a
7. és a 8. osztályos lányok csapata II. helye-
zést, míg ugyanezen korosztály fiúcsapata
I. helyezést ért el és továbbjutott a megyei
fordulóba Horváthné Szabó Judit tanárnõ
vezetésével.
A megyei három szeres diákolimpián
(gyûrû, talaj, szekrényugrás) a Goldberger
Marcell 12. d, Kósa Szilárd 12. d, Lõkös
Róbert 12. a és Szakács Tamás Sándor 11.
a osztályos tanulók alkotta csapat III. he-
lyezést ért el.
Április 17-18-19-én Debrecenben diák-
olimpiai országos döntõn vettünk részt
röplabda sportágban, amatõr kategóriá-
ban. Fiaink V-VI. korcsoportban verse-
nyeztek. 20 csapat részvételével zajlott az
országos döntõ. Nagy küzdelemben a 6.
helyet szereztük meg Virág Mária tanárnõ
irányításával. A csapat tagjai: Aranyos At-
tila 10. a, Baki Dániel 11. c, Farkas Gábor
11. a, Horváth Márk 11. c, Kovács Martin
10. a, Kreutz Dávid 12. b, Pap Bence Fe-
renc 12. b, Révész Csaba 11. c, Szénási
Gergely 11. c.
2015. április 16-a és 19-e között Gyõrben
zajlott a Kazinczy Ferencrõl elnevezett
Szép magyar beszéd verseny országos,
Kárpát-medencei döntõje. A verseny tör-
ténetében ez volt az 50. alkalom, amikor
középiskolások (gimnazisták és szakkö-
zépiskolások, határon innen és túl) vetél-
kedtek az értõ és értetõ olvasásban. A saját
és a kötelezõ szöveg tolmácsolása mellett a
„Beszélni nehéz!” jelölésrendszer segítsé-
gével írásbeli feladatot is meg kellett olda-
niuk a versenyzõknek.

A 85 gimnáziumi tanuló között volt isko-
lánk 12. a osztályos tanulója, Varnyu Pé-
ter, aki szereplésével a 20 Kazinczy-érmet
kapott versenyzõ közé került.
Ezzel iskolánknak már két Kazinczy-ér-
mes diákja van a középiskolások között (az
elsõt 1989-ben Lukács Sándor kapta).
Büszkék vagyunk Péter eredményére, aki-
nek az általános iskolában szerzett Kazin-
czy-jelvénye mellett most a középiskolás-
ok jubileumi versenyén kapott érem is
csillog.

PSG

Mészöly-hírek
Szent László próba

Április 19-én (vasárnap) ismét megrende-
zésre került a TIE-pályázathoz kapcsoló-
dó Szent László próba. A székesfehérvári
Tóvárosi Általános Iskola tornacsarnoka
adott otthont a rendezvénynek.
A résztvevõk a megye 19 iskolájából érkez-
tek 10 fõs negyedikes csapatokkal. A válto-
zatos és ötletes sor- és váltóversenyek a
résztvevõk szórakozását és mozgásvágyá-
nak kielégítését szolgálták. A cél nem a
gyõzelem volt, így helyezéseket sem kap-
tak a versenyzõk. A csapatszellem erõsö-
dését és az együttmûködés képességét fej-
lesztették a feladatok. A program az egész-
ségünk megõrzésére és a mozgás fontossá-
gára hívja fel a figyelmet. Ezen a napon
minden gyermek a kialakult versenyszel-
lemben mérte össze képességeit és
ügyességét, miközben megtapasztalhatta
az együttmozgás örömét.
Kíváncsian várjuk a következõ próbát.

Varsányi Erzsébet és Varga Angéla

Az iskola közös ügyünk
A Szent István Általános Iskola a TÁMOP
3.1.4.B „Köznevelés az iskolában” címû
projektben vesz részt ebben az évben. A
Partnerség és hálózatosodás modul 2015.
március 1-jétõl 2015. június 30-áig tart. A
program elnevezése: Együtt lenni jó!
Április 18-án, szombaton a sárbogárdi
sporttelepen számos „szentistvános és
mészölyös” gyermek, szülõ, pedagógus és
civil segítõ töltötte együtt a napot. A közös
éneklés és tanítványaink táncbemutatója
után lehetõség volt íjászkodni, lovagolni,
hintózni, sorversenyezni, focimeccseket
játszani a csodás mûfüves pályán. Színesí-
tette programunkat a tûzoltók bemutató-
ja. Közben egészséges ételeket, italokat fo-
gyaszthattunk. Ez a nap a résztvevõk szá-
mára a szabad levegõn örömteli játékok-
kal telhetett, ahol a családok, barátok,
szülõk és pedagógusok együtt lehettek.
Köszönetünket fejezzük ki az önzetlen se-
gítségért Bereczki Tamásnak, az LSC ve-
zetõjének, Gilicze Lászlónak, a Sárréti
Íjász Club Egyesület vezetõjének, a helyi

tûzoltóság képviselõinek, a lelkes gyerme-
keknek, szülõknek és pedagógusoknak.
Mert „EGYÜTT LENNI JÓ!”

Kecskés Andrea, Oláhné Bereczk Zsuzsanna



Miklósi hírcsokor
A költészet ünnepe

„Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!”

József Attila írta e sorokat 1937. április
11-én, akinek születésnapja iránti tisztelet-
bõl készültek a miklósi tanulók versekkel,
versrészletekkel. Pénteken délután a tan-
órák végeztével együtt ünnepeltük a költé-
szetet, a ma, illetve korábban élt magyar
költõket. Április 11-e 1964 óta a költészet
napja Magyarországon. Az idén kerek év-
fordulót ünnepeltünk, hiszen 110 éve,
1905-ben Budapesten ezen a napon szüle-
tett József Attila.
Az ünnepi mûsort iskolánk igazgatónõje,
Horváth Ferencné nyitotta meg, majd el-
sõként a 8. évfolyamosok elõadásában
hallgathattunk meg néhány József Atti-
la-verset. Elhangzottak a következõ mû-
vek: Születésnapomra, Kopogtatás nélkül,
Tiszta szívvel, Tedd a kezed és a Rejtelmek
címû remekmû. A költemények elõadói
voltak: Strasszer Virág, Német Enikõ,
Varga Cecília, Firgi Dominik, Oszlánczi
János, Orova Gréta, Csöndes Dalma, és
Csercsa Fanni. Folytatásként még mindig
József Attila Istenem címû költeményét
adták elõ a hetedikesek: Szabó Dina, Põr-
gye Zsanett, Szabó Liza, Bereczk Bence és
Bogárdi Richárd. A késõbbiekben meg-
hallgathattuk a 7. b osztályból Rick Alma
és Magyar Zsuzsanna elõadásában Rad-
nóti Miklós Nem tudhatom és Vörösmarty
Mihály A Merengõhöz címû versét. A lá-
nyok ezekkel a versekkel indultak decem-
berben a Vörösmarty-szavalóversenyen.
Az ünnep fényességére és a hétköznapok-
tól való különbözésére hívta fel figyelmün-
ket Rick Alma, aki néhány sort idézett
Márai Sándor egyik mûvébõl. A költészet
ünneplését az ötödik évfolyamosok foly-
tatták, akik Petõfi Sándor: Szeget szeggel
és Falu végén kurta kocsma címû verseit
adták elõ. Az elõadók voltak: Faragó Dó-
ra, Katona Márk, Mádi Dorina, Dörögdi
Nóra, Kántor Ignác, Varga Péter, Horváth
Bálint, Buzsik Regina és Tóth Evelin. Zá-
rásként modernebb vizekre eveztünk, és
egy ma élõ költõ, Varró Dániel: Túl a Ma-
szat-hegyen címû, sokak által színházból is
ismert verses meseregényébõl adtak elõ
részletet a 6. évfolyamosok (Ellenbruck
Krisztina, Farkas Margitka, Tatai Boglár-
ka, Reiter Csenge, Zádori Levente, Simon
Bettina, Mészáros Bella, Jakab Dominika,
Fábián Bettina, Deák Réka, Ellenbruck
Imre, Szloboda József, Sudár Alíz, Téglás
Kata, Szücs Norbert, Németh-Nagy Tí-
mea, Huszár Anna és Gulyás Nikoletta).
Ezen a napon zsúfolásig megtelt az iskola
könyvtárterme, és tanulók, tanárok egy-
aránt magunk mellé engedtük ülni, még ha
csak kis idõre is, a verseket.

„MiSulink” újságíró szakkör,
Zelmanné Varga Zsuzsanna

Szavalóverseny

A Sárszentmiklósi Általános Iskolában áp-
rilis 16-án került sor a költészet napja al-
kalmából évente hagyományosan megren-
dezésre kerülõ szavalóversenyre. Az alsó-
sok már hetekkel korábban lelkiismerete-
sen készültek erre az alkalomra: verseket
válogattak, tanultak, és megtartották az
osztályokon belüli selejtezõket. Minden
osztályközösséget három kisdiák képvisel-
hetett az iskolai döntõben. Az esemény
Szabó Lõrinc Nyitnikék c. versrészletének

közös szavalásával vette kezdetét, mivel a
közkedvelt gyermekversek költõje 105 év-
vel ezelõtt született. Ezt követõen a legki-
sebbek, az elsõsök szavalták el aranyos kis
versikéjüket, õk emléklapot kaptak a szép
szereplésért. Erõs Nóra, Bokori Rajmund
Mira, Nagy Alexandra és Lénárt Roland 1.
osztályos kisdiákok mutatkoztak be pro-
dukciójukkal, reméljük, a következõ évek-
ben is találkozunk velük a szavalóverse-
nyek alkalmával. A második évfolyamosok

folytatták a sort, akik közül néhányan igen
derûs perceket szereztek a hallgatóságnak
élvezetes elõadásukkal. A harmadik és
negyedik osztályos versenyzõk némelyike
már igazán hosszú verssel készült, amit
szépen, kifejezõen tolmácsoltak a közön-
ség felé.
Mindegyik produkció érdekes és értékes
volt a maga nemében, ezért a zsûri hosszas
tanakodás után jutott döntésre az eredmé-
nyeket illetõen: 2. évfolyamon 1. So-
mogyvári Gréta, 2. Keszei Dávid, 3. Ihász
Levente János lett. A 3. évfolyamon 1. Ta-

tai Sándor, 2. Bögyös Barbara és Vámosi
Nikol Boglárka lett, 3. Lénárt Gréta Anna
és Kovács Zina Karina. A 4. osztályosok
közül 1. Kocsis Kevin, 2. Huszár Kata, 3.
Kokas Réka. Minden résztvevõt dicséret
illet a készülésért, az élményért, mellyel
gazdagítottak bennünket.
„A vers néma. Adj neki hangot. A vers a
könyvben halott. Keltsd életre.” (Koszto-
lányi)

Kisné Paczona Ildikó
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„Festikék” alkotónap
Április 15-én 2. alkalommal rendezték
meg iskolánkban a „Festikék” alkotóna-
pot a Tehetség hónapja országos program-
sorozat részeként. Az alsó tagozatosok –
Horváth Kincsõ, Fenyvesi Bálint 2. a – így
fogalmazták meg gondolataikat: „Nagy iz-
galommal vártuk ezt a napot, mert tudtuk,
hogy érdekes, meglepetésekben bõvelke-
dõ nap lesz. Délelõtt az alsó tagozatosok
mindegyike a következõ program szerint
dolgozott: Elõször is beszélgettünk Csók
István és Mészöly Géza életérõl, mûveirõl.
Interaktív tábla segítségével megismer-
kedhettünk festményeikkel, életükkel.
Csoportmunkában puzzle-formában rak-
tuk ki Csók István festményét, szavakat
gyûjtöttünk csoportokban. Mi, elsõs és
másodikos gyerekek öltöztetõbabát készí-
tettünk, meg ruhákat is hozzá, amire népi
motívumokra emlékeztetõ mintákat, raj-
zokat terveztünk. A tanító nénik ötleteket
adtak, beszélgettünk velük a színekrõl. Ezt
követõen, fantáziánkat szabadon engedve
a babáknak dobozokból szobákat raktunk
össze berendezéssel együtt. Majd csopor-
tokban, dramatizálva adtuk elõ a festmé-
nyekhez általunk kitalált történeteket. A
harmadikos és negyedikes gyerekek Csók
István szülõházát, a régi és elképzelt, fel-
újított malmot alkották meg, ugyancsak
dobozokból. Ebéd után, a számunkra már
jól ismert Kóborzengõ zenekar húzott
talpalávalót a táncházban.” Az iskola föld-
szinti aulájában a legtehetségesebb diákok
festhettek, alkothattak más iskolák diákja-
ival együtt. Mert örömünkre a Mészöly
Géza Általános Iskolából, Töbörzsökrõl,
Alapról, Cecérõl és a Petõfi Sándor Gim-
náziumból is jöttek kisebb-nagyobb diák-
csoportok, hogy részt vegyenek a MA-
TEHETSZ honlapján is meghirdetett te-
hetségnapon. Számukra a megnyitó a
Sárszentmiklósi Közösségi Házban zajlott
le, tárlatnézéssel egybekötve. Erzsi néni,
iskolánk igazgatónõje és Zoli bácsi, a rajz-
tanárunk mondta el a programot és egyéb
fontosabb információkat. Elsõként a Szín
és Forma kiállítást lehetett megtekinteni,
ismert helyi mûvészek festményeit, rajzait,
fotóit és egyéb alkotásait. Utána a kicsik-
kel együtt 3 csoportban dolgoztunk, kezd-
tük meg a saját alkotást. Mi egy Csók Ist-
ván- és egy Mészöly Géza-kép bemutatá-
sát hallgattuk meg szavakkal elmondva.
Rick Alma és Szabó Liza írt fogalmazást
nekünk erre a napra, amelyeket felolvas-
tak nekünk, és az õ leírásuk alapján kellett
elképzelnünk, megrajzolnunk a képet.
Ebéd után visszaültünk festeni. Munka
közben Zocskár András és Macsim And-
rás bácsik figyelték, ahogyan alkotunk, oly-
kor-olykor tanácsokat adtak. Az elkészült
mûvekrõl aztán zsûriként mondtak véle-
ményt, majd apró ajándékkal kedvesked-
tek azoknak, akiknek kiemelkedõen jól si-
került a festményük. Rögtönzött kiállítás
is készült, mely azóta is megtekinthetõ is-
kolánk folyosóján. Jövõ héten pedig ván-
dorkiállításként kel majd útra: Cece, Alap,
Sárbogárd Mészöly, Töbörzsök, Petõfi
Gimnázium lesz a sorrend.

Domján Korina, Furák Alexandra, Varga Cili

Szitakötõ projektnap

A „Festikék” alkotónappal egy idõben zaj-
lott a tanulóink által közkedvelt folyóirat,
a Szitakötõ projektnapja is intézményünk-
ben. Szerda reggeltõl a tanítás végéig ké-
pek festve, képek rajzolva, képek hajtogat-
va témát jártuk körbe. A program egyik ré-
sze Kernstok Károly festõmûvész és alko-
tótársai munkáját ismertette meg a gyere-
kekkel, másik része pedig a saját mûvek
létrehozásával telt. A híres festõ mûvésze-
tét az újságban megjelent cikk alapján dol-
goztuk fel négy osztályban.

Törekedtünk izgalmas feladatok segítsé-
gével a tanulók érdeklõdését felkelteni,
motivációját növelni. Keresztrejtvény és
totó segítette a játékos szövegfeldolgozást.
A feladatok ellenõrzése után következhe-
tett a saját mûvek létrehozása, melyet elõ-
zõ héten elõ is készítettünk, hiszen a tanu-
lóknak egy A/4-es lap egyik felére egy tava-
szi, a másikra egy nyári képet kellett készí-
teni otthon. A dupla órán sikerült a két ké-
pet egy érdekes módszerrel egymásra he-
lyezni. Csak egy kis vágásra, majd ragasz-
tásra volt szükség, és a varázslat mûködött:
megelevenedett a kép. Két irányból lehe-
tett csodálni a kis mûalkotásokat, 3D-ben
forgatva láttuk a természet ébredését, a ta-
vaszból nyárba történõ átmenetet. Öröm
volt látni a saját munkájuk megelevenedé-
sére rácsodálkozó és abban örömét lelõ
gyerekarcokat. Az alkotások iskolánk
aulájának kiállító szekrénykéiben tekint-
hetõk meg a kis mûvészek legnagyobb örö-
mére.

Vorozsilnik Anita,
Zelmanné Varga Zsuzsanna

Katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyt

A tudás életet menthet! címmel a Magyar
Polgári Védelmi Szövetség idén is meghir-
dette a katasztrófavédelmi ifjúsági ver-
senyt. A felmenõ rendszerû vetélkedõ Fej-
ér megyei döntõjét április 21-én, kedden
tartották a katasztrófavédelmi igazgatósá-
gon. A területi döntõn a székesfehérvári és
a dunaújvárosi kirendeltségi fordulókon
legeredményesebb hat általános és hat kö-
zépiskolás csapat vett részt. A versenyzõk-
nek összesen tizenkét állomáson kellett
teljesíteniük az elméleti és gyakorlati fel-
adatokat, amelyek egyebek mellett a tûz-
védelem, a polgári védelem, a baleset-
megelõzés, az elsõsegélynyújtás, a környe-
zetvédelem, az ár- és belvízi védekezés té-
makörét érintették. Ugyanakkor a diákok
körében kedvelt mocsárjárás, tájékozódási
feladat és az iparbiztonsági kockaépítõ
sem maradhatott el.

Általános iskolás korosztályban 2. lett a
Mezõszilasi Németh László Általános Is-
kola, akik különdíjban is részesültek.
A rendezvény zárásaként Magosi Lajos
tûzoltó ezredes, megyei katasztrófavédel-
mi igazgató gratulált a csapatoknak a sike-
res szereplésért. Kiemelte, hogy a verseny
felkészülési idõszakában elsajátított isme-
reteket a fiatalok a hétköznapokban is
hasznosítani tudják, és szükség esetén a
megszerzett tudás birtokában segíteni tud-
nak a bajba jutott embertársaiknak.

Fotó és beszámoló: Katasztrófavédelem

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI
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Cecei sulibörze
Ropogtatunk, ropogtatunk

Az Európai Iskolagyümölcs-program keretében a tavaszi idõ-
szakban nemcsak almát és gyümölcslevet kapnak ingyen diákja-
ink Cecén, hanem zöldségféléket is. A megtisztított, szeletelt ré-
pának, uborkának, reteknek és zellernek nagy sikere volt, vidá-
man csemegéztek a diákok szünetekben, napköziben egyaránt. A
zöldségfogyasztás népszerûsítését célzó program így jut el a diá-
kokhoz, akik szívesen fogyasztják a felajánlásokat, és talán felnõ-
ve is több nyers zöldséget fogyasztanak majd!

Mini LÜK térségi bajnokság

Április 14-én, kedden rendezték meg a Mini LÜK nevû, a diákok
logikai, helyesírási és matematikai készségeit fejlesztõ eszköz
használatának bajnokságát a cecei iskolában. Második, harmadik
és negyedik évfolyamon mérték össze tudásukat a cecei és vidék-
rõl, többek között Kaposvárról, Alapról, Sárszentmiklósról érke-
zõ diákok a verseny keretében.

A cecei iskolában már több éve használják és alkalmazzák a Di-
nasztia Kiadó által forgalmazott eszközt, ami kis technikai felké-
szítés után alkalmas az egyéni gyakorlásra és ellenõrzésre szöveg-
értési, matematikai és anyanyelvi területeken, de az idegen nyelv
ismeretének gyakorlására is lehetõséget biztosít.
Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy az idei évben a mi iskolánk
rendezhette meg a nemes versengést, ami minden résztvevõnek
sok örömet és sok tapasztalatot hozott!

Szabóné Várady Katalin igh.

5 nap alatt
a Föld körül

Ízek a világ öt országából!
Meglepõdve olvastuk a töbörzsöki iskola faliújságjára kitett étla-
pot, ami különleges, az ételek elnevezését tekintve is ismeretlen
menüsort ígért a hét minden napjára. Találgattuk, milyen ízû lesz
majd a barnamártás, a svéd húsgolyó, az amerikai kukoricaleves,
és valójában mi lehet az a kuszkusz.
Hétfõn a francia zöldségleves nem volt annyira ismeretlen, hiszen
anyukánk otthon is sokszor készít hasonló finomságot. A második
fogás, a zöldséges kuszkusz már több fejtörést okozott, így utána-
néztünk a neten, és a következõ leírást találtuk: „A kuszkuszt va-
lahogy úgy lehetne lefordítani magyarra, hogy kézzel sodort. A
durumdarából készült, picit tarhonyára, picit grízre emlékeztetõ,
apró morzsákat vizes kézzel lisztben hempergetik, innen kapta a
nevét.”
A finom párolt zöldségfélékkel, franciásan ízesített pulykaragu
„burgundi” módra már igazi meglepetés volt, és ha hasonlítani
szeretnénk a magyar konyha ízeihez, azt mondanánk, hogy leg-
jobban a lecsós szeletre emlékeztetett. A keddi paradicsomos
lasagne és az olasz krémdesszert az összes gyerek kedvence volt,
ebbõl morzsák sem maradtak, mindenki kitett magáért az ebédlõ-
ben.
A svéd krémleves a helyes kis levesgyöngyökkel alkalmat adott a
számolgatásra és ropogtatásra. A barnamártás legnagyobb meg-
lepetésünkre édeskés volt, tele meggy-, ribizli-, szeder- és egyéb
gyümölcsdarabkákkal.
A svéd húsgolyócskák édesanyánk fasírtjait juttatta eszünkbe, és
azt, hogy talán a svéd anyukák is ugyanúgy gömbölygetik a kis
gombóckákat, ahogy mi szoktuk.
A legtávolabbi ország (Kína) ízeit vártuk a legnagyobb érdeklõ-
déssel, és nem csalódtunk! A tavaszi tekercs elnevezés nem sokat
árult el arról az igazi finomságról, amit a fincsi öntettel ellátott sa-
látával elõételnek kaptunk. A fõtt–sült minipalacsintára emlé-
keztetõ, káposztával töltött tekercsek és a friss saláta igazi tavaszi
ízeket adott. Tudtuk, hogy ezzel az ebéddel sok-sok vitamin és
egészséges rostanyag jut a szervezetünkbe. Az ananászos, csirkés,
édes, chilis sült rizs pedig – az ebédlõben körültekintve – látható-
an elnyerte minden kicsi és nagy tetszését, kiürültek a tányérok.
Péntekre maradt az óceánon túli hatalmas ország, Amerika me-
nüje. Ez ám az igazi utazás, az ottani konyha különlegességeit ta-
lán másként nem is ismerhetjük meg. Lehet, hogy az amerikai ku-
koricaleves már az indiánok kedvenc ételei között is szerepelt. A
krémszerû, halványzöld színû, szép sárga kukoricaszemekkel tá-
lalt levesbõl sokak tányérjában egy csepp sem maradt. A BBQ
csirkecomb elnevezése nagyon titokzatosnak és tudományosnak
tûnt, de annál finomabb volt, szinte omlott a szánkban. A baconös
burgonyapüré pedig a maga selymes, lágy állagával a legkisebbek-
tõl a nagyokig szinte mindenki kedvencévé vált.
Pénteken azt éreztük: valóban nagy utazást tettünk az ízek világá-
ban. Ráadásul megismerhettük az éppen „terítéken lévõ” ország
zászlaját, minimatricán megkaptuk a szép színes lobogókat.
Legközelebb is várjuk, milyen meglepetéssel készül a konyhánk,
mert ez a hét igazi ízkavalkád volt számunkra.
Köszönjük, Eurest!

Pálinkás Karina 6. o., Szakács Tamara 6. o.
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OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
ÁGOTÁN

A Sárszentágotai Általános Iskola 1964-ben végzett diákjainak 51 éves
osztálytalálkozójára került sor a hétvégén.
A képen láthatók:
felsõ sor (balról jobbra) – Jékli Imre, Fazekas Ferenc, Örkényi István, Ba-
rabás Ferenc, Handa Pál, Sebestyén Ferenc;
alsó sor: Papp Katalin, Tauz Aranka, Novák Erzsébet, Böhm Mária, Fe-
kete Lídia, Fazekas János.
A település lakói nevében jó erõt, egészséget kívánunk Nekik!

Sárszentágota IKSZT

Szeretettel meghívjuk Önöket
a 2015. május 4-én (hétfõn) 9.00 órától tartandó

LÁZÁR ERVIN-NAPRA
TÖRTÉNETEK LÁZÁR ERVIN MESÉIBÕL
Helyszín: mûvelõdési ház (Pálfa, Alkotmány u. 3.)

FUTBALLKUPA (ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK RÉSZÉRE)
Helyszín: általános iskola – felsõ tagozat (Pálfa, Deák F. u. 16.)

A Pálfai Általános Iskola pedagógusai
és a Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottság

A hallgatás áldása
Max Picard „A hallgatás világa” címû könyvében egy pro-
fesszorról ír, aki szélhûdés következtében csak nagyon
lassan tudott beszélni. Azelõtt szinte túl könnyen folyt aj-
káról a szó, nem a hallgatás mélységébõl fakadt. Most pe-
dig eseményszámba megy, amikor megszólal. Egészséges
korában sohasem élte át, de most átérzi, milyen rendkívü-
li egy-egy a mélységbõl feltörõ szó. Így nemcsak legyõzi a
betegséget, de gazdagodik is általa.
Sören Kierkegaard mondotta: Ma az egész világ, sõt maga
az élet is beteg. Ha orvos lennék és valaki tõlem kérne ta-
nácsot, azt javasolnám: teremtsetek csendet magatok kö-
rül! Hallgassanak az emberek! Még ha úgy kiáltanák is Is-
ten szavát, hogy az túlharsogná a világ lármáját, még ak-
kor sem hallja meg senki. Csendesedjetek hát el!
Sören Kierkegaard 120 évvel ezelõtt élt.

Egyetlen bûn ereje

Spurgeon beszélte el: A világítótoronyban egyetlen repe-
dés volt csupán. A szél megtalálta és kioltotta a lámpást.
Jellemünknek egy õrizhetetlen pontja nagy szerencsét-
lenséget okozhat. Egyetlen szikra lángra lobbantotta a lõ-
porraktárt, körülötte messze területen mindent elpusztí-
tott.
Egyetlen résen át víz hatolt be a hajóba és elsüllyedt. A ha-
jón lévõk mind elpusztultak. Egy seb halálos lehet; egyet-
len bûn megölheti a lelket.

A jó pásztor

ismeri juhait. Ismeri természetüket: a gyengéket, a bete-
geket, a félénkeket, az ijedõsöket. Ismeri az erõseket és
büszkéket, a lustákat és a bátrakat, a szomorúakat. Ismeri
a bûneiket is. Amikor befogadott nyájának juhai közé,
tudta, hogy milyenek vagyunk. Látja a bûneidet és mégis
szeret. Mindennek ellenére mégis szeret!

Kavicskeresztyének

Szumátra szigetén beszélte el egy bennszülött keresztyén:
Húsz éve keresztyének vagyunk. Minden vasárnap járunk
templomba. Az út egy patak mellett vezet el. Ma egy kavi-
csot láttam a patakban. Vajon mióta lehet itt a vízben? –
gondoltam. Felemeltem, feltörtem. Belül egészen száraz
volt. A víz csak a külsõ felületét érintette.
Húsz éve vagyunk keresztyének, állandóan öblöget ben-
nünket az élet vize. Mi is csak ilyen kavicsok vagyunk,
akiknek csak a felülete nedvesedik be, de belül minden
száraz marad?

Éppen csak hogy keresztyének

Vannak gyerekek, akik az iskolában éppen csak annyit ta-
nulnak, hogy meg ne bukjanak. Vannak ilyen keresztyé-
nek is. Olvassák a Bibliát, de lehetõleg a legkevesebbet.
Hallgatják az Isten Igéjét, de csak ritkán, alig-alig. Szeret-
nének üdvösségre jutni, de éppen csak hogy. Elég nekik,
hogy ha épp hogy elkerülhetik a kárhozatot, többre nem
vágynak. Megelégednek azzal, hogy épp csak bejutnak a
mennybe és meghúzódhatnak valahol hátul egy sarokban.
Ezek hamis elképzelések. Senki se gondolja, hogy Isten
helyesli az ilyen felfogást! Istennek másfajta emberekre
van szüksége. Jézus Krisztus bizonyságtevõi készek szol-
gálni a világnak, az elvesztettnek. Az Igében különben
sincs szó a leghátsóbb helyekrõl. Azoknak, akik egészen
odaadták magukat az Úrnak és neki élnek, „gazdagon
adatik majd a bemenetel a mi Urunknak és Megtartónk-
nak, a Jézus Krisztusnak örök országába”. (2. Pét 1,11)

Forrás: Új élet evangéliumi folyóirat 1963

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MEZÕ LAJOSNÉ
(született Szabó Erzsébet)

81 éves korában örökre megpihent.
Temetése 2015. április 25-én, 11 órakor lesz

a Huszár-temetõben.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik sírjára koszorút,

virágot helyeznek, fájdalmunkban osztoznak.
Gyászoló család
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Túróval és medvehagymával töltött csirkemell
tejfölös kabátban

Hozzávalók a töltött csirkemellhez (4 adag): 50 dkg csirkemellfilé, 15
dkg tehéntúró, 1 csokor medvehagyma (kb. 6 levél), 1 kis db vöröshagy-
ma, só és bors ízlés szerint; a tejfölös kabáthoz: 300 g tejföl, 1 db tojás,
2 púpozott ek finomliszt, 2 gerezd fokhagyma, 4 tk medvehagymapesto,
só és bors ízlés szerint.

A megmosott csirkemellet vékony szeletekre vágjuk fel. Óvatosan kiklopfol-
juk, hogy vékony legyen, de ne szakadjon el. A szeleteket enyhén sózzuk. El-
készítjük a túrós–medvehagymás tölteléket: a megmosott medvehagyma
szárát lecsipkedjük, a leveleket apróra vágjuk. Ezt összekeverjük a túróval.
Apróra kockázunk egy kisebb fej vöröshagymának a felét, ezt is hozzáadjuk
a töltelékhez. A tölteléket ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. A tölteléket bele-
kanalazzuk a csirkemellszeletekbe, majd óvatosan feltekerjük õket. Olajo-
zott tepsibe helyezzük a tekercseket, hajtással lefelé. Elkészítjük a csirke-
mellünk tejfölös kabátját: a tejfölt sózzuk, borsozzuk. Hozzáadjuk az apróra
vágott medvehagymát, vagy a medvehagymapestot. Hozzáadunk egy
egész tojást. Hozzáadunk két evõkanál lisztet. Két nagyobb gerezd fokhagy-
mát megpucolunk, préssel kinyomjuk, és ezt is a keverékhez adjuk. Az ala-
posan összekevert szószt a csirkemelltekercsek tetejére halmozzuk. Fóliá-
val letakart tepsiben sütjük 180 fokon 30 percet, majd a fóliát levéve további
8-10 percet, amíg a szósz szépen a húsok tetejére pirul.

Medvehagymapesto

Hozzávalók: 100 g medvehagyma, 35 g fenyõmag (pirított), 70 g par-
mezán sajt, 1 tk tengeri só, fekete õrölt bors, 100 ml extra szûz olíva-
olaj, 2,5 dl-es befõttes üveg.

A medvehagymát elõször alaposan mossuk meg, majd vágjuk pár cm-es
darabokra. A szárát is fel lehet használni! A fenyõmagot egy kicsit pirítsuk
meg serpenyõben. Tegyük egy aprítóba a medvehagymát, a pirított fenyõ-
magokat, a parmezánt, sót és borsot. Jól „daráljuk” össze 1-2 perc alatt. Mi-
kor megvan, adjuk hozzá az olajat is, majd ezzel is „daráljuk” 1-2 percen át.
Ezzel a pesto el is készült. 2,5 deciliteres, sterilizált befõttes üvegbe töltjük,
mint a befõttet.

Medvehagymás krumpligombóc

Hozzávalók: 50 dkg burgonya, só ízlés szerint, 1 csokor medvehagyma,
1 kk sütõpor, 2 kk ételízesítõ, 20 dkg liszt, 2 tojás, 2 gerezd fokhagyma,
olaj a sütéshez.

A burgonyát megtisztítjuk, felkockázzuk, majd sós vízben puhára fõzzük. Le-
szûrjük, és még melegen áttörjük. Ha kihûlt, hozzáadjuk a felaprított medve-
hagymát, lisztet, sütõport, tojásokat, ételízesítõt és a zúzott fokhagymát.
Alaposan összegyúrjuk, majd kis gombócokat formázunk a tésztából. A
gombócokat forró olajban kisütjük.

Almakrémes õzgerinc

Hozzávalók: 24 db babapiskóta, 50 dkg alma, 4,5 dl víz, 4 púpozott ek
cukor (ízlés szerint, almától függõ), 2 kk fahéj (ízlés szerint), 0,5 citrom-
ból nyert citromlé, 2 tasak vaníliás pudingpor, 1 cs vaníliás cukor, 6 ek
sárgabaracklekvár, 1 dl tejszín, 2 ek csokoládéforgács.

Az õzgerincformát béleljük ki folpackkal úgy, hogy mindenhol bõven lelóg-
jon. Az almát megpucoljuk, magházát kivágjuk, átöblítjük. A reszelõ legna-
gyobb lyukán lereszeljük egy lábasba. Hozzáöntünk 2 dl vizet, és puhára pá-
roljuk. Közben hozzáadjuk a cukrot, vaníliás cukrot, citromlét, fahéjat. (Kós-
tolgassuk, és ízlés szerint adagoljuk a cukrot, fahéjat.) Ha puha már az alma,
a maradék 2,5 dl vízben elkeverjük a pudingporokat, és hozzáöntjük az almá-
hoz. Sûrûre fõzzük. A kibélelt õzgerincformába hosszában lerakosgatunk 6
db babapiskótát. Megkenjük sárgabaracklekvárral. Ráöntjük a még forró,
fele almakrémet. Következõ sor: 9 db babapiskóta, lekvár, maradék alma-
krém. Befedjük 9 db babapiskótával. Kicsit lenyomkodjuk. A folpackot min-
denhol szorosan ráhajtjuk, és legalább 3 órára a hûtõbe tesszük. Ha teljesen
megdermedt, kibontogatjuk a folpackból, és egy hosszúkás tálat rátéve
gyors mozdulattal átfordítjuk. 1 dl tejszínt keményre felverünk, lekenjük a
sütit, kevés fahéjjal és csokiforgáccsal megszórjuk a tetejét. A süti sokkal fi-
nomabb, ha így elkészítve, már feldíszítve 1 éjszakát a hûtõben tölt.

NAGYMAMA RECEPTJEI ÜGYEK
Két ügy borzolja mostanában az idegeimet. Lehet, hogy van kö-
zöttük összefüggés, de ez annyira távoli és titokzatos, hogy ma-
gam sem tudom racionalizálni. Valahol összefüggnek, de csak a
sejtés szintjén mocorog bennem errõl valami.
Mesélem az egyiket.
Nézem a tévét, egy ütõs amerikai filmet közvetítenek. Ismerjük,
nagyon is ismerjük az amerikai filmet. Család, bonyodalmak, a ka-
maszlány megbolondul, a feleséget megkörnyékezik, sportverse-
nyek, szépségversenyek, veszekedések, odaég a rántás. Aztán a
másik típus: pisztolyok, autós üldözések, nagyon gonosz bûnözõk,
fantasztikus fõhõs, aki végül mindent megold. Ez nem ilyen film
volt. Perzselõen aktuális, még a mai Magyarországon is. És a fõ-
szereplõ olyan színész, akit nyugodtan merek zseniálisnak nevez-
ni. Minden gesztusa, arcmozdulata érdekes, olyan feszültséget ad
a filmnek, hogy képtelen vagyok elszakadni. Pedig a párbeszédek
nyelvi tónusa kifejezetten taszító. Trágár.
Miért taszító a trágárság? Hosszú, de belevágok. Nos, az élet (so-
kak szerint Isten) hatalmas ajándékot adott az emberiségnek.
Minden egyént (majdnem minden egyént) megajándékozott az-
zal a képességgel, hogy õ maga fenntartsa az emberi létezés fenn-
maradását, folytatódását a Földön. Ez ráadásul olyan örömmel,
gyönyörérzéssel kapcsolódik össze, a lélek viharzásainak, a bol-
dogságnak, gyötrelemnek olyan szélsõségei megélésével, ami ön-
magában konkrétan, tapasztalatilag megadja az élet értelmének
élményét. Ez így bonyolult, de maga az élet sem egyszerû játszma.
Na mármost! Miért alakult ki fajunkban az a késztetés, hogy ezt az
ünnepélyes, szent eseményt bemocskolja? Tudjuk, az ember min-
dent képes bemocskolni. Ilyenek vagyunk. De azt tudom, hogy a
nagyapám száját soha nem hagyta el trágár szó. Ugyancsak képte-
len vagyok feltételezni is, hogy az apám disznólkodott volna, mi-
kor megszólalt. Én is kerülöm bizonyos szavak használatát, ha-
csak nem idézek valakit. Ismerek viszont okos, rendes embereket,
akik olyan mocskosan beszélnek, mint egy tökrészeg matróz a ki-
kötõnegyedben. Neveltetés, vagy ízlés dolga ez? Nem tudom.
A másik ügy!
Tele van a hírszolgáltatás ezekkel a milliárdos lopásokkal.
Emlékszem arra az esetre, amikor valakik Százhalombattánál
megcsapolták az országos olajvezetéket. Ezek a mostani bróke-
rek a pénzvezetékeket csapolják meg, a saját markukba is csorgat-
nak a nemzetgazdaság pénzébõl. Markukba? Inkább tartályukba.
Egy barátom magyarázta, hogy a pénzhajsza szenvedélye erõ-
sebb, mint az alkohol vagy a drog. A különbség, hogy a piás vagy a
drogos csak önmagának, családjának árt, de a pénzmániás mind-
annyiunknak. Mindegyikünktõl lop, és nemhogy nincs benne ez-
zel kapcsolatban valamiféle erkölcsi aggály, szinte még örömmel
is eltölti õt, hogy átverte a világot.
Lehet, hogy tévedek, de úgy érzem, hogy ez a zsebelés, kuporga-
tás, nagyüzemi méretû, országos tolvajlás mostanában járvány-
szerûen áthatja a társadalmat, akárcsak a trágárkodás. Mindket-
tõt tehetetlenül nézzük, nincs eszközünk a megakadályozására.
Ahogy tehetetlenek vagyunk például egyes tévécsatornák vagy az
internet erkölcsrombolása terén is.
De mit is mond a latin? „Ne add meg magad a gonosznak!”

L. A.

Heti idõjárás
A jövõ hét közepéig egyre melegebb, ám egyre nagyobb nedvességtarta-
mú levegõ érkezik hazánk fölé. Pénteken sok lesz felettünk a felhõ, szórvá-
nyosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Szombaton továbbra is lehetnek
záporok fõként az ország keleti felében. A délutáni órákban egyre többfelé
alakulhat ki zápor, zivatar. Hétfõn változékony, záporokkal tarkított napra
van kilátás. A hõmérsékletek napról napra emelkednek, ebben törés csak
jövõ hét kedden várható, amikor a nyugati tájak fölé már kissé hûvösebb le-
vegõ érkezhet. Az éjszakák megenyhülnek, országszerte fagymentesek
lesznek, napközben már az ország nagy részén 20 fok fölé csúsznak a hõ-
mérsékletek, a délkeleti megyékben vasárnap a 25 fok is közel lehet.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 63.
A lapalapítás alapjaiban változtatja meg az
életemet. És nemcsak az enyémet, hanem
az egész családomét is. Ez csak a kezdete a
változások végtelen folyamának, amibe
nap mint nap belecsöppenek. Különös
áramlás ez, az örök jelenvalóság áramlása
bennünk, körülöttünk. Erre vágytunk a
Kádár-rendszer állóvizében. Ezért ütköz-
tünk nap nap után a kõfejû párt- és állami
bürokratákkal. Aztán itt van, ni, ez az új vi-
lág, amiben minden állandó mozgásban
van. Semmi nem olyan, mint amilyennek
korábban elképzeltük. Ilyen például az új,
listás választási rendszer. Mindenki hábo-
rog ellene. Szedett-vedett emberekbõl
verbuválódott pártok csókosai a haverokat
– senki által meg nem választva – listán ül-
tetik be a parlamentbe és a helyi önkor-
mányzatokba. Na, és az önjelölt egyéni je-
löltek! Tisztelet a kivételnek, jó párra a ku-
tyám sétáltatását se bíznám rá. Aztán, ha
megválasztják valamelyiket, ott villog
okostojás politikusként a képviselõ-testü-
letben, õ mondja a tutit, és könyékig koto-
rászik a közpénzben. Ennél még a Hazafi-
as Népfront jelölõgyûlései is demokratiku-
sabbak voltak.
Nem fogok ebbe belebolondulni. Piával se
csapatom szét az agyam, és a gerincem se
hagyom, hogy megroppantsák új hatal-
maskodók. Kilépek a régi világból, mint
egy rossz cipõbõl, és inkább gyakorlom
több-kevesebb sikerrel azt, hogy a változó
élet dolgait úgy fogadjam el, ahogy azok
megnyilvánulnak, s belesimulva ebbe az új
áramlásba tanulok meg másképp úszni, s
tanulom a túléléshez szükséges másfajta
harcmodort.
Látom, persze, hogy nagyon sokan kétség-
beesve, tehetetlenül szemlélik, ami körü-
löttük van, hogy egyik napról a másikra el-
veszítik az állásukat, bezár a gyár, amiben
negyven évet töltöttek el, s bénultan nem
képesek változtatni a sorsukon. Ennek a
vértelen forradalomnak tengernyi a kár-
vallottja és sok a halottja. Van, akivel az in-
farktus, mással az agyvérzés, rák, alkohol
végez, és nagyon sokan öngyilkosságba
menekülnek. Nekik senki nem állít hõsi
emlékmûvet, mint a két világháború, a zsi-
dó holokauszt és 1956 mártírjainak, hõsei-
nek, áldozatainak.
A Kádár-rendszer magát még a családnak
is fölötte állónak hitte, s létünkért helyet-
tünk felelõsséget vállalva keltette ben-
nünk a biztonság illúzióját. Ez az illúzió
egyik pillanatról a másikra, mint a köd,
szertefoszlott a rendszerváltással. Kere-
sem a szilárd pontot, amibe belekapasz-
kodhatnék. De önmagamon kívül ugyan
kire számíthatok? És egy csapásra min-
dennél fontosabb lesz a család és a ben-

nünket körülvevõ emberi világ, amelybe
évtizedek alatt ezer szállal beleszövõd-
tünk. Eddig is családcentrikus voltam, de
ez most valami más. Már nem magánügy.
A kommunizmusban a család tûrt magán-
ügy volt, ami most közüggyé vált. Azelõtt
eszembe nem jutott, hogy én valaha di-
nasztiát építsek. Most meg épül magától.
És itt ez az újság, ami már nem annyi, mint
egy kultúrházi program, amit meg kell
szervezni, utána hazamegyek, becsukom
az ajtót magam mögött. Ez az új valami en-
gem akar teljesen, az egész családomat
akarja teljesen, lelki–szellemi társakat
akar, akik tiszta szívbõl elkötelezik magu-
kat egy olyan ügy mellett, amirõl tudják,
hogy nagyon fontos, hogy mérhetetlenül
fontos, hogy mindenekfelett fontos! Az új-
ság lehetõséget teremt a helyi közösség
megújulására. Szóval így valahogy… De
azért aggodalmaskodom, vajon alkalmas
leszek-e, méltó leszek-e arra, hogy megte-
remtsem egyedül Sárbogárd és térsége új,
becsületes sajtónyilvánosságát?
Hát, egyedül nem megy, az biztos. De mire
körülnézek, ott látom magam körül az
egész családomat: édesanyámat, Kedvese-
met: Anit, Balázst, Virágot, Encsit, Ildikót,
aztán egyre több embert: Nagy Jóskát, Sza-
bó Edit nénit, Németh Rudi bácsit, Kõsze-
gi Erikát, Sipos Krisztát, a helyi és kör-
nyékbeli lelkészeket, pedagógusokat, egy-
szerû polgárok sokaságát, akik önzetlenül,
minden hátsó szándék nélkül ajánlják föl
segítségüket. Kalácska Laci helytörténeti
dolgozatait ajánlja fel közlésre, Békési
Gyula a gépjármûvezetéssel, a közlekedés
biztonságával kapcsolatban hoz írásokat
hétrõl hétre, aztán õ oktat engem is autó-
vezetésre, hiszen nem szorulhatok örökké
jó emberek szívességére, hogy elhozzuk a
nyomdából az újságot, és azt terjesszük
Abától Vajtáig, Hantostól Enyingig.
S levelet hoz a posta a Bogárdi Polgártól.
Leszkovszki Albin tanár úr rejtõzik e név
alatt. Felajánlja, hogy állandó levelezõje
kíván lenni a lapnak, ezzel vállalva egy köz-
érdekben feladatot. Ez az a pont, amikor
már teljes bizonyossággal kezdem érezni,
hogy ez az ügy valóban az egész közösség-
nek fontos. És senki másnak, csak ennek a
közösségnek vagyunk elkötelezve mi, írás-
tudók és egyszerû helyi polgárok. Mint írja
levelében: „Én mint sárbogárdi, szinte büsz-
ke vagyok erre a lapra. Lokálpatriotizmust
ébreszt, a közönyösökbõl is közéleti érdeklõ-
désû polgárokat varázsol, eligazít ennek a
tájegységnek az ügyei–bajai felõl.”
A korábbi nyertes pályázatomra hivatkoz-
va a képviselõ-testület havi 50.000 Ft-ot
szavaz meg számomra, hogy ezzel segítse a
helyi lap hosszú távú fennmaradását. A ki-

alakuló, új helyzetben már nem kívánok
anyagi függésbe kerülni az önkormányzat-
tól, így e támogatásról lemondok, és beje-
lentem, hogy 1991. január 1-jétõl lemon-
dok a mûvelõdési központnál betöltött
igazgatói tisztemrõl is, hogy minden ener-
giámat a Bogárd és Vidéke hetilap készíté-
sének szentelhessem. Németh Rudi bácsi,
polgármesterünk, a családunk anyagi biz-
tonságáért aggódva kijelenti, hogy három
hónapig nem intézkedik az álláshelyem
betöltésérõl. Ha mégis csõdbe mennék, le-
gyen lehetõségem a visszatérésre.

Elvágok minden szálat visszafelé. Az újság
függetlensége a tét, hiszen egyre több
olyan anyagi természetû ügy kerül teríték-
re a képviselõ-testület ülésein, amelyeket
nem szeretnék, ha nyilvánosságra kerülné-
nek. Tapasztalják saját bõrükön a képvise-
lõk, hogy az embereket mennyire érdeklik
a közügyek, és az egyetlen forrás az újság,
ami megírja, ha megírja. És megírja akkor
is, ha ez egyeseknek nem tetszik. Hiába
próbálnak korlátozni, például azzal, hogy
nem akarják engedni azt, hogy a nyilvános
testületi üléseken magnetofon-felvételt
készítsek, a törvény mellettem áll, nem
tudnak tenni ellene. Nekem kell a felvétel,
hiszen ezzel tudom dokumentálni azt,
amit leírok az újságban.

Már a kezdetekkor nagy vihar kavarodik a
költségvetési üzem körül. Fodor Jánost
jogsértõ módon el akarják távolítani a ve-
zetõi posztjáról. Az egyik képviselõi klikk a
saját emberét szeretné e poszton látni.

Pápai Pista üzlethelyiséget bérel az önkor-
mányzattól, s a bérleti díj csökkentését ké-
ri. A testület megszavazza, s ezzel elindul a
lavina. Az SZDSZ-en belül hatalmi harc
bontakozik ki. Tóth Ervin a gyõri vendég-
látó-ipari fõiskolai tanulmányainak
100.000 Ft-ot meghaladó költségeit kéri,
és igényt tartana utazási költségtérítésre,
illetve azt kéri, hogy az önkormányzat hi-
vatali gépkocsiját bocsássák rendelkezésé-
re az iskolába járáshoz. Tóth Ervinnek
megszavazzák a tanulási pénzt. Pápai elle-
ne szavaz. Próbálják azzal zsarolni, hogy
neki meg felére csökkentették az önkor-
mányzati bérleményének díját. Pápai erre
lemond az SZDSZ-elnökségrõl és képvise-
lõi mandátumát is visszaadja. Mindezekrõl
ír az újság. Az ennek nyomán támadó köz-
felháborodásból spontán szervezõdõ alá-
írásgyûjtés kezdõdik. Tóth Ervin ennek
hatására úgy dönt, hogy mégis maga finan-
szírozza a tanulási költségeit.

Folytatom.

Hargitai Lajos
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Fény nélküli, eredménytelen hétvége
Tapolca VSE–VAX KE Sárbogárd – 18-18-as állásnál a 35. percben félbeszakadt

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 17. forduló.
Vezette: Huszti–Tari, nézõszám: 50 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 4, ifj. Bodoki 6, Vorsléger 2,
Rehák 5, Németh II., Szabó J. Zs. Cserék: Oláh 1, Iker. Edzõ: Bo-
doki György.
Az egyik legmesszebb található ellenfelünkhöz utaztunk vasár-
nap reggel. A mérkõzés 11 órás kezdése már nem volt elõnyös csa-
patunk számára, hiszen a délelõtti kezdés csapatunknak rendre
nem szokott kedvezni.
Az elsõ 10 percben fej fej mellett haladtak a csapatok. Majd 6-6-os
állás után, egy jó 5 perces szériánknak köszönhetõen megléptünk
ellenfelünktõl 4 találattal. Bodoki György nagyon fontos gólokat
lõtt távolról, aminek az lett az eredménye, hogy kifogták ember-
fogással. Ez szemmel láthatólag is megfogta a támadójátékunkat.
Védekezésünk egyre tompább lett, aminek fõ oka az volt, hogy
mind a két hármas védõnk, Pordán István és Suplicz István sem
tudott a csapat rendelkezésére állni. A hazaiak feljöttek és a fél-
idõ végén megfordították a mérkõzést (15-17).

A második félidõt összeszedetten kezdtük, 2 perc alatt gyorsan
berámoltunk 3 gólt és visszavettük a vezetést. Majd a 2. félidõ 35.
percében, a hazaiak egyenlítõ találata után, kihunytak a fények a
sportcsarnokban. A játékvezetõk megállították a mérkõzést és
kezdõdhetett a várakozás. Az idõ múlásával kiderült, hogy egy
trafó ment tönkre a városban. A játékvezetõk kivárták az 1 óra 10
perces várakozási idõt, a világítás nem jött vissza, így lefújták a
mérkõzést. A versenykiírás és a szabályok értelmében a mérkõ-
zést újra kell játszani egy másik, megbeszélt idõpontban.
A hétvégén hosszú idõ után újra hazai pályán szerepel csapatunk.
Az ellenfél a tabellán közvetlen mögöttünk található Õsi Boys
csapata lesz. Az õsszel meglehetõsen simán gyõztek le minket
(34-27) Várpalotán. Van most miért revansot venni. A találkozó-
ra szombaton 18 órakor kerül sor a
Mészöly Géza Általános Iskola
tornatermében. Várunk minden
érdeklõdõt!

Rehák Tamás

Fordulatos mérkõzés
Sárszentmiklós–Tordas 2-2

Fordulatos mérkõzésen döntetlent tudott
csak elérni Miklós hazai pályán. A vezetést
Gráczer Bence szerezte meg, majd néhány
perc múlva Bezerédi növelte az elõnyt, de
a Tordas hamar válaszolt és csökkentette
az elõnyt egy szöglet után. A második fél-
idõ inkább a párharcokról szólt, amely a
Tordasnak jobban kedvezett. A félidõ kö-
zepén egy szabadrúgás után a szerencsé-
nek is köszönhetõen egalizált a vendégala-
kulat, így kialakítva a végeredményt.

További eredmények:

U21 Sárszentmiklós–Tordas 7-0

U18 Sárszentmiklós–Videoton
Baráti Kör 4-0

U15 Nem játszott

Öregfiúk Kõszárhegy–Sárszentmiklós 1-3

Megye III. osztály:
Sárszentmiklós–Cece 2-1

Sárszentmiklós SE

Tisztelt Adózók!

Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák

a VAX Kézilabda Egyesületet.

Adószám: 18502710-2-07.

Köszönet azoknak, akik ezt megteszik!

Tisztelettel:
VAX Kézilabda Egyesület, Sárbogárd

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések

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

A „TEMPLOMUNK” Alapítvány min-
denkinek köszönetet mond, aki az el-
múlt, 2014. évben a személyi jövedelem-
adójának 1 %-át felajánlotta az alapít-
vány számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a
sárbogárdi római katolikus templom és
plébánia épületének tatarozása és a
szükséges részek felújítása, állagmeg-
óvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a
fenti célok megvalósítását adójuk 1 %-
ának felajánlásával.

Név: TEMPLOMUNK
Alapítvány.

Adószám: 18490499-1-07
Isten fizesse meg!

Tisztelettel: a kuratórium

A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák tevékenységét. Az 1 %-os
felajánlásukat, felajánlott adományu-
kat az idõsek otthonának mûködtetésé-
re fordítjuk.

Adószámunk:
18483118-1-07.

Megnevezés: Árva Bethlen
Kata Alapítvány Sárbogárd.

További munkájukra Isten áldását kér-
ve felajánlásukat köszönjük!

Kérjük, hogy adója
1 %-ával támogassa

a Bogárd-Dal Egyesületet.

Adószám: 18497575-1-07

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl



Bogárd és Vidéke 2015. április 23. SPORT 15

Patkódobogás az erdõben
Nagy volt a nyüzsgés a cecei Kabakán tanyán szombaton. Ekkor
rendezték ugyanis a távlovasok versenyét több kategóriában, im-
már harmadik alkalommal, s szép számmal érkeztek a jelentke-
zõk. Idén elõször gyermekek is indulhattak 2,5 km-en, a profik
pedig a szokásos távok mellett akár 80 km-es útra is benevezhet-
tek.

DR. TAMÁS ZSOLT a Magyar Lovas Szövetség képviseletében
érdeklõdésemre elmondta:
– Elõször csak rövid távú versenyt tartottunk itt, 40 km-es felveze-
tõ szakasszal. Mostanra azonban már úgy kinõtte magát a ver-
seny, hogy 80 km-es versenyt, illetõleg a gyerekek számára egy rö-
vid, szülõ, illetve felnõtt kísérõ által vezetett versenyt is tudunk
rendezni. A helyi szervezõk kegyelmet gyakoroltak: a kiírásban
eredetileg 5 km szerepelt, de úgy gondolták, hogy ezen a homokos
pályán 2,5 km a gyalogos kísérõknek bõségesen elegendõ lesz,
ezért a bírói bizottság csökkentette a távot.
– Milyen távok vannak még?
– Egy 40 km-es rövid távú verseny van azoknak, akik a lovaikat
szeretnék felvezetni, minõsíteni, illetve akik ebben a számban
szeretnének a távlovaglás örömeinek hódolni. Ezt gyakorlatilag
végigrobogják a lovak. Van egy 20 km-es hagyományõrzõ táv is,
amit azért rendezünk, hogy azok, akik kedvet szeretnének kapni a
rendszeres, hosszabb távú versenyzéshez, kipróbálhassák magu-
kat és a lovaikat.
– Mennyien neveztek körülbelül a különbözõ kategóriákban?
– 80 km-re – egyéb országos és nemzetközi versenyek miatt – csu-
pán öten, 40 és 20 km-en húsz-húsz fölött van a jelentkezõk szá-
ma. Öt gyerekversenyzõnk van, három fogatos a rendszeres ver-
senyzõk közül, az amatõr számban eddig két fogat jelentkezett,
amik közül az egyik egy pónifogat, nagy örömünkre.
– Honnan érkeztek résztvevõk?
– Magyarországról a versenyzõi közösségbõl szinte minden régió
képviselteti magát. Német és osztrák versenyzõink is vannak. Sze-
rintem kellemes élményekkel térnek haza, tekintettel arra, hogy
Ausztriában ilyen sík verseny nem létezik.

ORVOSI VIZSGÁLAT elõzi meg az úgynevezett orvosi kapunál.
Mint azt a vizsgálatokat végzõ orvoscsoport vezetõjétõl megtud-
tam: a verseny célja az, hogy a ló úgy fejezze be a megmérettetést,
hogy továbblovagolható állapotban maradjon. A verseny elõtt és
alatt ellenõrzik a vízháztartást, bél- és szívmûködést és a sántasá-
got. Amelyik lónál probléma merül fel, azt kitiltják, így megaka-
dályozva, hogy elhalálozzon a túlterhelés miatt. Idõjárás és terep-
függõ, hogy milyen a lovak terhelhetõsége. Most az idõ és a terep
is kiváló volt a versenyzéshez a paripák számára.
BÁNYAI ZSUZSANNA, a rendezvény fõbírája, a Magyar Lovas
Szövetség Távlovagló és Távhajtó Szakágának titkára országos
kitekintésben értékelte kérdésemre a cecei távlovas versenyt:
– Országos kitekintésben a távlovasok szeretik a cecei versenyt,
mert könnyû és szép a pályája. Év elején sokkal több versenyzõ
van a versenyeken. A cecei verseny mindig jó hangulatú, jól meg-

rendezett, és a regionális bajnokságunk második fordulója, Bara-
nya, Tolna, Somogy, Fejér megye részvételével. A szerzett pontok
év végén kerülnek összesítésre, ez alapján hirdetünk regionális
bajnokot. Cecén kívül Kaposvár, Izsák, Mindszentgodisa még a
versenyhelyszínek.

EREDMÉNYEK

20 km: 1. Balogh Mariann – Villám, 2. Alrutz Eszter – Szalakóta,
3. Géringer Szabolcs – Maktun P.
20 km fogat: 1. Forster József – Emese, 2. Négus; Tatai László –
Táncos, Bársony.
80 km: 1. Bartos Viktória – O’Bajan Odin, 2. Tóth József –
O’Bajan Fantom, 3. Bodor Sára – Párizs Abdullah.
40 km: 1. Bogyó Borbála Dorina – Kata, 2. Matyi Bianka – Imran
P, 3. Lakatos Keve – O’Bajan Talasz.
40 km fogat: 1. Molnár Lajos – Zaid, Koh Módos P; 2. Illés Barna
– Za II Divo, Csillag.
2,5 km-en próbálták ki magukat: Inotai Laura – Dárió, Sudár
Lara – Géda, Aumann Elena – Fanfár.

Hargitai–Kiss Virág
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Április 25., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma dél-
elõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Tessék! 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Exp-
ressz 16.15 Világ 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Me-
sélõ cégtáblák 6.25 Vágtass velem! 7.00 Híradó 7.30
Család-barát 9.00 Benji 10.30 Belle és Sébastien
11.00 Hazajáró 11.30 Csodabogár 12.00 Híradó 12.45
Térkép 13.10 Noé barátai 13.45 Labdarúgás: Ferenc-
városi TC–DVTK 16.05 A világörökség kincsei 16.25
Szerelmes földrajz 17.00 Gasztroangyal 18.00 Híradó
18.30 Szerencseszombat 19.25 Nero Wolfe rejtélyei
21.10 Így készült az Egynyári kaland 21.45 Casino
Royale 0.05 MüpArt Classic 1.55 Szárnyas teremtmé-
nyek 3.25 Vágtass velem! 3.55 Csodabogár 4.25 Noé
barátai 4.50 Gasztroangyal
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.30 Kölyökklub 9.40 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.05 Teleshop 10.55 Kalan-
dor 11.20 A’la CAR 11.45 TRENDmánia 12.15 Brand-
mánia 12.45 Street Kitchen 13.15 Nevelésbõl elégsé-
ges 14.10 A nagy svindli 15.05 Glades – Tengerparti
gyilkosságok 16.05 Dr. Dolittle: Apja lánya 18.00 Hír-
adó 18.50 Fókusz Plusz 19.10 Az õserdõ hõse 21.00
Csapda 22.55 Teljes gázzal 1.00 Manolete 2.40 Odaát
3.20 Gálvölgyi-show 4.20 Miami végveszélyben 5.40
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.30
Otthon a kertben 9.00 Astro-világ 8.10 Kezedben az
életed 8.35 Otthon a kertben 9.05 Astro-világ 10.15
Babavilág 10.45 Balfékek 11.10 Tûsarok 11.40 Monk
– Flúgos nyomozó 12.40 Knight Rider 13.45 Walker, a
texasi kopó 15.50 Marhakonzerv-akció 18.00 Tények
19.00 Hamis a baba 20.40 A felejtés bére 23.10
Fortress 2.: Pokoli ûr 1.05 Sportos 1.15 90210 1.55
13-as raktár 2.40 A férjem védelmében 4.10 Mrs.
Klinika 5.35 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.55 Hõsök naptára 8.35 Európai
idõ 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 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág
18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Kör-
kapcsolás a bajnoki labdarúgó-mérkõzésekrõl 20.35
Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05 Rádiószín-
ház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10
Éjszaka

Április 26., VASÁRNAP
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Esély 9.00 Ma délelõtt 9.15
Közbeszéd 10.15 Kárpát Expressz 12.00 Híradó 12.45
Ma délután 13.15 4kerék 14.15 Itthon vagy! 15.15
Rúzs és selyem 16.15 Közbeszéd 17.15 4kerék 18.00
Híradó 18.30 Ma este 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel
0.05 Éjszakai program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni hír-
adó 6.20 „Így szól az Úr!” 6.25 A sokszínû vallás 6.40
Biblia és irodalom 7.00 Híradó 7.30 Család-barát 9.00
Isten kezében 9.25 Engedjétek hozzám… 9.35 Katoli-
kus krónika 10.00 Református ifjúsági mûsor 10.10
Evangélikus ifjúsági mûsor 10.15 Metodista ifjúsági
mûsor 10.25 Református magazin 11.00 Református
istentisztelet közv. 12.00 Híradó 12.50 Hagyaték
13.20 TS – Sport7 13.55 Randíztam egy sztárral 15.15
Pillanatnyi pénzzavar 16.35 Gyula vitéz télen-nyáron
18.00 Híradó 18.35 Hogy volt!? 19.00 Magyarország,
szeretlek! 20.40 Egy nyári kaland 21.40 Az ördög és a
tízparancsolat 23.40 Casino Royale 2.05 Szabadúszók
3.45 Szerelmes földrajz 4.15 Szabadság tér ’89 4.55
Aranymetszés
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.30 Kölyökklub 9.50
Egészségkalauz 10.15 Teleshop 11.10 A Muzsika TV
bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek!
11.40 4ütem 12.10 XXI. század – A legendák velünk
élnek 12.40 Házon kívül 13.10 Egy rém modern család
13.45 Az õserdõ hõse 15.35 Isten megbocsát, én
nem! 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 Bosszúállók
22.25 Gran Torino 0.50 Portré 1.20 Bosszúállók 4.00

Reflektor 4.15 Családom és egyéb emberfajták 4.40
Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.30
ÁllatoZoo 9.00 Több mint testÕr 9.30 Astro-világ
10.40 Stílusvadász 11.10 Stahl konyhája 11.40 Falfor-
gatók 12.45 Knight Rider 13.50 Walker, a texasi kopó
15.55 Beethoven 6. 18.00 Tények 18.55 Az ének isko-
lája 21.10 Összezárva Friderikusszal 22.10 Valami
Amerika 2 0.30 Propaganda 1.30 Sportos 1.40 Kettõs
ügynök 2.20 Sue Thomas – FBI 3.05 Zsaruvér 4.25
Mrs. Klinika 5.05 Csapdába csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Hatá-
rok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Református istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvi-
lág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 –
Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda
14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A
Metro Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55
Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50
Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Sportvilág 20.55
Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Április 27., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar
gazda 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma dél-
után 13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Min-
den tudás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda
18.00 Híradó 18.30 Ma este 20.35 Ma este 22.00 Ma
éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma magazin
6.25 Domovina 7.00 Híradó 7.20 Charlie, majom a
családban 8.10 Jamie 15 perces kajái 8.40 Don
Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.30 Család-ba-
rát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kí-
vánságkosár 15.25 Lola 16.10 Charlie, majom a csa-
ládban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo
19.30 Brown atya 20.25 Kékfény 21.20 On The Spot
22.20 Hitler gyermekei 23.25 A háború mindennapjai
0.20 Hivatal 1.25 Az ördög és a tízparancsolat 3.20
Magyar elsõk 3.50 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Dr. Csont 23.00 Híradó 23.35 Magyarul Balóval 0.10
Döglött akták 1.10 Reflektor 1.30 Chuck 2.20 Furcsa
páros 3.00 Teresa 4.00 Reflektor 4.15 Családom és
egyéb emberfajták 4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.10
Kuzey Güney – Tûz és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 Hol-
tak földje 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.50
Astro-világ 3.00 Elit egység 3.45 Balfékek 4.45 Aktív
5.05 Csapdába csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög kato-
likus 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 Króni-
ka 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütkö-
zõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rá-
diószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 28., KEDD
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Summa
10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután

13.15 Kék bolygó 14.15 Világ 15.15 Magyar gazda
16.15 Élõ egyház 17.15 Summa 18.00 Híradó 18.30
Ma este 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.25
Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15 perces ka-
jái 8.40 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai
10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 per-
ces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.25 Lola 16.10
Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Hír-
adó 18.35 Don Matteo 19.40 Rex felügyelõ 20.35
Önök kérték! 21.30 Sabrina 23.40 Mahó Andrea- és
José Cura-koncert 1.05 Az öldöklés istene 2.20 Ma-
gyar elsõk 2.40 Szerelmes földrajz 3.15 Pannon
expressz 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Castle 23.00 Híradó 23.35 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.05 Magyarul Balóval 0.40 A fõnök 1.40
Reflektor 2.00 EgészségKalauz 2.25 A Muzsika TV be-
mutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.55 Teresa 4.00 Reflek-
tor 4.15 Családom és egyéb emberfajták 4.40 Barátok
közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15
Kuzey Güney – Tûz és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 Ka-
sza! 23.50 Hawaii Five-0 0.50 Tények 1.35 Sportos
1.45 Astro-világ 2.45 Aktív 3.10 Bibliothéque Pascal
5.05 Csapdába csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 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 Rádió-
színház 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 17.50 Sportvilág
17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.56
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap tör-
ténetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 29., SZERDA
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Profit7
10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Élõ egyház 14.15 Esély 15.15 Parlamenti napló 16.15
Iskolapad 17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma este
20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Hor-
vát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.25
Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15 perces ka-
jái 8.40 Don Matteo 9.50 A szenvedélyek lángjai
10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 per-
ces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.05
Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Hír-
adó 18.35 Don Matteo 19.40 Párizsi helyszínelõk
20.35 Szabadság tér ’89 21.20 Fapad 21.55 Grand Ho-
tel 22.45 Aranymetszés 23.45 A kaland 1.55 Sabrina
3.55 Magyar elsõk 3.45 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Szulejmán 23.10 Híradó 23.40 Házon kívül 0.10 Ma-
gyarul Balóval 0.45 Reflektor 1.00 A Grace klinika 2.00
Piszkos csapat 2.45 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show 4.00
Reflektor 4.15 Családom és egyéb emberfajták 4.40
Barátok közt 5.05 Fókusz
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖ-
BÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBO-
GÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a
Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-
es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a
C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Április 24., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Kérdések a rendõrkapitánynak
(26p), Cecei sportbál (10p), Nagy Dezsõ kertészetében
jártunk (20p), Jótékonysági délután Nagylókon (82p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 25., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lap-
szemle 14.00 Kérdések a rendõrkapitánynak (26p),
Cecei sportbál (10p), Nagy Dezsõ kertészetében jártunk
(20p), Jótékonysági délután Nagylókon (82p) 18.00
Lapszemle 19.00 Szín- és formavilág Miklóson (25p),
Tavaszi zenés hangulat a Zengõben (31p), Verses est a
költészet napján (61p), Borverseny Sárszentmiklóson
(21p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 26., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Kérdések a rendõr-
kapitánynak (26p), Cecei sportbál (10p), Nagy Dezsõ
kertészetében jártunk (20p), Jótékonysági délután
Nagylókon (82p) 14.00 Szín- és formavilág Miklóson
(25p), Tavaszi zenés hangulat a Zengõben (31p), Verses
est a költészet napján (61p), Borverseny Sárszent-
miklóson (21p) 19.00 Hitélet: Szabó Éva kitüntetése
(ism. 54p), Református gyerekhét Sárbogárdon (ism.
54p), Anyák napja a gimnáziumban (ism. 20p) 23.00 és
0.00 Heti híradó

Április 27., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Szabó Éva
kitüntetése (ism. 54p), Református gyerekhét Sárbo-
gárdon (ism. 54p), Anyák napja a gimnáziumban (ism.
20p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Távlovaglás
Cecén (14p), Együtt lenni jó! (29p), Vendégek a sár-
hatvani klubban (53p), A Violin iskola néptáncgálája
(61p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 28., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Dr. Kék Emerencia könyvbemu-
tatója (48p), Néptáncgála Alapon (63p), A Huszics Ven-
del Kórus látogatása Györén (70p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Április 29., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Távlovaglás Ce-
cén (14p), Együtt lenni jó! (29p), Vendégek a sárhatvani
klubban (53p), A Violin iskola néptáncgálája (61p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Me-
gyei I. oszt. kézilabda (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 30., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I.
oszt. kézilabda (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Hitélet: Szabó Éva kitüntetése (ism. 54p), Református
gyerekhét Sárbogárdon (ism. 54p), Anyák napja a gim-
náziumban (ism. 20p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthe-
tõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képúj-
ság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás 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.

TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Kuzey Güney – Tûz és
víz 21.15 Éden Hotel 22.35 A konyha ördöge 23.50 Így
készült: Argo 2 0.20 Tények 1.05 Aktív 1.25 Sportos
1.40 Astro-világ 2.40 Hazugságok gyûrûjében 4.40
Aktív 5.05 Csapdába csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 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 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 Közel-
rõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rá-
diószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 30., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Kosár 10.15
Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskola-
pad 14.15 Parlamenti napló 15.15 Profit7 16.15
Unió28 17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este
20.35 Ma este 22.10 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55
Rondó 6.25 Kvartett 7.00 Híradó 7.20 Charlie, majom
a családban 8.10 Jamie 15 perces kajái 8.40 Don
Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.35 Család-ba-
rát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kí-
vánságkosár 15.10 Lola 15.55 Charlie, majom a csa-
ládban 16.45 Szerencse Híradó 17.00 Ridikül 18.00
Híradó 18.35 Don Matteo 19.30 Szívek doktora 20.20
Fábry 21.40 Munkaügyek 22.10 Római helyszínelõk
23.05 kult.hu 23.40 Gerolsteini kaland 1.25 101 éjsza-
ka 3.05 Magyar elsõk 3.20 Szerelmes földrajz 3.55 Ha-
tártalanul magyar
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
CSI: Miami helyszínelõk 23.00 Híradó 23.35 Magyarul
Balóval 0.05 Brandmánia 0.40 V, mint veszélyes 1.40
Reflektor 1.55 A’la CAR 2.20 Trendmánia 2.45 Teresa
4.00 Glee – Sztárok leszünk 5.20 Gossip Girl – A plety-
kafészek
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15
Kuzey Güney – Tûz és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 NCIS
23.35 Belsõ ellenfél 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Spor-
tos 1.55 Astro-világ 2.55 Életfogytig zsaru 4.20 Balfé-
kek 5.10 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök

naptára 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 13.30 A római kato-
likus 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 17.50 Sport-
világ 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Kró-
nika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 1., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon
vagy! 10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma dél-
után 13.15 Unió28 14.15 Tessék! 15.15 Kosár 16.15
Minden tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Roma kultúra 6.25 Hazajáró 7.00 Híradó 7.20 Charlie,
majom a családban 8.10 Jamie 15 perces kajái 8.40
Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25 Csa-
lád-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái
13.15 Kívánságkosár 14.00 Nagy futam – Légi bemu-
tató és versenyautó parádé 16.10 Térkép 18.00 Hír-
adó 18.35 Labdarúgás: MVM-Paks–Budapest Hon-
véd 21.00 King 21.50 Szeretettel Hollywoodból 22.20
A rejtélyes XX. század 22.55 Kamion Eb összefoglalók
23.25 Éjfélkor indul útjára a gyönyör 1.15 Láncra vert
igazság 3.00 Magyar elsõk 3.15 Magyar történelmi
arcképcsarnok 3.45 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.35 Csiribiri 7.45 Kölyök-
klub 8.40 Tom és Jerry és Serlock Holmes 9.35 Cso-
dakavics 11.10 Elfújta a szél 15.45 Szabadítsátok ki
Willyt! – A Kalóz-öböl akció 18.00 Híradó 18.50 Lecsó
21.00 Szupercella 23.10 Híradó 23.45 Speciális alaku-
lat 1.35 Don Juan Demarco 4.00 Glee – Sztárok le-
szünk 4.40 Tuti gimi
TV2: 6.00 TV2 Matiné 7.05 A Jetson család 8.30
Coraline és a titkos ajtó 10.20 Szegény embert az
Amish húzza 12.30 Lúdas Matyi 14.00 Hamis a baba
15.45 Csinibaba 18.00 Tények 19.00 Csízmás, a kan-
dúr 20.50 Éden Hotel 22.00 Prometheus 0.35 Távol
Afrikától 3.15 Lökött örökösök 4.20 Balfékek 5.10 Ba-
bavilág 5.35 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 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 Rádió-
színház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05
Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Regényes történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Kró-
nika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Történet hangszerelve 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjsza-
ka
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

Választási malacok eladók 06 (70) 388 3687

Elõnevelt csirke kapható, rendelhetõ szállítás-
sal. 06 (30) 747 9524

Fagyi árust keresek 06 (20) 254 0399 (1148050)

Tûzifavásár! Cser, tölgy, hasított: 2250 Ft. Ve-
gyes hasított 2450 Ft, akác hasított: 2650 Ft. In-
gyenes házhoz szállítás. 06 (20) 406 9267 (1148044)

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

AUTÓ, 9 SZEMÉLYES KISBUSZ BÉRLÉSE OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ. 06 20 405 7366

ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 06 20 367 2785

FÓLIÁBA VALÓ PALÁNTA KAPHATÓ! Szabó Árpád 06 20 929 8716

HÁZ ELADÓ 06 20 929 8716

SIMONTORNYAI székhelyû VÁLLALKOZÁS KERES szakképzett, gyakorlattal
rendelkezõ MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕT! Bérezés megegyezés szerint!

Önéletrajzokat várjuk a job.konyvelo@gmail.com e-mail címre.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámokon lehet: +36 30 938 4063, +36 30 419 3531

A Szabadi Autójavító Bt. dégi munkavégzéssel szakképzett, szakmai tapasztalattal
rendelkezõ AUTÓSZERELÕT, KAROSSZÉRIA–LAKATOST és AUTÓFÉNYEZÕT KERES,

teljes munkaidõre! Jelentkezni: 06 20 932 9244, e-mail: szabadibt@invitel.hu

M6-os autópályán Dunaújvárosnál OMV TÖLTÕÁLLOMÁS FÉRFI MUNKATÁRSAT
KERES. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV töltõállomáson.

VADÁSZATI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI MUNKÁRA KERESÜNK
megfelelõ végzettséggel rendelkezõ MUNKATÁRSAT Sárhatvan külterületére.

06 30 457 1627, 06 30 938 1681

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK: a Bogárdi TV-ben is látható! APRÓHIRDETÉSEK

A Globus Viridis Kft. sárbogárdi PET-palack
újrahasznosító üzemébe keresünk:

GÉPKEZELÕ/KARBANTARTÓ, valamint
ANYAGMOZGATÓ/TARGONCAVEZETÕ és

HULLADÉKVÁLOGATÓ/TAKARÍTÓ

beosztásba targoncavezetõi engedéllyel,
gyakorlattal rendelkezõ munkatársakat.

A munkavégzés helye:
Sárbogárd, Tesco mögötti

üzemcsarnokban.
Tervezett munkarend: két mûszak.

Várható kezdés: 2015. május.
Fizetés megállapodás szerint.

Fényképes önéletrajzokat
a keller.karoly@globusviridis.hu címre

várjuk, valamint 9 órától 15 óráig
személyesen irodánkban.

Kinek kötelezõ és kinek lehetõség az óvodába járás 2015. szeptember 1-jétõl?
Tájékoztatom a kedves szülõket arról, hogy a nemzeti köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétõl hatályba lépõ rendelkezése
szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Tehát ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptem-
ber 1. elõtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága
alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába nem íratja be, szabálysértést
követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethetõ, melynek mértéke öt-
ezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Az óvodakötelezettség teljesítése alól felmentést a szülõ kérelmére és az
óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem elõtt tartva, az illetékes jegyzõ az ötödik életév betöltéséig adhat a kö-
telezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülmé-
nyei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülõk kötelesek arról az óvodai
beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül, azaz leg-
késõbb 2015. május 20-áig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Azon gyermekek esetében, akik 2012. szeptember 1-je után születtek
és a 2015/16-os nevelési évben (mely 2015. szept. 1–2016. aug. 31-éig
tart) betöltik a 3. életévüket, csak 2016. szeptember 1-je után kötelezõ
az óvodába járás, de természetesen, ha a szülõk szeretnék gyerme-
küket óvodába járatni, a lehetõség adott, csak be kell íratni gyerme-
küket, és õk elõjegyzésbe kerülnek az óvodában. A csoportok szervezé-
sénél õket is figyelembe fogjuk venni. A jelzett beiratkozási idõpont tehát
rájuk is vonatkozik!

A köznevelési törvény alapján lehetõség van az óvodai férõhelyek függvé-
nyében a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha min-
den, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendel-
kezõ hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesít-
hetõ.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntésrõl írásban, a kére-
lem elutasítására vonatkozó döntésrõl határozati formában a szülõ 2015. má-
jus 29-ig értesítést kap intézményünktõl.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetõje által ho-
zott döntés ellen a szülõ a közléstõl, ennek hiányában a tudomására jutástól
számított tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet, az Nkt. 37. § (3) bekezdése
és a 38. § (1) (4) bekezdése alapján.
Intézményünkben, a Sárbogárdi Zengõ Óvodában a 2015/16-os nevelési
évre történõ beíratásra az alábbi idõpontokban kerül sor:

2015. április 27-28-29., hétfõ-kedd-szerda, 9.00–16.00 óráig.

Helyszínek:
Sárbogárdi Zengõ Óvoda (székhely), Sárbogárd, Mikes köz 3.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája, Sárbogárd, Gesz-
tenye sor 1.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Telephelye, Sárbogárd, Szent István u. 49.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Telephelye, Pusztaegres, Hatvani u. 50.
A beiratkozáshoz szükséges közokiratokat, dokumentumokat, kérem, szíves-
kedjenek magukkal hozni:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi
kivonat, vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt;
– szülõ (törvényes képviselõ) személyi azonosítóját és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát;
– a gyermek TAJ-számát igazoló hatósági bizonyítványt.
Amennyiben rendelkeznek a gyermekre vonatkozólag a következõ dokumen-
tumokkal, akkor azok eredetijét illetve másolatát kérjük szintén bemutatni, a
beiratkozáskor kitöltött jelentkezési lappal átadni:
– igazolás sajátos nevelési igényrõl (szakértõi vélemény), tartós betegségrõl
(orvosi igazolás);
– nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzetrõl.
További kérdéseikre a beiratkozás alkalmával szívesen válaszolunk.
Szeretettel várunk minden kedves szülõt és gyermeket óvodáinkba!

Huszárné Kovács Márta, a Sárbogárdi Zengõ Óvoda intézményvezetõje
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TESZEDD! – ÖNKÉNTESEN
A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT
Óráról órára bõvül a TeSzedd!-önkéntesek csapata. Még egy hónap
hátravan az országos szemétgyûjtési akcióig és már most több mint
700 találkozási pontnál és több mint 44 ezer jelentkezõnél járunk. Te
még nem vagy köztünk? Ne habozz, jelentkezz!
Zavar, hogy szemetes az
erdõ, ahol szívesen ki-
rándulsz? Sok az eldobált
PET-palack, csikk és pa-
pír zsebkendõ a téren,
ahol a gyermekeddel sé-
tálsz? Tegyél ellene! Je-
lentkezz a TeSzedd! or-
szágos szemétgyûjtési
akcióra!
Csatlakozz egy már meg-
lévõ találkozási ponthoz,
vagy legyél helyi koordinátor és szervezd meg Te magad a szemétgyûj-
tést! A jutalmad egy tisztább, élhetõbb környezet lesz, amelyben jobb
élni.
Mi ehhez minden segítséget megadunk: a kezedbe adjuk a zsákot és a
kesztyût, és megoldjuk az általad összegyûjtött szemét elszállítását és
ártalmatlanítását is. Így biztosan a legjobb megoldást választod kör-
nyezeted megszépítéséhez!

Tájékozódj és regisztrálj
a www.teszedd.hu oldalon

május 7-éig!

Számítunk Rád!

szelektalok.hu
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Félperces gyõzelem
Tizenhárom csapat állt rajthoz a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság kismotorfecskendõ-szerelõ versenyén. A
megmérettetést április 17-én, pénteken szervezték a Fejér megyei
Móron. A rendezvény a fõváros csapatának gyõzelmével zárult. A
második helyen a házigazda megye végzett, míg a bronzérmet
Hajdú-Bihar megye szerezte meg.

A rendezvényt Magosi Lajos tûzoltó ezredes, Fejér megye ka-
tasztrófavédelmi igazgatója nyitotta meg. Elmondta: a kismotor-
fecskendõ-szerelõ verseny a sport mellett a tûzoltók szakmai fej-
lõdését is segíti, és nem utolsó sorban lehetõséget teremt a sport-
baráti kapcsolatok erõsítésére.

A versenyzõknek egy ezerkétszáz liter/perc teljesítményû kismo-
torfecskendõvel kellett a szerelési feladatokat minél rövidebb idõ
alatt teljesíteniük. A csapattagok egy része a vizet biztosító táplá-
láson dolgozott, miközben a többiek a tömlõkkel és a sugárcsö-
vekkel futottak a 96 m-es pályán. Minden csapat kétszer állt rajt-
hoz, és a rövidebb futam eredménye határozta meg a végsõ sor-
rendet. A verseny kimenetele az utolsó indításon dõlt el, amikor a
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kevesebb, mint fél perc
alatt teljesítette a feladatot. Ezzel a második helyre szorította
vissza a Fejér megyeieket, akik szinte a verseny legelejétõl tartot-
ták vezetõ helyüket. Fejér megyét a Sárbogárdi Hivatásos Tûzol-
tó-parancsnokság képviselte.
A dobogós csapatoknak Geiger Zoltán tûzoltó alezredes, Fejér
megyei tûzoltósági fõfelügyelõ adta át a gyõzteseknek járó kupá-
kat és érmeket.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Fotó: Katasztrófavédelem


