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KÖZÖSSÉGEK
VÉDELMÉBEN
Egy névtelen olvasó a sárbogárdi református egyházban zajló történésekrõl szóló levelében „mellékesen” megjegyezte: „Úgy gondoljuk, azért van a
helyi sajtó, hogy a helyi eseményeket rögzítse, és a
vidéki iskolások, óvodások kirándulásai helyett
egy közérdeket foglalkoztató témában próbáljon
megfelelõ tájékoztatást adni.”
A Bogárd és Vidéke hetilap nevében is szerepel,
hogy Sárbogárd és a hozzá valamilyen formában
szorosan kötõdõ környékbeli települések híreit,
eseményeit teszi közzé. Immár 25 éve így van ez.
Egyes olvasók a tévé- és rádiómûsort tartják fölöslegesnek, mások épp amiatt veszik a lapot. Van,
akinek a hitéleti rovat szúrja a szemét, másnak a
sport, megint másnak a tanintézmények hírei, testületi beszámoló. Ennyi igénynek csak oly módon
tudunk megfelelni, hogy sokféle hírrel szolgálunk,
így mindenki találhat kedvére való témát. Olyan
arányban kínáljuk a híreket, ahogyan az események zajlanak. Arról tudósítunk, ami van, és amirõl
értesítenek bennünket.
A tanintézmények híreit, színes rendezvényeit
semmivel sem tartjuk érdemtelenebbnek, mint
más közösségek történéseit. Hiszen az iskolákban,
óvodákban cseperedik a következõ nemzedék, és a
híradásaikon keresztül – ha nem is ismerjük feltétlenül személyesen a gyerekeket, pedagógusokat –
figyelemmel kísérhetjük a fejlõdésüket, munkájukat. A nyilvánosság felé való nyitás nagy elõrelépés
a tanintézmények korábbi hallgatásba burkolózása után. Szerintem ez mindenkinek a javára vált.
A tanintézmények mindig is fontos mûhelyei, meghatározói voltak és lesznek a társadalomnak. Nélkülük nincs jövõje egy településnek. A nevelés és
oktatás is közérdek.
Hargitai–Kiss Virág
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40 éves az ágotai óvoda
Több mint negyven évvel ezelõtt fogalmazódott meg az igény a
sárszentágotaiakban, hogy legyen egy óvoda, ahol a gyermekek
megfelelõ felkészítést kapnak az iskolai évekre.
Magyar József tanár úr vette kezébe a nemes kezdeményezést,
akinek mindig is szívügye volt a település és a köz szolgálata, a helyi értékek ápolása. Józsi bácsi bejárta az egész falut, hogy a lakók
támogatását kérje az óvodához. Ki anyagi, ki pedig munkaerõvel
járult hozzá a közös érdekhez. Egy ház sem akadt, ahol zárt ajtók
fogadták volna. Pozitív fogadtatásra találtak a járási elnöknél,
Kovács Jánosnál is Sárbogárdon. Akkoriban a virágos Fejér megyéért akción körülbelül 260.000 Ft-ot nyert a település, amit az
óvoda építésére fordítottak. Ezt a sárszentágotai téesz egészítette
ki, mivel a beruházás bekerülési költsége 360.000 Ft volt. Jelentõs
szerepe volt a megvalósításban Semjén István téeszelnöknek és
Engelhardt József községi párttitkárnak.

Fennállásának 40 éves évfordulóját pénteken délután ünnepelte
a Sárszentágotai Meseerdõ Óvoda. Magyar Józsi bácsi sajnos
nem tudott jelen lenni az ünnepségen, ezért az óvodavezetõ késõbb egy virágcsokorral külön köszöntötte õt. Barsi Ágnes, aki
1999 óta vezeti az óvodát, sok szeretettel üdvözölte a megjelent
volt óvodásokat, kollégákat, szülõket, nagyszülõket. Fölsorolta
mindazokat, akik meghatározták az intézmény életét az eltelt
évek során. Vezetõ óvónõk voltak: Brúzsa Ágnes, Újházi Tivadarné Magdi néni, Láposiné Tóth Éva. Óvónõk voltak: Sashalmi
Györgyné Gyöngyi néni, Újházi Péterné Gizi néni, Nagy Gáborné
Tünde néni, Krán Ágnes, Nagy Tiborné Ibolya néni, Baténé Ba-

A játékok biztosításában, az udvarrendezésben és a kerítés elkészítésében Oroszi István, a gépmûhely raktárvezetõje, a helyi Hazafias Népfront elnöke segített. A kultúrház elõtti használhatatlan állapotú játékokat alkalmassá tették a gyermekek számára a
gépmûhelyben, és még játékvillamost is alkottak. A falu apraja-nagyja ugyancsak közremûködött a kerítésépítésben. A bútorok beszerzését, az épület berendezését néhai Siák Jánosné, a
községi tanács munkatársa intézte. Ilyen nagy társadalmi összefogást nem nagyon lehetett tapasztalni addig és azóta se a településen.

1975. január 2-án kezdõdött meg a munka az intézményben, hogy
márciusban 60 kisgyermeket fogadhassanak két csoportban, napköziotthonos óvodaként. Azóta több szervezeti átalakuláson
ment át az intézmény. Önállóságát 2013 júniusában nyerte el, azóta az önkormányzat fenntartásában mûködik.

logh Mária. Dajkák voltak: Feketéné Horváth Veronika, Német
Mihályné Éva néni. Technikai feladatot láttak el: Baté Ferencné,
Michli Endréné. Jelenlegi óvónõk: Papp Lászlóné Marika néni,
Rózsa Virág, Szalayné André Tímea. Jelenlegi dajkák: Barsiné
Székely Erika, Baranyákné Sashalmi Eszter.
A vezetõ óvónõ külön megköszönte Baranyai Lászlóné és munkatársai munkáját, akik finom és változatos étrendet biztosítanak a
konyhán az óvodásoknak, iskolásoknak és felnõtteknek egyaránt.
Köszönetet mondott a volt és jelenlegi polgármesternek és a jegyzõnek is a zökkenõmentes szakmai munka biztosításáért.
Sebestyén Zoltán polgármester rövid beszédét követõen a gyerekek adtak táncos–játékos mûsort. A születésnapi tortát Halász
Judit „Boldog születésnapot” címû dalával fogadták. A dal végén
az apróságok ujjongva rohantak az asztal köré, hogy elfújják a
gyertyákat.
Az ünnep vendéglátással zárult. Falatozás közben pedig meg lehetett tekinteni a gyermekek alkotásaiból rögtönzött kiállítást és
a csoportszobákat.
Hargitai–Kiss Virág
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Soha ennyi fogat!
Huszadik alkalommal rendezték meg a hintók „C” kategóriás fogathajtó versenyét a Fejér Megyei Kettesfogat-hajtó Bajnokság
keretében hétvégén, rendkívül nagy érdeklõdés mellett Sárbogárdon az Ifjúsági parkban megépített pályán.
Soha ennyi fogat nem nevezett, mint az idén. Mintegy 55-en hajtottak pályára. Köztük sokan a profi kategóriában is otthonosan
mozognak. Tíz megye legjobb fogatosai mellett a határon túlról, a
Felvidékrõl is érkezett fogatos. A kétfordulós versenyben az öszszevetésben négyen mérték össze ügyességüket az elsõségért.

Gyönyörû fogatok, szép szerszámok és jól idomított lovak, kiváló
hajtókkal. – Ezzel foglalhatjuk össze a verseny lényegét.
Az eseménynek az idõjárás is kedvezett. A verseny lebonyolításán
mindenki legnagyobb megelégedésére összeszokott, hozzáértõ
stáb munkálkodott fáradhatatlanul egész nap. A nagyszámú közönség tapssal jutalmazta a szép hajtásokat.
A déli szünetben a kitûnõ ebéd mellett színes közönségprogramok zajlottak. A családok számára gondoskodtak a gyerekek szórakoztatásról is. Volt pónilovaglás, trambulin, ugrálóvár és egész
nap bõséges étel- és italkínálat az éhezõknek, szomjazóknak.
Sor kerül a látványos négyesfogat-hajtásra is. Elmaradt viszont a
vadászhajtás, mivel a rengeteg versenyzõ bemutatkozása miatt
erre már nem jutott idõ.
Látványos volt az eredményhirdetésre bevonuló fogatok menete.
A legjobbaknak járó díjakat a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet és Sárbogárd Város Önkormányzata hathatós támogatásával hat versenyzõnek adták át. Ezt követõen a fogatok egy tiszteletkör megtétele után vonultak ki a versenytérrõl.
Ezután került sor a tombolasorsolásra. Sok értékes tárgy mellett a
két fõdíj: egy malac és egy csikó került kisorsolásra. A csikó szerencsés nyertese Molnár Tímea hétéves kislány lett. Mint elmondták a szülei: a kislány nagyon szerette volna megnyerni a csikót. Erre készítettek már karámot is. Ez azt jelenti, hogy jó helyre
kerül majd, szeretõ gazdija alig várja már, hogy lovagolhasson rajta.
Hargitai Lajos

XX. Hintók Versenye – Összefoglaló
A bírói testület tagjai voltak: Kollár Károly, Nagy Imre. Pályaépítõ: Gosztola Gábor.
Versenyiroda: Gosztola Józsefné. Mûsorközlõ: Kurdics Mihály.
Eredmények
Akadályhajtás
53 nevezés 9 megyébõl (Fejér, Pest, Bács-Kiskun, Tolna, Somogy, Veszprém, Komárom-Esztergom, Zala, Baranya), a pálya hossza: 600 m.
1. Vida Filus Szabolcs (Orgoványi Lovas Klub), 2. Magyar Zoltán (Marcali VSZSE),
Zólyomi László (Vecsési SE LSZ), Lebics István (Zalalövõ és Környéke LSE), Csuti
Péter (Vihar LE), Besze Károly (Jakabszállási Lovas SE).
A vadászhajtás idõ hiányában elmaradt.
Különdíjat kaptak: Kiss Sándor (Vecsés SE), Magyar Zoltán (Marcali VSZSE), Taligás Menyhért (Sárbogárdi LE), Gasparovics László (Szlovákia, Lószeretõk klubja).
A 8 hónapos, négy lábára kesely kanca tombolacsikó nyertese: Molnár Tímea.
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Reformátusok válaszútja
Érkezett egy levél, névtelenül. Formáját tekintve precízen szerkesztett, tartalma, stílusa miatt azonban nem közölhetõ
szó szerint. Mert nem különb azoktól, akikrõl így fogalmaz: „vasárnaponként imára összeteszik a kezüket, közben pedig marnak, mint egy vipera”.
A levél a sárbogárdi református egyházközségben fennálló helyzetet ecseteli:
„Hetek, sõt már hónapok óta foglalkoztatja
Sárbogárd város református lakosságát Sándor Levente sárbogárdi lelkész lejáratásának
és eltávolításának a híre. Mindenkit megbotránkoztatott, felháborított a gyülekezet
gondnokának és a presbiterek kisebbségének
a munkálkodása. Mindezt még tetézte a
Sárbogárdról elszármazott püspök döntése,
ami a vasárnapi istentiszteleten került felolvasásra, miszerint Sándor Levente hagyja itt
a sárbogárdi gyülekezetet.”
Az ügy feltárásában lapunk segítségét kéri
a levél írója, „mert az, hogy innen is, onnan
is bizonyos információ kerül felszínre, a
reformátusok számára nem megnyugtató”.
Aztán kifejti véleményét, tényeket és feltételezéseket felsorakoztatva. Legfõképpen
anyagi érdekek, a református idõsotthont
felépítõ vállalkozó illetve Agyagásiék befolyását sejti Sándor Levente menesztésének ügyében. Egyúttal személyeskedõen
bírálja a presbitereket és a gyülekezet
egyes tagjainak viselkedését, akik nem
Sándor Leventét támogatják.
A jelen helyzet azt követõen alakult ki,
hogy 2014. november 30-án nyugdíjba vonult és elköltözött az Agyagási házaspár,
és emiatt új lelkészt kellett volna választani. Egyúttal szükségessé vált a parókia felújítása, amire jelentkezett az idõsotthont
felépítõ vállalkozó, Sándor Levente azonban pályáztatni szerette volna a munkát.
„Aláírásgyûjtõ kampánymunkát folytattunk, az összegyûlt aláírások mennyisége is
mutatja, hogy ez a lelkész nekünk, többségnek megfelelt” – fogalmaz a névtelen levélíró.
Sándor Levente helyettes lelkész érdeklõdésemre elmondta, hogy tavaly júniusban
egyöntetûen úgy döntött a presbitérium,
hogy õ maradjon helyettes lelkésznek.
December 31-én üresedett meg a lelkészi
állás az Agyagási házaspár nyugdíjba vonulásával. Az új lelkész megválasztásához
a presbitériumnak kell jelöltet állítani, és a
gyülekezet választ. A jelöléshez a presbitérium kétharmados többsége szükséges. Januárban 13 presbiter Sándor Leventére
szavazott, 7 pedig ellene, tehát nem volt
meg a kétharmados többség. (Feltételezhetõen azért nem támogatta ezúttal egyöntetûen a presbitérium Sándor Leventét,
mert anyagi kérdés – hittanpénz – miatt feszültség támadt.) Ugyanakkor arról is dön-

tött a presbitérium, hogy még nem keresnek mást. Ha a presbitérium nem él a jelölés jogával, akkor a gyülekezet 10 %-a
megnevezheti a meghívandó lelkész személyét. A gyülekezetben április elején aláírásgyûjtés indult. Közel 800 név van a választói névjegyzékben, akik fizetik az egyházfenntartói járulékot, ebbõl körülbelül
300-an írták alá, hogy Sándor Leventét
szeretnék lelkésznek.
A vonatkozó törvény szerint a presbitérium az állás megüresedését követõ 60 napon belül köteles bejelenteni az esperesnek, hogy a választók vagy a presbitérium
kit kíván meghívni. Ezt a határidõt a presbitérium indokolt kérésére az egyházmegye elnöksége egy ízben további 60 nappal
meghosszabbíthatja. Sándor Levente elmondása szerint Szabó Ferenc esperes úgy
értelmezte a törvényt, hogy akkor szólhat
bele a választásba a gyülekezet, ha lejár a
presbitérium rendelkezésére álló idõ.
Április végén, egy keddi napon volt egy
presbitériumi megbeszélés, ahol – az aláírásgyûjtés eredményének ismeretében –
arra jutottak, hogy egységesen kell támogatni, bárki lesz is a lelkész, elfogadva a
gyülekezet akaratát. Másnap, szerdán az
esperes behívatta Sándor Leventét a püspöki hivatalba, ahol azt mondták neki,
hogy ha nem lép vissza a választástól, akkor fegyelmit indítanak ellene, mivel békétlenséget szít a gyülekezetben, márpedig a lelkész alapvetõ feladata, felelõssége
a viszálykodás kerülése, a békességre törekvés. A helyettes lelkész ennek megfelelõen vasárnap kihirdette a gyülekezet
elõtt, hogy visszalép a sárbogárdi lelkészválasztástól. (Lapunk értesülései szerint a
szadai gyülekezetbe várják õt.)
A lelkészválasztás végsõ határideje 2015.
május 15.
Zádori József, az egyházközség gondnoka
lapunknak azt nyilatkozta az ügyben: az
egyházat úgy tekinti, mint családot. Ami a
család, a gyülekezet belügye, azzal kapcsolatban a gyülekezetben mondta és mondja
el a véleményét.
A gyülekezet más tagjai arról számoltak
be, hogy régi barátságok szakadtak meg a
kialakult helyzet miatt. Elmérgesedett a
különbözõ álláspontok miatt a viszony.
Olyanok is aláírták az ívet, akik nem gyakorló hívõk, és olyanok is beleszólnak a református gyülekezet ügyébe, akik nem ehhez a felekezethez tartoznak. Az egymásra

lövöldözésben pedig lehetnek ártatlan áldozatok.
Az esperes nem nyilatkozott lapunknak.
Sokat gondolkoztam azon, mielõtt papírra
vetettem ezt az írást, hogy egy vallási közösség belügye a nyilvánosságra tartozik-e.
Egyet tudok érteni Zádori József szavaival, másrészt számos prédikációt hallottam már, amikben éppen arra buzdítottak
a szolgálatot teljesítõk, hogy ne zárkózzon
be egy-egy gyülekezet, hanem nyisson a
külvilág felé, mert csak ily módon telhetnek meg az egyre üresebb templomok.
Igaz, hogy egy belsõ viszály nem vonzó dolog. Mivel új lelkész választásáról van szó,
ami kardinális fordulópont egy gyülekezet
jövõjét tekintve, lehet, hogy éppen ez a
helyzet mozgósít és tesz aktív gyülekezeti
taggá olyan embereket, akik eddig nem
jártak templomba. Azt azért ne feledjük,
hogy az Agyagási házaspár ideje alatt több,
korábban aktív gyülekezeti tag is távol maradt a Tompa Mihály utcai templomtól.
Arról is meg vagyok gyõzõdve, hogy ha
egy, a város közéletében tevékeny és meghatározó közösség nemcsak a jó dolgokat
közvetíti a nyilvánosság felé, hanem õszintén tud beszélni a problémákról is, azzal
sokkal többet nyer. Emberibb lesz! Egy
család, egy ember élete sem csupa szép és
jó. Egy egyház éppen arra hivatott, hogy
közösségi szerepet vállalva a helyi társadalom, az emberek lelki gyarapodását, jólétét elõsegítse. Ezt pedig csak hitelesen teheti, példával elöl járva. Elöl járva abban
is, hogy ha adódik egy probléma a saját életében, azt nem palástolja el, hanem fölvállalja. Már csak azért is, mert az egyház is
emberbõl, emberekbõl van.
Gazdasági szempontból pedig egyértelmûen közügy a nagy történelmi egyházak
ügye, hiszen állami támogatást kapnak,
emellett a személyi jövedelemadó számukra felajánlott 1 %-át, részt vesznek a kötelezõ hittanoktatásban és még sorolhatnánk.
A sárbogárdi református egyházközség
lelkészválasztása meglátásom szerint nem
elsõsorban Sándor Levente személyérõl
szól. Hanem régi sérelmekrõl, amik most
aktiválódtak, és amiket mindenképpen
tisztázni kell, hogy megszabaduljon a református közösség a múlt fölösleges terheitõl, és lélekben megújulva folytathassa
felvállalt közösségi, hitéleti szerepét.
Hargitai–Kiss Virág
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Tavasz Barcelonában
Egy meghosszabbított áprilisi hétvége tökéletesen alkalmas arra, hogy ellátogassunk a nem túl messzi külföldre, azon belül
is kifejezetten egy városba. Európa palettáján az egyik legszebb ékszerdoboz a
Földközi-tenger partján fekvõ, katalán fõváros: Barcelona. Spanyolország autonóm
tartományának koronája a katedrálisairól
és múzeumairól híres mozaikváros. Ide látogattam el párommal egy verõfényes tavaszi hétvégén.
Bár egy hét is kevés lenne ahhoz, hogy a
kulturális metropolis minden zegzugát felfedezzük, a legizgalmasabb részekre érdemes idõt, energiát és pénzt áldozni. Nemcsak a pálmafákkal tarkított homokos tengerpart, vagy a bámulatos kilátást nyújtó
hegyvidék tartogat látnivalókat, de az óváros árnyékos sikátorai, vagy az üzleti negyed épületei is magukkal ragadják a látogatókat.
A város a maga cirka 2 milliós népességével finoman szólva is zsúfolt, fõleg turistaszezonban. A híres sétálóutcán, a La
Ramblán már most, a nyári szezon elõtt is
tódul a tömeg, szuveníreket vásárolva az
árusoktól, vagy betérve egy tapasbárba. A
tapas spanyol jellegzetesség; tulajdonképpen bármilyen étel tekinthetõ ennek, amit
kisebb porcióban szolgálnak fel, amolyan
étvágyûzõként, legyen az egy egyszerû
szendvics, vagy tintahalkarikák.

ra, és külön udvar a libáknak is. Nem véletlenül, hiszen egy idõben a kolostorok házõrzõiként tartották õket, és úgy látszik, néhol még ma is megmaradt ez a szokás.
A legnagyobb, legszebb és egyben legeredetibb templom természetesen a Sagrada
Familia. Barcelona híres szülötte, Antoni
Gaudí tervezte több mint száz évvel ezelõtt, és még mindig épül – adományokból.

Güell-park, ami nem más, mint egy pálmafákkal és cédrusokkal tarkított domb mûvészien kialakított terasza. Mozaikminták
ezreibõl épül fel ez a terasz, melyek közt
nincs két egyforma. Itt van a híres vízköpõ
sárkány is, szintén mozaikból. Nem csoda,
hogy tódul a tömeg ebbe a varázsvilágba,
ahol az indiai „vendégmunkások” is szüntelenül kínálgatják a szuveníreket, italokat, vagy épp a sípolós játékokat.

Szintén egy külön varázslat a Font Magica,
a Katalán Nemzeti Múzeum elõtti szökõkútkomplexum, mely az est leszálltával
ezernyi színárnyalatban tündököl, és egy
zenére koreografált „vízi tûzijáték”. A
Ciutadella Park szökõkútépítménye is Európa egyik legszebbje a maga nemében.
Egy hétvége valóban kevés minden látványosságot felfedezni, de ha van rá kapacitás, érdemes még ellátogatni az állatkertbe, ahol a fõ attrakció kétségkívül a delfinshow. Fõleg egy magyar számára, aki ritkán láthatja saját szemével, hogy mi mindenre képesek ezek az intelligens állatok.
Vagy ott van a libegõ, mely a Montjuichegyre viszi fel a turistát, ahol lélegzetelállító a panoráma, a várost határoló Tibidabo-hegytõl egészen a tenger végtelenbe
nyúló horizontjáig eltekintve.

A másik fõ étel, a paella szaftos rizsre helyezett garnélából, kagylóból és más tengeri gyümölcsökbõl áll, klasszikusan a sütõserpenyõben szervírozva.
Kedvenc barangolóhely a gótikus negyed,
ahol a tipikusan mediterrán, óvárosi sikátorok szûk folyosói izgalmakat rejtegetnek. E részen emelkedik ki két katedrális
is, a gótikus mûvészet óriásai, melyekben
szinte az összes szentnek van egy-egy oltá-

Az organikus elemekben burjánzó fõkapu
és a gótikus–szecessziós tornyok a bámulatos látványnak csak a külsejét adják. Belül
az ezer színben pompázó ablakokon átszûrõdõ fény tölti be a grandiózus teret. A neves építész azonban nem csak ennyit adott
a városnak és a világnak. A Casa Battló
színpompás falai, vagy a Casa Mila „sisakos” kéményei is a modern építészet egyedi és megismételhetetlen darabjai. Vagy a

Oldalakat lehetne még írni a város szépségeirõl, fõleg, ha több napot lettem volna
ott. Nemcsak a látványosságok miatt ajánlom e helyet, hanem mert turistabarát is. A
jól kiépített metróhálózattal szinte mindenhova el lehet jutni, bár sok gyaloglásra
és nagy tömegre így is kell számítani. Szavak helyett beszéljenek inkább azok a képek, melyeket képeslapként írásomhoz
csatoltam a város csodáiról.
Monhalt Ákos
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI
FRISS HÍR

SZOBA ÉGETT A LÁZÁR UTCÁBAN

Kérdezték
Tetem a szõlõnél
Egy lakó panaszolta, hogy a Suszter-hegyben a szõlõk végénél vezetõ földút mellett
tél óta van egy állati tetem, amit többször is
jelentett az önkormányzatnál, de a dög
még mindig ott van. Közegészségügyi
szempontból ezt aggályosnak tartja.
Végigjártam a megjelölt helyszínt, de nem
találtam rá tetemre. Az önkormányzat részérõl a polgármesternél érdeklõdtem, õ
sem tudott róla, hogy ilyen jelzés érkezett
volna.

Találtam viszont még a kanyar elõtt, a lápos részen, a bokrok, fák és nád közt linóleumdarabokat, vécécsészét, építési törmeléket (amibõl az út gödreibe is jutott,
szabálytalanul), bezsákolva valamit (lehet, hogy éppen állati tetemet), sörösdobozokat. Azzal az erõvel, amivel ide kihozták illetéktelen személyek a hulladékukat,
elvihették volna a kislóki szeméttelepre is.
A büntetés fájóbb lehet a pénztárcájuknak, mint a hulladéklerakóban fizetendõ
díj.

Mikor lesz uszoda?
E kérdés foglalkoztat sokakat, hiszen a
tanuszoda megépítését eredetileg a 2015/
2016-os tanév kezdetére ígérték.
Dr. Sükösd Tamás polgármestertõl megtudtam, hogy miután kiemelt állami beruházás lett a sárbogárdi tanuszoda, és 100
%-ban az állam finanszírozza a megvalósítást, május végén elkezdõdhet az építkezés, ami fél éven át tart majd.
Hargitai–Kiss Virág

Mentõhelikopterre is szükség volt
Sárbogárdon a Lázár utcába igyekeztek a tûzoltók, mentõk, rendõrség április 29-én,
szerdán, 15.45 körül, lapzártánk idején. A helyszín környékén lakóktól származó elsõdleges információk szerint gázrobbanás történt az egyik háznál, rádõlt valakire az épület.
Ezt az információt nem tudta megerõsíteni Szabó-Bisztricz Anett, a katasztrófavédelem
szóvivõje. Viszont tájékoztatta lapunkat arról, hogy egy családi ház egyik szobája égett
teljes terjedelmében. Az épület füsttel telítõdött. A házban lakó férfi bezárkózott az épületbe. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók törték fel az ajtót, és egy másik helyiségbõl mentették ki a férfit. Helyszíni szemle történt, de a tûz keletkezési okát a dunaújvárosi katasztrófavédelmi kirendeltség még vizsgálni fogja. A kimentett férfit mentõhelikopter
szállította kórházba.
Hargitai–Kiss Virág

Szent Flóriánra emlékezett a katasztrófavédelem
Április 29-én tartotta hagyományos tûzoltónapi ünnepségét a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Budapesten. A rendezvényen a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság három munkatársa részesült elismerésben, és a Katasztrófavédelem
Önkéntes Támogatásáért Emlékéremmel tüntették ki az Agárdi Farm Kft. ügyvezetõ
igazgatóját.
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú idõn át végzett kiemelkedõ
tevékenysége elismeréseként Szent Flórián Érdemjelet adományozott Horváth Péter
tûzoltó alezredesnek, a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályvezetõjének. A katasztrófavédelem területén önkéntesen végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként a Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérmet
adományozott dr. Gergácz Zoltánnak, az Agárdi Farm Kft. ügyvezetõ igazgatójának.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója munkakörében hosszú idõn át végzett, kiemelkedõ teljesítménye elismeréseként soron kívül
elõléptette tûzoltó õrnaggyá Ormándy Zoltán tûzoltó századost, a Fejér megyei katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat munkatársát. Beosztásában hosszú idõn át végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként fõigazgatói ajándéktárgyat adományozott FODOR
ZOLTÁN tûzoltó fõhadnagynak, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesének.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

TÁJÉKOZTATÓ SZIRÉNAPRÓBÁRÓL
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor

2015. május 4-én, hétfõn, 13 órakor.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Miklósi hírcsokor
TIE – Egészségnap iskolánkban

TEK

Az egészségnapot az iskola apraja-nagyja reggeli tornával kezdte
az udvaron, zenére, Balázs Kati nénit figyelve. Az órák utáni szünetekben tornatanáraink vittek ki játékokat az udvarra: focilabdát, hulahoppkarikát, lufit, és ki-ki szabadon játszhatott az eszközökkel. Az étkezéseknél a gyümölcs és a zöldség sem maradhatott
el. A hatodik óra után karatebemutató várta az érdeklõdõket,
melyet Kovács Zoli bácsi vezetett. Téglás Anita néni jógát tartott
az összes nyolcadikosnak, akik az órát nagyon élvezték. A rendõrség egyik elõadója a kábítószer veszélyeire hívta fel a figyelmet.

2015. április 22-én iskolánkból két csapat indult a Hétvezér Általános Iskolába, hogy részt vegyünk a Természet–Ember–Környezet verseny 3. fordulóján. Ide csak az elõzõ két fordulóban legjobban teljesítõk juthattak be. Összesen nyolc feladatot kellett megoldanunk, melyek között volt növényfelismerés, Magyarország
megyéit bemutató, a természethez kapcsolódó világnapokra és a
fontosabb vitaminokra rákérdezõ is. Nagy örömünkre megyei
második helyezést ért el a Sárga gyûszûvirág csapatunk, melynek
tagjai voltak: Tatai Boglárka és Inotai Laura. Oklevelet, egy szép
könyvet, és különbözõ folyóiratokat kaptunk. Iskolánkat egy másik csapat is képviselte, melynek tagjai: Szabó Liza és Põrgye Zsanett. Felkészítõ tanáraink: Németh Mária és Gajgerné Erõs Mária.
Tatai Boglárka 6. b

„Tiszán innen Dunán túl”

A szünetben a „Mit egyek, hogy egészséges legyek?” rajzpályázat
és a „Szín- és formavilág” kiállítást nézhették meg az érdeklõdõk.
Ebéd elõtt a Kóborzengõ együttes muzsikált, táncba csalogatva az
alsós gyermekeket az iskola folyosóján, az iskola udvarán mézet
és biotermékeket lehetett kóstolgatni, vásárolni. Ebéd után tûzoltó autók jöttek, és ingyenes szûrõvizsgálatokat lehetett igénybe
venni a klubban. Rendezvényünk a mozgás- és egészségfejlesztésre irányuló TIE-pályázat keretén belül valósult meg, melynek részeként forgószínpadszerûen vehettünk részt gyümölcssaláta-készítésben és -kóstolásban, a védõnõ fogápolási elõadásán és a
mentõsök újraélesztési bemutatóján. Szerintünk nagyon jó volt ez
a nap!

Április 25-én reggel a Csaloglányok énekegyüttes országos döntõre indult Budapestre a Néprajzi Múzeumba, képviselve Fejér
megyét a kategóriájában. Mikor megérkeztünk, csodálatos látvány tárult elénk. A Néprajzi Múzeum csillogó márványoszlopokkal várta a beérkezõ vendégeket. Miután feltérképeztük a terepet, kimentünk próbálni a Kossuth térre, ahol nagyon sok ember
állt meg bennünket meghallgatni, még fényképeztek is! A Néprajzi Múzeumban megnézhettünk egy, a régi korok magyar kultúrájáról szóló kiállítást. Háromnegyed kettõkor végre sorra kerültünk, és izgalommal telve léptünk ki a zsûri elé. Egy felvidéki népdalcsokorral készültünk, ami három dalból állt. A mi zsûrink nagyon ismert emberekbõl állt (Maczkó Mária népdalénekes, Sebõ
Ferenc népzenész és népdalénekes).

Reiter Csenge, Domján Korina Zelman Fanni

Alapi matematikai–logikai csapatverseny
Április 24-én 14 órakor kezdõdött az alapi Arany László Általános Iskolában egy járási matematikaverseny az iskola szervezésében. Három kategóriában indulhatott intézményenként egy-egy
négyfõs csapat. Tõlünk az elsõ kategóriában Tatai Sándor (3.),
Tóth Anita (3.), Oszlánczi Bálint (3.), Vámosi Nikol Boglárka (3.)
voltak a csapattagok. Felkészítõik: Ács Erika, Tóth Lászlóné,
Mayer-Erhardt Mariann. A második kategóriában Téglás Kata
Sára (6.) Szántó Milán (6.), Katona Márk (5.), Dörögdy Nóra (5.)
szerepelt. Felkészítõik: Kovács Cristian, Oszláncziné Baráczky
Mária. A harmadik kategóriában Bögyös Bendegúz (8.) Oszlánczi János (8.), Miklós Jácint (7.), Németh Márton (7.) mérték
össze tudásukat a más iskolából érkezettekkel. Felkészítõik: Kovács Cristian, Oszláncziné Baráczky Mária, Téglás Anita voltak.
A feladatok megoldása után logikai játékokat próbáltunk ki. Ezután az eredményhirdetés következett. A III. és az I. kategóriában versenyzõ csapataink 4. helyezettek lettek, az I-ben versenyzõ
pedig az elõkelõ 1. helyen végzett. Élveztük a versenyt, gratulálunk minden résztvevõnek!
Téglás Kata Sára 6. a

Úgy éreztük, ügyesek voltunk, a csodálatos akusztikának is köszönhetõen csak úgy csillogott, zengett a hangunk, ezért megkönnyebbülve léptünk ki a terembõl. Fél négykor egy fergeteges
táncház kezdõdött a múzeum hatalmas aulájában, ahol moldvai
táncokat tanulhattunk meg. Az eredményhirdetést izgatottan
vártuk. Meglett az eredménye a sok készülõdésnek, mert ARANY
MINÕSÍTÉST KAPTUNK! Élményekkel telve értünk haza. A
Csaloglányok tagjai: Csanádi Cintia (szóló), Ellenbruck Zsanett,
Ellenbruck Krisztina (szóló), Gulyás Nikolett, Huszár Anna, Magyar Zsuzsa, Paczona Panna, Rick Alma, Szabó Dina, Tatár Petra. Felkészítõ tanárunk: Horváth Ferencné Erzsi néni.
Rick Alma és Magyar Zsuzsa 7. b

8

ISKOLA
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Országos elõdöntõbe jutottunk
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pasztalhattuk, hogy nem is olyan egyszerû
bekötött szemmel hulahoppkarikákat keresgélni, vagy fagyival futni. Az összekötött lábakról nem is beszélve! Öröm volt
együtt lenni, nevetni és közösen egy jót
sportolni. Köszönjük a profi felkészítést és
a szervezést!
Horváth Erika 2. b,
Huszárné Kocsi Kata 3. b szülõk

Festikék alkotónap

Április 14-én került megrendezésre a kézilabda III. korcsoportos (5-6. osztály) fiú
megyei döntõ iskolánk tornacsarnokában.
Öt csapat küzdött a megyei cím elnyeréséért. Iskolánk veretlenül, jó, látványos játékkal megnyerte az aranyérmet. A 2014/
2015-ös tanévben újból a Mészöly csapata
képviselheti Fejér megyét az iskolás diákolimpia versenyén.

Sikeres labdarúgó-diákolimpia
Áprilisban került megrendezésre a körzeti
labdarúgó-diákolimpia minden korcsoportban. A gyõztesek képviselhetik körzetüket a Székesfehérváron rendezett megyei döntõn. Iskolánk három korcsoportban jutott be a legkisebbektõl a hatodik
osztályosokig az április 26-án rendezett
döntõbe. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Kinder + Sport
Április 21-én 14 órától vidám, játékos
sportprogramot szerveztünk diákjainknak
és szüleiknek. A Kinder + Sport pályázatunk utolsó pontgyûjtõ feladata volt e
program megszervezése. A szülõk nagy

örömmel fogadták a felkérésünket. Három csapatot alakítottunk, amelyben a
csapattagok, szüleik, óvodás testvéreik és
más osztályok tanulói vettek részt. Turbó
Csigák, Fürge Nyulak, Ugró békák csapata
versenyzett. Hat különbözõ mókás ügyességi feladattal alapoztuk meg a jó hangulatot a szurkolók nagy örömére. Mindenki
lelkesen küzdött a feladatok végrehajtásánál.
A verseny végére kellemesen elfáradtunk
és élményekkel gazdagon tértünk haza.
Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Megyeriné Fekete Ágnes,
Horváthné Horváth Irén szervezõk

Együtt sportoltunk
gyerekeinkkel
A gyerekekkel együtt töltöttünk egy órácskát a Kinder + Sport mészölyös háziversenyen. Az arcukon lehetett látni, mennyire
örültek, hogy mi, szülõk is bekapcsolódtunk abba a programba, amire olyan lelkesen készültek szeptembertõl. Remekül
éreztük magunkat. Eddig csak sejtettük,
de most már a saját bõrünkön is megta-

Mészöly Géza iskolánk névadója, a magyar táj, a Balaton a témája képeinek. Az
ott élõ embereket, házakat naturalista stílusban ábrázolta, vázlatai a plein airt elõlegezik.
Csók István népies csendéletei derûs, idilli
világgal ismertetik meg a nézõt. Sáregresen született, Cecén emlékház mutatta
be a család bútorait, a festõ mûveit.
Az alkotónapon, április 15-én a sárszentmiklósi iskolában összegyûltek a környék
iskoláinak legügyesebb rajzolói, festõ tanulói, akik azt a szokatlan, érdekes feladatot kapták, hogy elmesélés alapján fessék
meg Mészöly Géza „Tanya”, Csók István
„Sokác lányok” címû képét. Iskolánkat Asbóth Adél, Dietrich Csilla és Czaffer Alexandra képviselte, mindhárman dicséretet
kaptak a zsûritõl!
Köszönjük a lehetõséget!
Ambróziné Mikuli Margit

Ovis sportfoglalkozás
Visszalátogathattunk a Zengõ Óvodába,
ahol az óvó nénik 5 állomásos feladatsort
állítottak össze. A jó idõjárásnak köszönhetõen az udvaron szaladgálhattak a gyerekek. Ugrálóasztal, ugrálókötél, labdák,
babzsákok, korszerû filcanyagból készített
fejlesztõ játék mozgatta meg az óvodásokat, iskolásokat. Az egyórás program végén csokival, üdítõvel, ajándék festett kavicsokkal búcsúztak a résztvevõktõl a szervezõk. Köszönjük a tartalmas programot!
Az iskola elsõsei

Magyar nyelv napja
a Szent Istvánban
Április 23-án megemlékezést tartottunk a
magyar nyelv napjáról. A mûsor – sajátságos módon, az érdekesség kedvéért – egy
svéd gyermekverssel kezdõdött, amit az
ötödik osztályos Bihary Stefánia mondott
el nekünk. Aztán két nyolcadikos nagylány, Szegedi Barbara és Kiss Helén beszéltek a magyar nyelv szépségeirõl, gazdag szókincsérõl, és hogy ezek segítségével
milyen árnyaltan, érzékletesen tudjuk kifejezni magunkat mi, magyarok. Méltán
lehetünk büszkék a magyar nyelvre. Világszerte híres és irigyelt nyelv a miénk. Éppen ezért féltenünk és ápolnunk kell! A
rengeteg idegen szó úgy kúszik be a szókincsünkbe, hogy szinte észre sem vesszük.
Használjunk helyette magyar kifejezéseket! Vigyázzunk rá és óvjuk!
Domjánné Dodonka Zita
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A Föld napján
Április 22-én a Föld napja alkalmából az
idén is megrendezésre került a Mészöly
Géza Általános Iskolában az SNI-s illetve
BTM-es gyerekek számára összeállított
vetélkedõ. A Szent István tagiskolából 4
diák indult ezen a versenyen. Kevés önbizalommal várták az elsõ feladatot, ami egy
teszt volt. A kérdéssor legfõképpen a természetvédelemrõl szólt. Hibátlanra sikerült megoldaniuk, óriási volt az öröm, és
már sokkal nagyobb kedvvel folytatták a
versenyt a második feladattal. Hamarosan
feloldódtak, és a továbbiakban nagy kedvvel dolgoztak az öt részbõl álló a vetélkedõn. Minden feladat érdekes és tanulságos
volt. Semmi nem maradt megválaszolatlan, hiszen a hibás vagy hiányos válaszokat
rögtön meg is beszéltük.
A szerzett pontszámok összesítése után
megtudtuk, hogy csapatunk a második helyezést szerezte meg. Nagy volt a boldogság!
Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a remek délutánon, és nagyon várjuk a következõ megmérettetést jövõre!

Játékos mozgás a szabadban
5. alkalommal került megrendezésre 2015.
április 21-én a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
székhelyén (az „Egészséges óvodások Sárbogárdon TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1564
projekt” keretében) délutáni mozgás a
gyerekeknek.

Szabó Zoltánné óvodapedagógus

Április 22-én világszerte megünneplik a
Föld napját, emlékeztetve az embereket,
hogy csak egyetlen Földünk van, melyre
nagyon kell vigyáznunk. Óvodánkban mindent megteszünk azért, hogy gyermekeink
természethez való érzelmi kötõdését megalapozzuk és környezettudatos magatartásukkal aktív részesei legyenek a környezetvédelemnek. Ezért vállaltuk a Zöld Óvoda
programban való részvételt is.
Napok óta készültünk a Föld napjára.
Szorgoskodtak gyermekeink: képeket
gyûjtöttek, rajzoltak, festettek, sokan az
otthoni földgömbjüket is elhozták az óvodába. Sokat beszélgettünk a környezetvédelemrõl, a szelektív hulladékgyûjtésrõl.
Április 22-én mindenki zöld pólóba bújt.
Elõkerültek a kis ásók, lapátok, locsolókannák. A szülõktõl rengeteg virágot kaptunk. Megteltek a kisebb-nagyobb virágládák óvodánk ablakaiban és az udvaron
egyaránt. Jó hangulatban telt el a délelõtt.
Kellemesen elfáradtunk. Gyermekeink
délutáni hazamenetelkor örömmel újságolták és mutatták meg szüleiknek az elültetett növényeket.

Szerdai „Festikék”
A Sárszentmiklósi Általános Iskola április
15-én rendezte meg a „Festikék” alkotónapot, melyen a Szent István tagiskolát 4
diák képviselte: Mányoki Dániel, Iker Zsanett, Rostás Jázmin és Katona Zoltán. A
feladat nem volt éppen könnyû, de annál
érdekesebbnek bizonyult. Elbeszélés alapján kellett a gyerekeknek egy Mészöly Géza-alkotást lefesteniük.

Dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna tanár

után 25 gyermek 5 pályán kísérelhette meg
a különféle nehézségû feladatok elvégzését. A többségében egyensúlyt fejlesztõ
gyakorlatok során megtapasztalhatták a
szem–kéz–láb összehangolt mozgását.
Változatos eszközök felhasználásával:
trambulinnal, füles labdával, ugrálókötéllel fejleszthették egyensúlyérzéküket.
Kislabdával, nagy léglabdával, kicsi, de nehéz medicinlabdával gyakorolhatták labdaérzékenységüket, miközben logikai feladatot is megoldottak. A játékos mozgás
alatt javítottuk és erõsítettük testtartásukat és vázizmukat.
A közös játék után gyümölccsel és gyümölcslével kínáltuk meg a megfáradt gyerekeket. A nagycsoportosok kézmûvesmunkáival, „talizmánnal” kedveskedtünk
a résztvevõknek.

Együtt a környezetünkért és
gyermekeinkért!

A csapat

A finom ebéd után újult erõvel folytatta a
lelkes diáksereg a megkezdett munkát.
Végül Macsim András és Zocskár András
képzõmûvészek bírálták el az elkészült remekeket.
Közülünk Mányoki Dani került a díjazottak közé, aki egy különleges tûzzománc
medált választhatott magának, de a többiek is nagyon szépen, ügyesen helytálltak.
Az elkészült alkotások minden résztvevõ
iskolában megtekinthetõek lesznek vándorkiállítás keretében.
Reméljük, hogy a következõ években egyre több tehetséges diákunk mutathatja és
méretheti meg magát ilyen és hasonló színvonalas szervezésû programokon.
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Köszönjük gyermekeink szüleinek a soksok virágot, az elektronikai berendezések
gyûjtését, és Fehérvári Norbertnek a friss
folyami homokot az új homokozóinkba.
Szikrázó napfényben, de szeles idõben kellemesen töltöttük el az idõt. A bemelegítõ
gimnasztikai és koordinációs gyakorlatok

Hegedûsné Czechmeiszter Tünde, Sárbogárdi
Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája
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Ki mit tud? Alsószentivánon
Régi hagyományunkat, a Ki mit tud? rendezvényét igyekeztünk
ismét életre kelteni 2015. április 18-án, szép számú közönség elõtt
az iskola tornatermében. Hetek kitartó gyakorlásának köszönhetõen a következõ produkciókat tudtuk színre vinni:
Az 1-2. osztály „A három nyúl” címû vers és „A rátóti csikótojás”
címû népmese feldolgozásával két kedves kis mesejátékkal bizonyította, hogy mennyire fontos lehet a játékosság az irodalmi mûvekkel való megismerkedés során az alsó tagozatban.
A 3-4. osztály az 1990-es évek retró hangulatát idézte vissza a
„Szervusz, itt a dáridó”, illetve az „Egy jó asszony mindent megbocsát” címû slágerekkel.

Talán nem hangzik szerénytelenségnek, ha a helyszíni reakciók
alapján úgy gondoljuk, hogy a Ki mit tud? felélesztésére való törekvésünk sikerrel járt. Minden kedves vendégünknek köszönjük, hogy eljöttek és a mûsor keretében adományokkal és tombolavásárlással támogatták iskolánk diákönkormányzatát!

Sikereink a logikai versenyen

A felsõs fiúk egy-egy táncmix bemutatásával bizonyították, hogy
nemcsak az iskolabálon számíthatunk ilyen jellegû produkciókra,
hanem szívesen foglalkoznak tánccal szabadidejükben, a mindennapos testnevelés keretein túl is.
Tóvízi Richárd és Márkli Balázs egy-egy gitárszám erejéig zenei
tehetségüket mutatták meg a mûértõ közönség tapsát kiváltva.
Kovács Roland és Nyári Márk saját verseiket adták elõ. A produkciókat eredetileg házi feladatként kapták magyar nyelv és irodalomból, de a két fiatalember ráérzett a versfaragás örömére, s
most a közönséggel is megosztották ifjúkori zsengéiket.
Az irodalmi mûveket a verseken túl a humor oldaláról
is megközelítettük: sem a
János vitéz, sem a Toldi
nem kerülhette el, hogy
ezen sorok pihent agyú írója
kiparodizálja õket a tanulók
maximális
együttmûködésére építve.
A 8. osztályosok szintén vígjátékot mutattak be, a társkeresés árnyoldalait felvillantva
produkciójukban.
Lehetséges, hogy társak
nélkül nehéz, de társakkal
még nehezebb?
Meglepetésként szívünk csücskei, az Örökifjú táncegyüttes
retró, ABBA-táncmixe is elõadásra került. A szülõi közösség mindig aktív tagjai ezúttal
azt is bizonyították, hogy a
táncparketten is megállják a
helyüket. Ezúton is köszönjük
közremûködésüket!
Jó volt látni, hogy ma nemcsak
a szülõk lehettek büszkék gyermekeikre, hanem a gyerekek is
szüleikre!

Az alapi általános iskolában
megrendezett játékos logikai
vetélkedõnek, amit az Arany
László Napok keretében hirdettek meg a szervezõk, már
évek óta látogatói vagyunk.

Szép számmal érkeztek versenyzõk, a házigazdákon és rajtunk, alsószentivániakon kívül
többek között még a Petõfi Sándor Gimnázium, a Sárkeresztúri Általános Iskola, a Sárszentmiklósi Általános Iskola, a Mészöly Géza Általános Iskola és a Cecei Általános Iskola is állított
ki csapatokat. Mint ahogy a rövid megnyitó során vendéglátóink
is hangsúlyozták, a lényeg a játékosságon volt és azon, hogy a versenyzõk jól érezzék magukat ezen a délutánon. A versenyzõk gondolkodást igénylõ feladatokon keresztül (tangram kirakó, számkeresztrejtvény, lóugrás, bûvös négyzet, mágikus hatszög,
sudoku, vízkimérés) mérhették össze ügyességüket. Iskolánk három korosztályban is állított ki csapatokat a versenyre, melynek
eredményeire büszkék vagyunk. A legszebb helyezést a 3-4. osztályos tanulók (Madarasi Zsombor, Márkus Zsófia, Lakatos Loretta, Májer Dániel) érték el, akik megnyerték korcsoportjukat.
Szép eredményt értek el a 7-8. osztályosok (Biber Ildikó, Tóvízi
Richárd, Hír István, Márkli Balázs) a 2. helyezéssel, s külön öröm
számunkra, hogy náluk csak a Petõfi Sándor Gimnázium egyik
csapata volt jobb, az általános iskolákkal felvettük a versenyt.
Ügyesek voltak az 5-6. osztályos tanulóink is (Mészáros Rebeka,
Hegedûs Bence, Márkli Anna, Szlivka Dávid), akik, bár most nem
értek el dobogós helyet, derekasan megküzdöttek feladataikkal
és emléklapban részesültek.
Minden résztvevõnknek köszönjük a szereplést, s gratulálunk
eredményükhöz!
Kiss Attila
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Jézus megáldja
a gyermekeket
Egy anya elindult otthonról gyermekével, hogy
megkeresse Jézust. Útközben elmondta célját a
szomszédnak, s az is szerette volna, ha Jézus
megáldja gyermekeit. Több anya gyûlt így össze
gyermekeivel. Néhányan már kinõttek a csecsemõkorból: gyermekké, vagy ifjúvá serdültek.
Mikor az anyák elõadták kívánságukat, Jézus
együtt érzõen hallgatta a félénk, könnyes kérést.
Azonban várt, hogy lássa a tanítványok viselkedését. Amikor látta, hogy elküldik az anyákat,
mert azt hiszik, ezzel Neki kedveznek, rámutatott tévedésükre, mondván: „Engedjétek, hogy a
kisgyermekek énhozzám jöjjenek, és ne tiltsátok
el õket: mert ilyeneké az Istennek országa” (Lk
18:16). Karjába vette a gyermekeket, kezét rájuk
helyezte, és részesítette õket az áldásban, amiért
jöttek.
Az anyák megnyugodtak. Krisztus szavaiból erõt
és áldást nyertek, úgy tértek vissza otthonukba.
Bátorságot kaptak, új derûvel vették föl terheiket, s reménykedve dolgoztak gyermekeikért.
A mai anyáknak ugyanilyen hittel kell fogadniuk
Igéjét. Krisztus ugyanolyan személyes Megváltó
ma is, mint amikor emberként élt az emberek között. Ugyanúgy segíti a mai anyákat is, mint azokat, akiknek gyermekeit karjába vette Júdeában.
A mi otthonunk gyermekeit ugyanúgy vérén váltotta meg, mint a hajdaninkat.
Jézus ismeri minden édesanya szívének terhét.
Õ, akinek édesanyja szegénységgel, nélkülözésekkel küszködött, együtt érez minden dolgozó
anyával. Õ, aki hosszú utat tett meg, hogy könynyítsen az aggódó kananeita asszony szívén,
ugyanezt megteszi a mai anyákért is. Aki a naini
özvegynek visszaadta egyetlen fiát, s haláltusájában a kereszten is megemlékezett édesanyjáról,
az ma is átérzi az anyák fájdalmát. Minden bajban, szükségben vigaszt és segítséget nyújt.
Jöjjenek Jézushoz az anyák gondjaikkal! Elegendõ kegyelmet kapnak Tõle gyermekeik neveléséhez. Minden anya számára, aki terheit a Megváltó lábához akarja lerakni, nyitva állnak a kapuk.
Aki ezt mondta: „Engedjétek, hogy a kisgyermekek énhozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el õket”,
az ma is hívja az anyákat, vezessék hozzá gyermekeiket, hogy megáldja õket. Az imádkozó anya
hite által még az anyja karjában fekvõ csecsemõ
is a Mindenható árnyékában nyugodhat. Keresztelõ Jánost születésétõl kezdve betöltötte a
Szentlélek. Ha közösségben élünk Istennel, mi is
várhatjuk, hogy a legelsõ percektõl fogva az isteni Lélek formálja kicsinyeinket.
...
Midõn az anya megtanítja gyermekeit, hogy szeretetbõl engedelmeskedjenek neki, tulajdonképpen a keresztény élet elsõ leckéit adja. Az édesanya szeretete képviseli a gyerek számára Krisztus szeretetét, s az anyjukban bízó, engedelmeskedõ kicsinyek megtanulnak bízni és engedni az
Üdvözítõnek is.
Forrás: Ellen G. White írásai – Jézus élete (részlet)

11

Édesanya csak egy van
A diáknak a fenti címmel kellett volna fogalmazást írni anyák napja elõtt. Beteg
volt, az osztálytársa pedig nem magyarázta el, hogy az anyai szeretetrõl kellene kifejezni gyermeki gondolatait. A következõképpen vágta össze a leckéjét: „A múltkor vendégek voltak nálunk, anyukám megkért, hogy hozzak a hûtõbõl két üveg
kólát, de nem találtam, és odakiáltottam neki: – Édesanya, csak egy van!”
Érdekes az az orosz népmese, ami a régi olvasókönyvünkben volt: két asszony beszélget a kútnál. Az egyik dicsekszik, hogy milyen szépen rajzol a fia, a másik rákontráz, hogy az õ fia olyan szépen énekel, mint a madár. Odamegy egy asszony,
türelmesen kivárja a sorát csendben, elindul a két vödörrel hazafelé. Egy fiú szalad
elébe, kiveszi hamar a kezébõl a vödröket, s úgy mennek haza.
Petõfi Sándor így írt az édesanyjáról István öcsémhez címû versében:
„Mi õ nekünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom”
Mindannyiunkért megszenvedett Valaki. Nem kértük magunkat a világra, csak a
biológiai láncnak egy szeme vagyunk. Tudom, vannak kirívó esetek, amikor egy
édesanya nem a megfelelõen dönt a gyermeke sorsáról. De nem ez az általános.
Megkövetelni nem lehet, hogy szeresse valaki az édesanyját. De kit akarunk szeretni, ha még Õt sem tudjuk, akitõl a legtöbbet: az életünket kaptuk?
Nem egy napon kell csak hálát adni pár szál virággal. 365 napból áll egy esztendõ.
Egy szép dal így hangzik: „Gyorsan csókold meg néki elfáradt homlokát, nem a sírjára kell neki száz virág!”
Heksziné Somogyi Rózsa

Filmajánló

Adaline varázslatos élete
Hogy mennyire varázslatos az az idõutazás, amibe fõhõsnõnk Adaline
akaratán kívül kerül, nem tudom. De
biztosan nem lehet rossz örökre 29
évesnek maradni. Csak épp, mint
mindenért, ezért is nagy árat kell fizetni.
Adaline még a XX. században szenved szörnyû balesetet. Túléli, de az
élete örökre megváltozik. Számára
megáll az idõ. Ezt a titkot pedig õriznie
kell, miközben a saját lánya nagymama korúvá érik mellette.
Mindenki vágyik az örök fiatalság titkára, ám ha ezért cserébe magányra, menekülésre, bujkálásra ítéltettünk, már egyáltalán nem
olyan kecsegtetõ a lehetõség. És mi történik akkor, ha minden törekvésünk ellenére utolér bennünket a végzetünk? Ha hirtelen elõbukkan valaki a múltból, de a jelenben is megérint valami? Létezhet kiút az ördögi körbõl?
A film témája viszonylag gyakori, most mégis új megközelítésben utazhatunk az idõben. Adaline
nem kérte, mégis megtörtént vele a csoda. De mi lesz ezután? Hogyan lehet ilyen múlttal a jövõbe
tekinteni?
Izgalmas, lebilincselõ, elgondolkodtató filmnek ígérkezik az Adaline varázslatos élete; kíváncsian
várjuk, a készítõk élnek-e a benne rejlõ lehetõségekkel.

KIRÁNDULÁS TOLNA MEGYÉBE
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt egy kirándulásra
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-emlékház
Az útiköltség és a belépõk ára összesen kb. 2.000 Ft.
Jelentkezni 500 Ft elõleg befizetésével a könyvtárban lehet.
Csatlakozzon hozzánk!

12

CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Ólengyel hideg leves
Hozzávalók: 1,7 l víz, 5 dkg liszt, 1 pohár tejföl, 2 db fõtt tojás, 10 dkg barna
kenyér, 1 cs apróra vágott, friss kapor,
1 cs apróra vágott snidling, 1 kk cukor,
2 gerezd fokhagyma.
Forraljunk fel 1,7 liter vizet, szórjuk
hozzá a lisztet és a barna kenyér lereszelt héját. Tegyük hûvös helyre, 2-3 napra. Ezután alaposan keverjük össze, szûrjük át és forraljuk fel. Majd hûtsük le, öntsük bele a tejfölt, és keverjük össze habverõvel. Daraboljuk fel a fõtt tojásokat. Vágjuk apróra a kaprot és snidlinget. Adjuk a leveshez a
feldarabolt tojásokat, kaprot és snidlinget. A levest ízesítsük lereszelt fokhagymával és cukorral.

Zöldséges spagetti,
olvadozó parmezánnal
Hozzávalók: 1 zacskó spagetti, 15 dkg borsó (mirelit, vagy fõtt),
10 dkg zöldbab (mirelit, vagy fõtt), 10 dkg pulykasonka, 4 tojás, 1
hagyma, 1 dl fõzõtejszín, 1 ek tejföl, zöldpetrezselyem-levél, só,
bors, olívaolaj, 20 dkg reszelt parmezán.
A spagettit sós vízben kifõzzük, de
nem kell puhára fõnie, majd leszûrjük, és egy kerek sütõformába öntjük.
Az apróra vágott hagymát olívaolajon megpirítjuk. Közben a zöldségeket és a sonkát is hozzákeverjük a
spagettihez. A tojást, a tejszínt, a tejfölt és a parmezán felét összedolgozzuk és eloszlatjuk a zöldséges spagettin. Jól keverjük össze, mert ezek az
alapanyagok „tartják össze” majd a spagettit. Fûszerezzük és belekeverjük a megpirított hagymát is. Majd a tûzhelyre tesszük, és
kis lángon 2-3 percen át rotyogtatjuk. Nem kell kevergetni, ha
nem hagyjuk tovább, nem fog odaégni. Ezt követõen 180 fokon
sütjük 20 percen át. Mikor megsült, még forrón rászórjuk a maradék parmezánt. Megvárjuk, amíg langyosra hûl, és utána könynyedén szeletelhetjük.

Eszményi rakott csirkemell
Hozzávalók: 4 szelet csirkemellfilé, 2 db t. v. paprika, 8 szelet bacon, 4 szelet sonka, 2 db hegyes erõs paprika, 2 szál újhagyma, 20
dkg reszelt trappista sajt, 2 ek mustár, 1 db kaliforniai paprika,
só, õrölt fehér bors, szárnyas fûszerkeverék (elhagyható), étolaj,
4 dl tejföl.
A paprikákat és az újhagymát szeletekre vágjuk. A csirkemellet
szétnyitjuk, kiklopfoljuk szárnyas fûszerkeverékkel, sóval és fehér
borssal megszórjuk. A hússzeleteket kiolajozott tepsibe rakjuk,
megkenjük mustárral. A csirkemellekre tesszük a bacont, a paprikákat és az újhagymaszeleteket. Betakarjuk 1-1 szelet sonkával,
megkenjük tejföllel, a végén megszórjuk reszelt trappista sajttal.
Az egészet sütõben szép pirosra sütjük (35-40 perc).

Almás túrógombóc
Hozzávalók: 25 dkg túró, 10 dkg búzadara, 10 dkg zsemlemorzsa,
1 citrom, 3 közepes alma, 2 tojás, 1 tk fahéj, 1 csipet só.
Az almákat pucoljuk meg, majd reszeljük le nagy lyukú szûrõn.
Tegyük egy tálba, és locsoljuk meg a citrom levével, majd tegyük
félre. A són kívül az összes hozzávalót adjuk az almához, dolgozzuk jól össze, majd hagyjuk így pihenni 15-20 percig, amíg a búzadara felpuhul. Amikor ez az idõ letelt, enyhén vizes kézzel formáljunk ízlésünknek megfelelõ méretû gombócokat. Forraljunk egy
mélyebb lábasban vizet a sóval együtt, majd amikor már kellõen
forró, engedjük bele a gombócokat. Amikor feljönnek a gombócok a víz tetejére, akkor vannak kész.
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REGGEL
Az ágy mellett, jobb kéz felõl ott a kis rádió. Miért teszi gondos
kéz már este oda ezt a készüléket? És miért kapcsolja be ugyanez
a kéz azonnal az ébredés utáni percekben? Nincs jobb dolga?
Kinn süt a nap, fúj a szél, autók, vonatok száguldoznak szanaszét,
betörõk fosztogatják a boltokat, embereket lõnek le a világ több
táján, nálunk épp most szednek ki a ronccsá lapított autóból vérzõ
fejû áldozatot a mentõk, szeretõk ölelik át egymást, az élet megy a
maga szörnyû és gyönyörû útján. Miért kapcsolom be már elsõ
éber percemben ezt a vackot? Az emberfajnak nem tulajdonsága
a rádióhallgatás, nem hallgatott rádiót Ady Endre, vagy visszafelé
haladva Deák Ferenc, Árpád vezér, Julius Caesar, II. Ramszesz
fáraó, sõt Ádám és Éva sem. Az ember remekül megvolt rádió
nélkül. De akkor én miért keresem a jobb kezemmel a kis dobozt
rögtön ébredés után, miért kattintom be?
Olyan ez, mint a reggeli kávé. Kulturális kölönc a nyakunkon. Miért halaszthatatlan dolog, hogy megtudjam: ötvennyolc magyar
állampolgár van a szörnyû földrengéstõl sújtott Nepálban, várva a
hazajövetelt? Miközben elszörnyedek a majd négyezer halott és
több tízezer sebesült sorsa felett, mellékesen azon gondolkodom,
hogy került ötvennyolc honfitársam a Földnek ebbe a rejtett és
rejtelmes országába. Hiszen itt a lakosság nagyobbik része putri
szintû viskókban él, és az állam területén helyezkedik el a bolygónk legmagasabb hegysége, a Himalája, amelynek égig nyúló, fehér láncolatait minden nepáli egész életében folyton látja. Ki ez
az ötvennyolc magyar itt? De tényleg! Sorra veszem az ismerõseimet, és egyikrõl sem merem feltételezni, hogy egyszer csak Nepálból kapok tõle képeslapot. Furdal a kíváncsiság, amely már soha
nem elégülhet ki.
A másik halaszthatatlan rádiós közölnivaló a Tóásó-ügy. Mármint hogy ezt az Elõd keresztnevû férfit a baptista szeretetszolgálat ügyes munkatársai kimenekítették Bolíviából. Ez az esemény
talán még érdekesebb. Mint egy izgalmas film. Maga a menekítés,
a konspiratív jelleg, a magyar vonatkozás. A fõszereplõ képzeletmozdító neve még tesz is hozzá: Tóásó. Hol, miféle tavat ásott valamely õse Elõdnek? És itt is van egy jó adag titkosság, homály.
Egyáltalán mit csináltak ezek ott Bolíviában? Kommandósok
ütöttek rajtuk pár évvel ezelõtt, három embert meg is öltek közülük. De miért? Mindent összevéve médiacsemege. Persze ha belegondolok, habár világrengetõ hírként tálalja a média, bizony
olyan hír ez, amely pár hét alatt feledésbe merül.
És zuhognak az újabb hírek, hogy megnyitottak valamit, valaki
nyilatkozott valamit, ezeket már öt perc múlva elfelejtem. De akkor miért töltöm velük az agyamat? Nem jobb volna olvasni valami jót, kifogni valami remek muzsikát? Az a helyzet, hogy a mai
ember szomjúhozza a híreket. A szolgálatkész médium meg
gyártja és nyomja õket. Nesze! Hírgyártás folyik, és mi mohón fogyasztjuk.
Úgy kell nekünk! Nem kéne bekapcsolnom. Már oda sem kellene
tenni este. De hát…
L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban változékony, a hétvége elsõ felében csapadékos idõre van kilátás. Pénteken szórványos záporokra, itt-ott zivatarra
lehet számítani kevés napsütés mellett. A délnyugati szél többfelé
megélénkülhet. Szombatra hajnalban sokfelé számíthatunk esõre,
többfelé – fõként délkeleten – jelentõs mennyiség is hullhat. Napközben felszakadozik a felhõzet. A szél ekkor már északnyugatira fordul és
többfelé megélénkül, megerõsödhet. Vasárnap és hétfõn a változó felhõzet mellett már több napsütésre készülhetünk, de elszórtan – fõként
a Dunántúlon – továbbra is kialakulhat egy-egy zápor, hétfõn akár egyegy zivatar is. Szombaton kissé visszaesik a hõmérséklet, vasárnap
hajnalban a fagyzugos völgyekben akár gyenge talaj menti fagy is lehet. Hétfõtõl azonban határozott melegedés kezdõdik, kedden már 25
fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 63.
Fenekestül felfordul a megváltozott világban
a családunk élete. Nem rohanok már minden
nap a kultúrházba, s jövök haza onnan ki tudja, mikor. Futok a hírek után, készítem a riportokat, interjúkat, aztán itthon vagyok
ugyan, de ülök akkor is a számítógép elõtt, s
írom a cikkeket, gépelem az olvasói leveleket
sokszor hajnalig. Aztán a tördelés, javítás…
szintén hajnalig.
Ildikó és Gyuri Trabanttal jönnek minden
héten családostul. Dégrõl, Lepsénybõl,
Enyingrõl hoznak tudósítást. Oda hetente
1200 újságot viszünk eladni. Emellett Ildikó,
aki a gyerekekkel GYES-en van, saját babameséit írja le, amiket éppen kitalál esténként
a gyerekeinek. Férje, Gyuri humoros maffiatörténeteket ír folytatásokban. Balázs és Virág a nyári bringatúráról maguk írják számítógépen az írásaikat, de ahogy nõ a lap népszerûsége, egyre több a kézirat. Ezek begépelését már egyedül nem gyõzöm. Öcsém, Peti
a Trigonnál dolgozik, s tõlük veszünk kedvezményesen két használt számítógépet. Édesanyám hamar beletanul a szövegszerkesztõ
használatába, õ is besegít a gépelésbe, s már
ezen írja az újságba a Hargitai nagymama receptjeit. De ketten se gyõzzük a munkát.
Gulyásné Rózsika fölajánlja a segítségét. A
pártbizottságon a munkahelyével együtt
megszûnt a titkárnõi állása. Neki is új még a
számítógépes szövegszerkesztõ kezelése, de
lassan beletanul. Egy kis füzetbe írom be neki
lépésrõl lépésre, hogyan kell menteni a beírt
anyagot, hogy kezdjen új lapot. Eleinte gyakran elfelejt menteni, s miközben állandóan
beszél-beszél, be nem áll a szája – el nem tudom képzelni, hogy lehet úgy gépelni, hogy
közben egész másról beszél, de hát Rózsika
ilyen –, aztán egy véletlen mozdulattal a törlõbillentyûre téved az ujja, és huss, elszáll az
egész munka, amit eddig írt.
– Jaj, Lajos! Valami történt! Eltûnt minden a
képernyõrõl – mondja kétségbeesetten.
Odanézek, látom, hogy mi történt.
– Rózsika, ez elszállt, mint a kismadár.
– Akkor most mi lesz? Ugye, vissza tudja hozni nekem? – kérdezi reménykedve.
– Sajnos nem tudom visszahozni, Rózsika. Ez
örökre elszállt, mert nem mentett közben
egyszer sem – felelem rezignáltan. – De hát a
gép okos, még meg is kérdezte, hogy biztosan
törölni akarja-e a beírt szöveget! Maga meg
lelkesen rávágott az Enter billentyûre, nem
igaz?
– Igaz, persze, igaz – feleli bûnbánóan. – Ó,
de ostoba vagyok! Miért voltam ilyen figyelmetlen? Most kezdhetem elölrõl! – sopánkodik, aztán buzgón kezdi újra gépelni az egyszer már leírt szöveget. Míg veri a billentyûket, csak mondja a magáét:
– Menteni, mindig menteni! Ó, én figyelmetlen! Miért nem mentettem az elõbb? De hát
saját kárán tanul az ember – vigasztalja magát.
Aztán Rózsika idõvel egyre ritkábban törli a
saját munkáját, bár beszél, szüntelenül beszél
továbbra is. Csiripelése betölti a lakást. A cicák a mindene. Amint megjelenik valamelyik, és dorombolva a lábához dörgölõdzik,
Rózsika elérzékenyül:
– Jaj, gyere ide! Milyen aranyos vagy! Hát így
szereted te a Rózsikát? – simogatja, ölelgeti,
aztán leteszi a földre a macskát. – Na, menjél

szépen, Rózsika néninek még be kell fejeznie
ezt a cikket.
A nappali így válik a családi élet színtere mellett egyre inkább munkahellyé. De az ebédlõ
is az. Mire észbe kapok, a lakásunkból szerkesztõség, kiadóhivatal, a lapterjesztés elosztóközpontja lesz. Egy csapásra vége a magánéletünknek.
Állandóan szól a csengõ. Ha nincs senki más
– és ez gyakran adódik –, Kedvesem, Ani szalad ajtót nyitni, félbehagyva a szoptatást, babaetetést, altatást, s aztán karjában a kicsivel
veszi föl a hirdetéseket, türelmesen meghallgatja a panaszosokat, szedi be az elõfizetéseket.
Ezt a zaklatott, új életformát leginkább a kisbaba, a „rendszerváltás gyermeke”, Gergely
sínyli meg. Ezt azért nem gondoltuk, amikor
még õt terveztük. De mit tehetünk? Az életet
úgy fogadjuk, ahogy adja magát, s próbálunk
alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez. A zaklatott élet mellett érzi a kicsi baba
azt a bennünk lévõ bizonytalanságot is, amit
az új világ hoz magával, s ezért sokat sír. Este
nehezen alszik el, s éjjel is nyugtalan. Odavesszük magunk közé, aztán hol egyikünk,
hol másikunk kel föl hozzá ringatni, teáztatni, tisztába tenni, így köszönt ránk a reggel, s
kezdõdik minden elölrõl.
Mivel van már lézernyomtatónk – hiszen
ezen nyomtatjuk a nyomdai levilágításra betördelt újságlapokat is –, Nagy Jóskával rájövünk, hogy készíthetünk ezzel névjegykártyát, meghívót is kartonpapírra. Ez már egy
új üzletág jövõjét villantja föl nekünk, s ebbe
is belevágunk. Az alakuló új vállalkozásoknak készítünk névjegykártyákat.
Egy vasárnap reggel érdekes társaság kopog
be hozzánk. Jóska katonatiszt ismerõse három ukrán férfit mutat be nekem. Itt szolgáltak katonatisztként a szovjet garnizonban.
Most Németországban indítanak valamiféle
kereskedelmi vállalkozást, és névjegykártya
kell nekik sürgõsen. Kérik, hogy tervezzem
meg és nyomtassam ki nekik. Ott ülnek a nyakamon, közben vedelik a vodkát, s engem is
kínálgatnak. Rossz néven veszik, amikor elhárítom a kínálást. Hogy meg ne sértõdjenek, erõteljes unszolásukra kelletlenül mégis
húzok egyet a nekem nyújtott üvegbõl. Aztán
amikor elunják, elmennek a Helyõrségi Klub
éttermébe, ott folytatják az ivást, s a lelkemre
kötik: ha elkészültem, vigyem át nekik a névjegykártyákat.
Balázs segít. A vastag kartonra nem ég rá rendesen a festék, ezért kitaláljuk, hogy a konyhai grillsütõvel próbálkozunk. A kísérlet nem
várt sikert hoz. Nemcsak ráég jól a festék, de
fényesen domborúak a hõtõl a betûk, és igen
elegáns lesz a névjegykártya.
Kézi vágón lassan halad a munka, de délután
háromra végzünk, és diadalittasan viszem a
kész munkát a HEMO-ba. Az ukránok nagyon elégedettek, és fizetnek, mint a katonatisztek. Még meg is fejelik az árat egy ezressel.
Jóska elkeseredetten beszél a széthulló hadseregrõl. Felszámolnak lassan Sárbogárdon
is mindent, és a katonaéletet hivatásként vállaló képzett katonák lába alól csúszik ki a talaj. Alig néhány éve épült ki a sárbogárdi lokátor- és rakétabázis, amely Paksot is védi.
Most meg fölszámolják, és szélnek eresztik a

katonákat. Jóska tudása és képzettsége kiemelkedõen magas szintû, még sincs biztos
jövõképe. Úgy gondolja, talán ezt az újságot
közös vállalkozásban, nyomdával fölfejlesztve vihetnénk együtt. Szép perspektívával kecsegtet, hogy jelentõs tõkebevonással látványosan fejlõdhetne ez a kis magánvállalkozás. Mindenféle közös vállalkozási formától
idegenkedem. Fõleg attól, hogy valaki akkora és olyan tõkével szálljon be, aminek nem
ismerem az eredetét, célját, s nem tudom magam uralni a saját viszonyaimat. El se tudom
képzelni, hogyan tudnánk egy kft.-ben tiszta
elszámolási viszonyokat teremteni. Akármilyen rendes, megbízható embernek tapasztalom Jóskát, de bizalmatlanná tesz, hogy a katonai elhárításnál dolgozik. Furcsa, bizarr
történeteket mesél errõl a világról. Tartok attól, hogy rajta keresztül a titkosszolgálatok,
vagy bármiféle új szervezkedés próbál hatalmába keríteni. Ez ellen minden sejtem tiltakozik, és sziklaszilárd elhatározással egyik
napról a másikra megszakítok Jóskával minden kapcsolatot. Ösztönösen cselekszem.
Összepakolok mindent, ami Jóskáé: fotofelszerelést, számítógépet, és elviszem a lakására. Közlöm vele, hogy ezután egyedül boldogulok. Mondjon egy összeget, amivel tartozom, kifizetem ezen felül neki kamatostól
azt, amit a lézernyomtató megvásárlásához
adott, és váljunk el barátsággal.
Jóska megdöbben, szólni se tud. Gondolkodási idõt kér. Én elmegyek Dunaújvárosba,
és a nyomdában megkeresem azt a fiatal srácot, aki korábban már ajánlotta, hogy vállalna tördelési munkát. Mondom neki, hogy a
következõ lapszám tördelésével megbízom
az általa korábban ajánlott áron. Vállalja. Ez
tehát rendben lenne.
Otthon azzal fogad Kedvesem és édesanyám,
hogy ott volt Nagy Jóska. Kérte a segítségüket, hogy gyõzzenek meg engem arról, hogy
ne kövessek el olyan hibát, hogy megszakítom vele a kapcsolatot. A közös munka a család biztos jövõjét jelentené. Vázolta a jövõ új
lehetõségeit. Mondta, hogy azok, akik a vállalkozás felfuttatásához a tõkét adnák, a halálom után is gondoskodnának a családomról.
Rögtön hívom Jóskát telefonon:
– Jóska! Az elhatározásom végleges. Egyedül, független egyéni vállalkozóként folytatom ezt az újságot akkor is, ha ez számodra a
jövõre nézve bizonytalannak tûnik. Mondd
meg azt a reális összeget, amit az eddigi munkádért kérsz tõlem, és én kifizetem. Így tiszta
viszonyokat teremtve barátsággal válik el az
utunk.
– Beszéltél édesanyáddal és a feleségeddel
is? – kérdezi komoran.
– Igen, beszéltem. Az elhatározásomat nem
változtatom meg.
Jóska, érezve a hangomon az eltökéltséget,
egy kis szünet után mond egy magas, de méltányos összeget. Ezt vita nélkül elfogadom.
Összeszedem minden tartalékomat, és elviszem a lakására. Barátsággal, de szótlanul válunk el. Megkönnyebbülve megyek haza.
Szabad vagyok!!!
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Nem játszottunk jól, de a két pont megvan
VAX KE Sárbogárd–Õsi Boys 23-21 (11-11)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 18. forduló
Vezette: Pál–Kiss, nézõszám: 70 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 5, Bodoki 4, Vorsléger 1,
Rehák 1, Kaló 5, Horváth 3.
Cserék: Sohár – Suplicz, Németh II. 4, Szabó J. Zs., Iker, Varga,
Oláh.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 7/3, illetve 6/3, kiállítások: 8, illetve 16 perc.
Szombaton egy nehéz ellenféllel találkoztunk. A tabellán is mindössze két ponttal voltak lemaradva tõlünk. Az õsszel pedig egy
számunkra felejthetõ találkozón maradtunk alul, meglehetõsen
simán, 7 góllal. Volt mit törlesztenünk.
Nagyon nem kezdtük jól a mérkõzést. Az elsõ 12 percben a vendégek akarata érvényesült, és vezettek is magabiztosan 4 góllal. Támadásban a nyitott védekezés ellen nem igazán sikerült eredményesen játszanunk, amikor sikerült eljutni lövõhelyzetig, gyakran
megremegtek a kezek. A félidõ hátralevõ részében a nyitott védekezésünk jól mûködött, és ennek köszönhetõen felzárkóztunk. A
falban Suplicz István végzett nagyon jó munkát, míg a zavaró szerepkörében Goldberger szerzett fontos labdákat és tartotta távol
az ellenfél lövõit. A szünet elõtt 4 perccel már mi vezettünk 3
góllal, de az utolsó perceket elaludtuk, és csak döntetlennel vonulhattunk pihenõre.
A második játékrészt jobban kezdtük. Az elsõ 10 percben sikerült
meglógnunk 3 góllal. A vendégek egyre durvábban játszottak, ami
2 perces kiállításokat eredményezett. Nagy harc volt a pályán. A
továbbiakban a védekezésünk jól mûködött, és a kapuban Németh I. Tamás hozta a régi jó formáját. Ennek köszönhetõen tartottuk a félidõ elején megszerzett 3-4 gólos elõnyünket. Az utolsó
10 percre azonban a vendégek feljöttek egyetlen találatra. Szerencsére ekkor sikerült újítanunk, és nem szakadtunk össze. A végén fontos pillanatokban maradtunk higgadtak, és sikerült megnyernünk a mérkõzést 2 góllal.

Összességében a saját szemszögünkbõl nézve egy nem jó játékot
hozó mérkõzésen vagyunk túl. Ami viszont a legfontosabb, és vigasztalhat mindenkit, az a két pont begyûjtése. A gyõzelem ismét
a jó és kemény védekezésünknek volt köszönhetõ. Támadójátékunk elmaradt a várttól, elõrébb kell lépnünk ebben, hiszen a szezon hajrájában fontos és egyben nehéz mérkõzések várnak a csapatra. Goldberger védekezésben nyújtott teljesítménye figyelemre méltó, valamint Suplicz kemény munkája a védelem közepén.
Németh I. is most már azon a szinten véd, amit megszokhattunk
tõle az ilyen kiélezett mérkõzéseken.
A hétvégén a tabella hátsó felébe tartozó Várpalota II. csapatához utazunk. A mérkõzés május 3-án (vasárnap) lesz 16 órás kezdéssel a Várpalotai Gál Gyula Sportcsarnokban.
Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC II.
2. Balatonfüredi KSE II.
3. Rácalmás SE
4. Nemesvámos
5. VAX KE Sárbogárd
6. Õsi Boys
7. Tapolca VSE
8. Martonvásári KSE
9. Várpalotai BSK II.
10. Alsóörsi SE
11. Bicskei TC

16
16
16
16
16
15
15
17
16
16
17

14
14
11
9
10
8
4
4
4
2
2

2
1
2
3
0
0
2
1
0
1
0

0
1
3
4
6
7
9
12
12
13
15

532
561
497
466
424
495
407
422
505
392
383

419
402
438
407
378
472
516
500
568
475
509

Martonvásár–Nemesvámos 17-20, Veszprémi
Egyetem–Tapolca 48-30, Várpalota II.–Rácalmás 35-42, Alsóörs–Bicske 23-29
Rehák Tamás

Tisztelt Adózók!

Bicske–Sárszentmiklós 3-3

Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával támogassák
a VAX Kézilabda Egyesületet.

Az ifi mérkõzés eredménye: 1-17,
Szakács S. 10, Pásztor D. 5, Németh K. 1, illetve Pajor T. 1.
További eredmények:

30
29
24
21
20
16
10
9
8
5
4

A 18. forduló további eredményei:

Ponthullajtás Miklóson
Pontokat hullajtott Miklós a sereghajtó Bicske otthonában. A
mérkõzést álmosan kezdõ vendégek hamar bajba kerültek a mérkõzés elején, amikor a hazaiak egy rövid felszabadítás után visszakontráztak és vezetést szereztek. Nemsokára érkezett erre a válasz, és Tóth Zs. beadását Nagy K. fejelte be. A lelkes bicskeiek a
félidõ közepén vitatott büntetõhöz jutottak, amelynek elkövetõje
Hegedûs volt, azonban a gól után egy perccel Krajcsovics egalizált, tulajdonképpen helyzet nélkül. A második félidõben már a
miklósiak nyomtak jobban, de megint Bicske jutott vezetéshez.
Egy fellõtt labda utáni keveredésbõl szerezték a gólt kézzel, melyet nem vett észre a játékvezetõ. A hajrá kezdetekor egalizált
Lajtos egy kiugratás után, beállítva a végeredményt. A hazaiaknak sokat ért a döntetlen, a Sárszentmiklósnak ez az eredmény
nem mondható jónak a negyedik helyért folytatott küzdelemben.

113
159
59
59
46
23
-109
-78
-63
-83
-126

Adószám: 18502710-2-07.
Köszönet azoknak, akik ezt megteszik!
Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület, Sárbogárd
A Csipike Egyesület szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik 2014-ben támogatták a szervezetet, ezáltal a környezetünkben élõ fogyatékos gyermekeket nevelõ családokat,
fogyatékkal élõ személyeket.
Fõ támogatónk volt 2014-ben Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete. Támogatásukból mûködésünket finanszíroztuk, valamint fejlesztõ eszközöket vásároltunk, melyeket a családok számára térítésmentesen kölcsönzünk, illetve javítjuk a gyermekek terápiás ellátásának színvonalát. Ezen
kívül köszönjük minden polgár támogatását, akik egyéb módon járultak hozzá a környezetünkben élõ fogyatékos gyermekek életének javításához.
Kérjük, támogassa 2015-ben is szervezetünket adója 1 %-ával!
Köszönjük!

Megye III.: Alap–Sárszentmiklós II. 1-4

Adószámunk: 18491328-1-07.

U18: Polgárdi–Sárszentmiklós 1-6
Öregfiúk: Sárszentmiklós–Káloz: 1-0
Sárszentmiklósi SE

Számlaszámunk: 58100013–10002900 (Sárbogárd és Vidéke
Takarékszövetkezet)

Bogárd és Vidéke 2015. április 30.
Dunaújvárosi Járási Hivatal

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2015. május
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
2015. május 1–3.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út 30/a, 06 (20) 355 7213;
2015. május 9-10.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;
2015. május 16-17.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István út 3., 06 (20) 974 9065;
2015. május 23-25.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., Asztalos u. 1/a, 06 (30)
639 3977;

KÖZLEMÉNYEK

Meghívó

Hirdetmény

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2015. április 10-ei ülésén elfogadta:
– a 7/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról;
– a 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendeletet a talajterhelési díjról;
– a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendeletet az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérõl;
– a 10/2015. (IV. 23. önkormányzati
rendeletet a sportról;
– a 11/2015. (IV. 23.) önkormányzati
rendeletet a város címerérõl, zászlójáról;
– a 12/2015. (IV. 23.) önkormányzati
rendeletet a helyi képviselõk, bizottsági
tagok tiszteletdíjáról, költségtérítésérõl
és a mûködési feltételek biztosításáról;
– a 13/2015. (IV. 23.) önkormányzati
rendeletet a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezésérõl.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

2015. április 30-án (csütörtökön)
17.30 órakor rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Bírósági ülnök választása.
Elõadó: polgármester.
2. A 2015. évi nyári táborozások, kirándulások pályázatra beérkezett alapítványi pályázatok elbírálása.
Elõadó: polgármester.
3. Szándéknyilatkozat a VAX Kézilabda Egyesület által benyújtandó 2015/
16-os TAO-pályázathoz.
Elõadó: polgármester.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

2015. május 30-31.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06 (30) 993 9404.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet
a 06 (30) 956 3168-as számú
telefonon érhetõ el.
Dr. Szlávik Ferenc járási fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

16

TV-RÁDIÓMÛSOR

Május 2., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma délelõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Tessék! 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Expressz 16.15 Világ 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30
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 5.55 Öt
kontinens 6.25 Pecatúra 7.00 Híradó 7.25 Család-barát 8.50 Kajak–kenu Eb 11.30 Csodabogár 12.00 Híradó 12.45 WTCC-magazin 13.10 Noé barátai 13.45
Labdarúgás: DVSC-TEVA–Videoton FC 16.05 Magyarország–Oroszország Eb-selejtezõ kézilabda-mérkõzés
18.00 Híradó 18.30 Szerencseszombat 19.25 Nero
Wolfe rejtélyei 21.10 Quantum csendje 23.00 Két székely 0.00 Müpa 1.55 Coco Chanel és Igor Stravinsky –
Egy titkos szerelem története 3.50 Pecatúra 4.20 Noé
barátai 4.45 Csodabogár
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.40 Kölyökklub 9.50 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.10 Teleshop 11.00 Kalandor
11.25 A’la CAR 11.50 TRENDmánia 12.20 Brandmánia
12.50 Street Kitchen 13.25 Nevelésbõl elégséges
13.50 Lecsó 16.00 Seriff az égbõl 18.00 Híradó 18.50
Fókusz Plusz 19.10 Alkonyat 21.20 Hasonmás 23.10 A
szerv 1.00 Hazatérés 2.45 Odaát 3.25 Gálvölgyi-show
4.20 Bagolyvédõk 5.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.05 Kezedben az életed 8.30 Otthon a kertben 8.55 Astrovilág 8.10 Kezedben az életed 8.30 Otthon a kertben
8.55 Astro-világ 10.05 Babavilág 10.35 Balfékek 11.00
Tûsarok 11.30 Propaganda 12.35 Knight Rider 13.40
Walker, a texasi kopó 15.40 Az iker 18.00 Tények
19.00 A múmia 21.35 Dõl a moné 23.30 A folyó 1.50
Sportos 2.00 A férjem védelmében 2.45 90210 4.05
13-as raktár 4.50 Mrs. Klinika 5.35 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.25 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 Körkapcsolás a bajnoki labdarúgó-mérkõzésekrõl 20.35
Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház
21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10
Éjszaka

Május 3., VASÁRNAP
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Esély 9.00 Ma délelõtt 9.15
Rúzs és selyem 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 Tessék! 17.15 4kerék
18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Vatikáni híradó
5.45 „Így szól az Úr!” 5.55 Útmutató 6.20 Isten kezében 6.45 Engedjétek hozzám… 7.00 Híradó 7.20 Katolikus krónika 7.45 Új nemzedék 8.10 Evangélikus magazin 8.50 Kajak–kenu Eb 10.45 Mai hitvallások 11.10
Önkéntesek 11.50 Kajak–kenu Eb 13.15 WTCC 2015,
Túraautó vb 15.20 TS – Sport7 15.50 Hagyaték 16.30
Hazajáró 17.00 Gasztroangyal 18.00 Híradó 18.35
Hogy volt!? 19.00 Magyarország, szeretlek! 20.40 Egy
nyári kaland 21.40 Különleges történetek 23.40 DTM
Német Futam 1.00 Quantum csendje 2.55 Mint hal a
vízben 4.20 Magyar elsõk 4.40 Szeretettel
Hollywoodból 5.05 Szabadság tér ’89
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.30 Kölyökklub 9.45 Egészségkalauz 10.15 Teleshop 11.05 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.35
4ütem 12.05 XXI. század – A legendák velünk élnek
12.40 Házon kívül 13.10 Egy rém modern család 13.35
Alkonyat 15.55 A seriff és az idegenek 18.00 Híradó
18.50 Cobra 11 19.50 A nemzet aranya: Titkok könyve
22.10 Lángoló jég 0.10 Portré 0.45 A nemzet aranya:
Titkok könyve 2.55 Odaát 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 8.10
ÁllatoZoo 8.40 Több mint testÕr 9.10 Astro-világ
10.20 Otthontérkép 10.50 Stahl konyhája 11.20 Falforgatók 12.25 Knight Rider 13.30 Walker, a texasi kopó

15.25 Édesek és mostohák 18.00 Tények 18.55 Az
ének iskolája 21.20 Összezárva Friderikusszal 22.20
Charlie St. Cloud halála és élete 0.25 Propaganda 1.20
Elhallgatott gyalázat 2.15 Sportos 2.25 Kettõs ügynök
3.05 Psych – Dilis detektívek 3.45 Zsaruvér 4.25 Mrs.
Klinika 5.05 Csapdába csalva 5.35 Rúzs és New York
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Evangélikus istentisztelet közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 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 21.58 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Május 4., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gazda 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Minden tudás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma magazin
6.30 Domovina 7.00 Híradó 7.30 Mesélõ cégtáblák
8.10 Jamie 15 perces kajái 8.40 Hogy volt!? 9.35 A
szenvedélyek lángjai 10.25 Család-barát 12.00 Híradó
12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár
15.25 Lola 16.10 Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.30 Brown
atya 20.30 Kékfény 21.25 Bábel 22.25 Ólomkapu
23.20 A háború mindennapjai 0.20 Különleges történetek 2.15 Magyar elsõk 2.35 Hagyaték 3.00 Szerelmes
földrajz 3.30 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 14.00 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 23.30 Magyarul Balóval 0.05
Döglött akták 1.10 Reflektor 1.25 Chuck 2.15 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 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 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 Tökéletes célpont 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos
1.55 Ezo.TV 3.00 Elit egység 3.45 Balfékek 4.25 Monk
– Flúgos nyomozó 5.05 Csapdába csalva 5.35 Rúzs és
New York
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 13.26 Zene 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989.
15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.50 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 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 5., 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
22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program

2015. április 30. Bogárd és Vidéke
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 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 kajái 8.40 Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.35
Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.25 Lola 16.10 Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.35 Rex felügyelõ 20.25 Önök kérték! 21.25
Becézõ szavak 23.45 MüpArt – Szõke Nikoletta
quartet 1.25 Akit Djangónak hívtak 2.55 Magyar elsõk
3.15 Szerelmes földrajz 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 14.00 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 1.55 EgészségKalauz 2.25 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.50 Teresa 3.35 Gálvölgyi-show 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 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 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 Kasza! 23.50 Hawaii Five-0 0.50 Tények 1.35 Sportos
1.45 Ezo.TV 2.45 Aktív 3.05 Hivatal 4.00 Csicska 4.25
Monk – Flúgos nyomozó 5.05 Csapdába csalva 5.35
Rúzs és New York
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 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 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 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 6., 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 Summa 16.15 Iskolapad
17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Horvát krónika 6.30 Ecranul nostru 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-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.25 Lola 16.10 Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.40 Párizsi helyszínelõk 20.25 Szabadság tér
’89 21.15 Fapad 21.45 Grand Hotel 22.35 Aranymetszés 23.35 A gonosz érintése 1.30 Becézõ szavak 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 14.00 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 23.05 Híradó 23.40 Házon kívül 0.10 Magyarul Balóval 0.45 Reflektor 1.00 A Grace klinika 2.00
Piszkos csapat 2.40 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show 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 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
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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
Lángoló Chicago 0.50 Tények 1.35 Sportos 1.45
Ezo.TV 2.50 Aktív 3.10 Hazugságok gyûrûjében 5.05
Csapdába csalva 5.35 Rúzs és New York
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 13.26 Zene 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 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 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

római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 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 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 7., 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 Iskolapad 14.15 Rúzs és selyem 15.15 Profit7 16.15 Unió28
17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.10 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Slovenski utrinki 6.30 Alpok–Duna–Adria 7.00 Híradó
7.20 Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15 perces
kajái 8.40 Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai
10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.10 Lola 15.55
Charlie, majom a családban 16.45 Szerencse Híradó
17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.35
Szívek doktora 20.20 Szálka, avagy Bagi és nacsa
megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.50 Római
helyszínelõk 22.50 kult.hu 23.20 Tokaji rapszódia 0.35
Tiszta napfény 2.05 Magyar elsõk 2.25 Magyar történelmi arcképcsarnok 2.55 Szerelmes földrajz 3.25 Pannon expressz 3.55 Határtalanul 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 14.00 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 23.05 Híradó 23.35 Magyarul
Balóval 0.10 Brandmánia 0.40 V, mint veszélyes 1.40
Reflektor 2.00 A’la CAR 2.25 Trendmánia 2.55 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 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 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 Sportos 1.55 Ezo.TV 2.55 Életfogytig zsaru 3.40 Balfékek
4.25 Monk – Flúgos nyomozó 5.05 Csapdába csalva
5.35 Rúzs és New York
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 13.26 Zene 13.30 A

Május 8., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon vagy!
10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Unió28 14.15 Tessék! 15.15 Kosár 16.15 Minden tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30 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 Életkerék 6.30 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 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.15 Térkép 15.45 Labdarúgás: MTK
Budapest – Puskás Akadémia FC 18.00 Híradó 18.35
Don Matteo 19.30 Rocca parancsnok 20.30 Columbo
21.50 King 22.35 A rejtélyes XX. század 23.10 Forma-1
0.55 Mélyvörös 2.35 Magyar elsõk 3.00 Magyar történelmi arcképcsarnok 3.30 Szerelmes földrajz
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 11.45 Asztro-show
12.45 Éjjel-nappal Budapest 14.00 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 Showder Klub
23.10 Híradó 23.40 Magyarul Balóval 0.15 Minden lében négy kanál 1.15 Reflektor 1.35 Street kitchen 2.05
Kalandor 2.25 4ütem 2.55 Teresa 4.00 Glee – Sztárok
leszünk 4.40 Tuti gimi
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 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 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.35 Grimm 0.40 Tények 1.25 Aktív
1.45 Sportos 2.00 Ezo.TV 3.00 Ringer – A vér kötelez
3.45 Pan Am 4.20 Balfékek 5.10 Babavilág 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 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház 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 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 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 Éjszaka
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MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON,
a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Május 1., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Szabó Éva
kitüntetése (ism. 54p), Református gyerekhét Sárbogárdon (ism. 54p), Anyák napja a gimnáziumban (ism.
20p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Dr. Kék Emerencia könyvbemutatója (48p), Néptáncgála Alapon
(63p), A Huszics Vendel Kórus látogatása Györén
(70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 2., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Futballmérkõzés (ism. 90p) Megyei I. oszt. kézilabda (70p)
13.00 Lapszemle 14.00 Dr. Kék Emerencia könyvbemutatója (48p), Néptáncgála Alapon (63p), A Huszics
Vendel Kórus látogatása Györén (70p) 18.00 Lapszemle 19.00 Távlovaglás Cecén (14p), Együtt lenni
jó! (29p), Vendégek a sárhatvani klubban (53p), A
Violin iskola néptáncgálája (61p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 3., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Kék Emerencia
könyvbemutatója (48p), Néptáncgála Alapon (63p), A
Huszics Vendel Kórus látogatása Györén (70p) 14.00
Távlovaglás Cecén (14p), Együtt lenni jó! (29p), Vendégek a sárhatvani klubban (53p), A Violin iskola
néptáncgálája (61p) 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Május 4., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Néptáncgála Alapon 2. rész
(Bertók Ferenc felvétele 53p), XX. Hintók versenye
Sárbogárdon (133p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 5., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Futballmérkõzés (ism. 90p) Megyei I. oszt. kézilabda (70p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Tavaszváró mûsoros délután a cecei ovisokkal (ism. 49p), Sárbogárdi zsidóság története (ism. 74p), Visszajáró 1-2. rész
(2x~30p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 6., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Néptáncgála
Alapon 2. rész (Bertók Ferenc felvétele 53p), XX. Hintók versenye Sárbogárdon (133p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00
Lapszemle
Május 7., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.
hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

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

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK: a Bogárdi TV-ben is látható!
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
ELADÓ RÉTSZILASON CSALÁDI HÁZ, két szoba, konyha, melléképületek,
800-öles telek, szõlõ, gyümölcsfák. Telefon: 06 30 667 5964, 06 30 360 9093
ELAJÁNDÉKOZNÉK egy 10 éves, sötétszürke, IVARTALANÍTOTT (kan),
egészséges FELNÕTT CICÁT (gyerekek miatt).
Félénk, ezért nem kutya és kisgyerekek mellé, hanem nyugodt környezetbe való.
LAKÁSBAN, UDVARON IS SZERET. +36 30 34 83 320
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 ÉS NÕI
MUNKATÁRSAT KERES. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV töltõállomáson.
TÁPKOCKÁS, SZÁLAS PAPRIKA, PARADICSOM
és FÛSZERPAPRIKA PALÁNTA kapható. 06 30 418 7854. Sohár, Cece, Deák u. 81.
2

ELADÓ Székesfehérváron a Deák Ferenc utcában 56 m -es, erkélyes, kétszobás,
földszinti, felújítandó LAKÁS, a pincében kis tárolóval. A lakóépület hõszigetelése,
a nyílászárók cseréje megtörtént. Irányár: 9,2 millió Ft. Érd.: 06 30 979 9221
KONYHAI MUNKATÁRSAT keres
a COSA NOSTRA PIZZÉRIA. Érdeklõdni a helyszínen.

2015. április 30. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
2
Sárbogárdi MÁV-lakótelepen 68 m -es téglalakás,
garázzsal, udvarral, kerttel eladó 06 (20) 261 3163
Otthon végezhetõ kozmetikai és egyéb termékek csomagolása stb. 06 (90) 60-39-06. (http://audiopresshungary.webnode.hu, 635 Ft/min., 06 (20) 496 3980)
Fagyi árust keresek 06 (20) 254 0399 (1148050)
Tûzifavásár! Cser, tölgy, hasított: 2250 Ft. Vegyes
hasított 2450 Ft, akác hasított: 2650 Ft. Ingyenes házhoz szállítás. 06 (20) 406 9267 (1148044)
Motoros permetezõ újszerû állapotban eladó! Régi
pénzt, érmeket, kitüntetéseket beszámítok. Telefon:
06 (25) 461 754. (1148242)
Ügyfélszolgálatra munkatársat keresek. Feltétel:
érettségi. Önéletrajzot katalin.farkas@groupamagarancia.hu címre várom.
Üzlet-, irodahelyiség kiadó. 06 (70) 637 2874.

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.
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

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

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

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

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal
feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy
telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet
menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

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

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

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

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (22) 311 104.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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