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NEM ORVOS volt
kint, hanem
MENTÕÁPOLÓ

120 ezer nettóért
NEM ÜL FÖL
A TARGONCÁRA

MINDENKINEK volt
TÉGLÁJA, nem csak
a BÖRTÖN falában

(2. oldal)

(3. oldal)

(13. oldal)

Ki zörget?
Nyitvatartási idõben valaki a
szerkesztõség ablakát zörgette.
Egy varjú volt az. Sérülés nem látszott rajta, de kissé kábának tûnt.
Talán nekicsapódott az ablaknak
repülés közben. Gondoltuk, majd
észhez tér és továbbáll. Nem távozott messzire, csak a kultúrházig, ahol újfent az ablakokat zörgette. Nem értettük az okát.
Aztán most olvasom a lapunkban található pünkösdi írásban e bibliai
idézetet: „A zörgetõnek megnyittatik … inkább ad a ti mennyei Atyátok
Szent Lelket azoknak, akik tõle kérik.”
Ha az ablakokon nem is nyert bebocsátást a varjú, bizonyára az égiek
meghallották a zörgetését. Legalábbis a rokonai mindenképpen, a károgásukból és körözésükbõl ítélve.
Bár sokan, akiket a fekete madarak áldásban részesítettek, a mennybe,
de leginkább a pokolba kívánják a Hõsök terén tanyázó varjúsereget, és
örülnének valamiféle felsõbb hatalom beavatkozásának.
Hargitai–Kiss Virág

Méhkaptárakat
Méhkaptá
rakat szállí
szállító
tó
teherautó ütkö
tközö
zött
tt

Mészölyösök a Kinizsi
próbán
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KÖZÜGYEK

Napló
A sárbogárdi képviselõ-testület május 8-ai
nyílt ülése 10 képviselõ jelenlétével zajlott.
Dr. Sükösd Tamás bevezetõ tájékoztatójában felsorolta az elõzõ ülés óta eltelt idõszak történéseit. Ebbõl idézünk: Április
20-án menetrendi egyeztetés volt. Fölvetettük az egyik sárszentmiklósi buszmegállót, ahol a kálozi busz nem áll meg. A
Volán írásban átvette az anyagot. Egy hónapon belüli választ illetve megoldást ígértek. A másik probléma az egyik délutáni
buszjárattal volt Székesfehérvár irányába.
Ott konstruktívak voltak, különös tekintettel arra, hogy a kórházban dolgozó ápolószemélyzet jelezte, hogy ha nem érik el a
csatlakozást, akkor nem érnek be dolgozni. Ezt egy 20 perces változtatással meg lehet oldani. Április 21-én a Magyar Posta
igazgatójával, Kocsis Istvánnal volt alkalmam tárgyalni, illetve Szabó Bélával, aki a
miklósi posta helyiségét adta és reményeink szerint adja bérbe a jövõre nézve is. Az
egyeztetés leginkább a bérleti díj vonatkozásában zajlik. A posta felvetette, hogy szívesen költöznének önkormányzati ingatlanba. Miklóson az iskola kivételével azonban nincs önkormányzati ingatlan. A postahelyiség mûszakilag megfelelõ. Az elõzõ
vállalkozó kért kialakítani a tulajdonostól
egy külön raktárat, amire a posta nem tart
igényt, de ez a tulajdonosnak nem szegte
kedvét. Április 22-én a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság állománygyûlésén legalább 6 embert tüntetett ki a fõkapitány a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság állományából. Szeretnék gratulálni mindegyiküknek. Április 27-én egyeztetést folytattunk a
környékbeli önkormányzatokkal, akik
érintettek a kötelezõ, de tartaléklistára
tett vízminõség-javító pályázatban. Az
egységes fellépés eredményeképpen az
idei évben a megvalósulás útjára lép a terv.
Két településrészünk bukott meg a környezetvédelmi vizsgálaton: Sárhatvan és
Pusztaegres, ahol szükséges a kötelezõ vízminõség-javítás. Kislók paramétereit megfelelõnek találta az eljáró hatóság. A megmaradó KEOP-pénzekbõl Sárbogárd pályázhat 150 millió Ft összegre, így a városháza energiaracionalizálása meg tud indulni. Nemcsak a beruházást, de az elszámolást is el kell készíteni október 31-éig. A
kormány július 15-éig adott határidõt a
szerzõdés megkötésére. Kellõen elõrelátók voltunk, és kiírtuk a feltételes közbeszerzést, aminek nemsokára a borítékbontása következik. Így azt gondolom, május
30-áig megkötjük a szerzõdést. Július 15én itt már a munkának kell teljes kapacitással folyni.

Egészségünk ügyei
Az egészségügy, ügyelet kérdéseiben Rácz
Lajoshoz, a sárbogárdi rendelõintézet vezetõ fõorvosához, valamint az orvosi ügyeletet mûködtetõ nonprofit kft. vezetõjéhez, Farkas Katalinhoz és képviselõjéhez,
dr. Kovács Boglárkához intézhettek kérdéseket. Jelen volt és hozzászólt dr. Jarabin János is, a helyi háziorvosok kollegiális vezetõ fõorvosa.

Hiányzó orvosok
Szilveszterné Nyuli Ilona: Hozzám több
alkalommal érkezett bejelentés, hogy az
orvosi ügyeleten nem jelent meg egyáltalán, vagy kellõ idõben az éppen ügyeletet
adó orvos. Hogy lehet ez?
Dr. Kovács Boglárka: Az ügyelet 15.30kor kezdõdik, ami az orvosoknak nehézséget okoz, hiszen az alapellátásban, vagy háziorvosként dolgoznak és 16 óráig látják el
a feladatukat. Hogy ezt áthidaljuk, két helyi háziorvossal, Roshdi doktorral és dr.
Somogyvári Katalinnal kötöttünk egy
szerzõdést, hogy amennyiben nem tud ideérni a mi háziorvosunk vidékrõl, akkor õk
behívhatók. Hivatalos bejelentés nem érkezett hozzánk, hogy az ügyeleten orvos
nem jelent meg.
Szilveszterné javasolta, hogy egyeztessenek az ülés után arról, hogy pontosan melyik nap vonatkozásában jelezték, hogy
nem volt orvos.
Dr. Kovács Boglárka: Hadd tegyem hozzá,
hogy ha az orvos területen lát el beteget,
akkor nyilván a rendelõben nem lesz orvos, ott csak egy ápoló tartózkodik.
Szilveszterné: Ez egyértelmû.
Aranyos József: A tárgyi feltételekkel
nincs probléma, viszont a személyi feltételekkel kapcsolatban merültek föl olyan
problémák, hogy az ott dolgozók közül
vannak, akik különbözõ engedélyek nélkül
végzik a munkájukat, gondolok itt a gépkocsivezetésre és az ÁNTSZ-engedélyre az
ápolók részérõl. Meg tudom erõsíteni,
hogy az orvosi ügyeletbe több alkalommal
több órás késéssel érkezett meg az orvos.
Volt, hogy úgy zajlott le az orvosi ügyelet,
hogy nem volt orvos. Személyesen tapasztaltam, mint mentõs. Egy lakásra mentünk
ki, rosszulléthez. Kértem a beutalót, és
kérdeztem, hogy melyik orvos volt kint,
mert számomra olvashatatlan volt a pecsét. Azt közölte a beteg hozzátartozója,
hogy nem orvos volt kint, hanem mentõápoló.
Dr. Kovács Boglárka konkrét idõpontot
kért, hogy ezt hivatalosan ki tudják vizsgálni, mert ha nincsenek adatok a birtokában,
erre nem tud válaszolni. Kijelentette:
olyan nincs náluk, hogy egy ápolónak, sofõrnek nincsenek meg a megfelelõ engedélyei, képesítése.

2015. május 14. Bogárd és Vidéke

Ha nincs, aki csinálja
Nedoba Károly (Rácz doktorhoz): Hogy
lehetséges az, hogy a kardiológiára 5 hónapra kap a beteg idõpontot?
Dr. Rácz Lajos: Ide a dolgozók kórházi kirendelés alapján jönnek. A humán erõforrás jelenleg olyan, amilyen. A belgyógyászatra sikerült egy új kolléganõt beállítani,
aki várhatóan csökkenteni fogja a kardiológiai terheket. A kórházi fejlesztéseknél
prioritást élvez a kardiológia, sõt az egyik
profilja a kórháznak épp a kardiológia lesz.
Ennek komplex fejlesztése folyamatban
van. A sürgõs eseteket azonnal ellátják. A
tavalyihoz képest lényeges elõrelépések
voltak. Ugyanez a helyzet a neurológiával,
ultrahanggal is. Ha nincs, aki csinálja, akkor azzal nem lehet dolgozni. Most sikerült megnyerni magunknak vállalkozói
formában egy orvost, ezért most minden
héten van ultrahang, de ez sem elég, itt is
hosszú az átfutási idõ.
Dr. Jarabin János: A sárbogárdi egészségügy magán viseli az összes gondját az országnak. Hogy válságtünetek vannak, azt
mindannyian tudjuk, és ezek megoldása
valószínûleg a helyi erõk tekintetében önmagában nem lesz kezelhetõ. Pillanatnyilag a körzetek betöltöttek, de 4 olyan kolléga van velem együtt, akik túl vannak már
a nyugdíjkorhatáron. Ennek következményei elõbb-utóbb be fognak következni.
Ebben nem tudtunk érdemben elõrelépni
semmit. Az anyagi erõforrásainkat tekintve is meglehetõsen nehéz a helyzet, az épületállomány tatarozásra szorulna. A rendelõk felszereltsége tekintetében a minimum feltételek biztosítottak, a folyamatos
pótlást a háziorvosok megoldják, mert ez
az õ felelõsségük, de fejlesztési lehetõségeknek itt is lenne helye, ha erre bármiféle
segítség adott volna. Mi, háziorvosok is nehéz feltételként éljük meg, hogy az esetleges kivizsgálásokra hosszú elõjegyzések
vannak. A daganatos betegség gyanújával
bekerülõ betegek esetében különösen
problematikus a hosszú várakozás. A kardiológiában hasonló a helyzet. Le fogunk
ülni a fõigazgató úrral, fõorvos úrral, és
megpróbálunk valamifajta kompromiszszumos megoldást hozó lehetõséget kitalálni, ami egy picit elõre vinné az ügyet.
Szeretnénk kérni, hogy az önkormányzat
részérõl egyfajta ütemezés álljon rendelkezésre, hogy az önkormányzat milyen
sorrendben és mikor szeretné az egyes rendelõk felújítását megkezdeni, és ehhez milyen erõforrásokat tud rendelni. Érdemes
azon is elgondolkodni, hogy a körzetek
utánpótlása emberi erõforrás szempontjából milyen módon lenne megoldható. Az
állam hajlandó segítséget nyújtani az esetleges körzetvásárlásban. Jelenleg az a
helyzet, hogy évekig fönt lévõ hirdetések
ellenére sem volt senki, akit érdekelt volna
ez az egész dolog.

Bogárd és Vidéke 2015. május 14.
Tervek, kísérletek
Dr. Sükösd: Szeretnénk a sárszentmiklósi
rendelõ energiahatékonyságát növelni, illetve megvalósítani ebben a ciklusban az
akadálymentesítést. Az egyetlen üres
szakemberlakás teljes körû felújítását lassan befejezzük, ami vonzóerõ lehet egy
kedvezményes bérlettel.
Dr. Rácz: Kísérletképpen a háziorvosokat
bekapcsoltuk a számítástechnikai rendszerünkbe. Ez nem kis anyagi ráfordítás, de sikeres volt. Ezt nem tartjuk elégnek, odavissza kellene a rendszert mûködtetni. Nagyon fontosnak tartjuk a lakossággal való
kapcsolattartást. A szûréseken is beszélgetünk az emberekkel, sok hasznos tanácsot
kapunk, és idõnként egy-egy egységben
kötelezõ jelleggel minden beteg kap egy
kétoldalas kérdõívet.
Dr. Sükösd hozzáfûzte, hogy a felvetõdött
problémákat írásban is elküldik az ügyeletet mûködtetõ cégnek, és ha szükséges, akkor további személyes egyeztetésre is van
lehetõség, a képviselõk számára is.

A helyi járatról
Dr. Sükösd a helyi buszközlekedésrõl szóló beszámoló kapcsán elmondta: Az állampolgári igényekre, a közoktatás változására nagyrészt tudtunk reagálni. Az együttmûködés jól megy a buszos társasággal.
Szeretném megköszönni az elvégzett
munkájukat. Amikor jelezzük, hogy letépték a menetrendet, mindig mennek a sofõrök és kirakják újra. Mindenkinek ajánlom
figyelmébe: a menetrend közkincs, de nem
abban a formában, hogy elvisszük haza. Ha
ezen múlik, nyomtatunk a hivatalban bármelyik sárbogárdi lakónak.
Szilveszterné: Hány autóbusszal végzik a
helyi járatos tevékenységet?
Lics Zoltán, a cég képviselõje: Három autóbusszal.
Szilveszterné: Hol telephelyeznek az autóbuszok?
Lics: Egy központi telephelyünk van, a volt
tüzép udvarában, a Semmelweis utcában,
Sárszentmiklóson. Elõfordul, hogy a gépkocsivezetõk otthon tárolják az autóbuszokat a reggeli indulások miatt.
Szilveszterné: A miklósi a hivatalos telephelyük?
Lics: Hivatalos telephely nincs bejegyezve
a cégadatok közé, de telephelyként ezt
használjuk.
Szilveszterné (a polgármesternek célozva
a kérdést): Ha nincs a helyi járatot végzõ
társaságnak telephelye Sárbogárdon, akkor mennyi iparûzési adót fizetnek?
Dr. Sükösd: Az, hogy mennyi iparûzési
adót fizetnek, nem nyilvános. Tevékenység szerint kell fizetni iparûzési adót, ez
nem telephelyfüggõ.
Szilveszterné: Fizetnek itt, Sárbogárdon?
Dr. Sükösd: Természetesen. Felhívnám a
figyelmet, hogy amikor ez a társaság nyerte
meg a szolgáltatást, kb. 8 millió Ft-tal volt
olcsóbb, mint az, aki elõtte végezte, és akinek Sárbogárdon még telephelye sem volt,
az összes busz az út mellett állt.
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Szilveszterné: Engem most nem a közterületen történõ parkolás vagy telephelyezés érdekel, hanem az, hogy érkezik-e a városba iparûzési adó a társaság részérõl.
Dr. Sükösd: Persze.
Nedoba: A gépjármûpark fejlesztéséhez
milyen önkormányzati segítséget kér?
Lics: Jelentõsen csökkentettük a város kiadását a helyi menetrendi közlekedésre, és
nem keletkezik akkora plusz bevételünk,
hogy abból gépjármûveket tudjunk vásárolni. Ugyanazok a gépjármûvek vannak,
mint a pályázat megnyerésekor, 2 évvel ezelõtt. Szeretnék erre minél hamarabb valamilyen lehetõséget találni, akár közös
pályázat révén, amivel megtalálhatnánk a
bevételt egy, vagy több új autóbusz vásárlására.

Gyermekvédelem
Dr. Sükösd: Szeretném megköszönni valamennyi kolléga munkáját a nyilvánosság
elõtt, akik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok frontján dolgoznak. A családsegítõ szolgálat, az óvodák és a bölcsõde példaértékû munkát végeznek. Az intézményeink tele vannak, ami elõremutató, mert ahol gyerekek vannak, ott van jövõ
is. Az egész szociális szektort két másik önkormányzattal együttmûködve, társulásban üzemeltetjük, ami jól mûködik, és
egyik településnek sincs soha hozzájárulásos tartozása.

Fölzaklatott
Szilveszterné: A jelentés nagyon fölzaklatott. Csak egyetlen mondatot hadd ragadjak ki: az étkeztetett gyermekek száma
összesen 1202, ebbõl kedvezményben részesül 680 gyermek. Ez azt jelenti, hogy
680 gyermek él olyan családban, ahol nincs
megfelelõ anyagi háttér ahhoz, hogy a gyerekeknek a havi 10.000 Ft körüli étkezést
be tudja fizetni a család.
Dr. Sükösd: Magas a szociálisan rászorulók aránya, de a nagycsaládosok és a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek is kedvezményben részesülnek, ami nem függ
szociális helyzettõl. A központi költségvetést abba az irányba szeretnék feszegetni,
hogy legalább óvodai szinten ne kelljen fizetni az étkeztetésért. Ez komoly ugrás
lesz, különös tekintettel arra, hogy magunk vagyunk a gyermek- és szociális étkeztetés fönntartói azokban a szektorokban is, ahol intézményt nem tartunk fönn.
Szilveszterné: Az ország állapotát tükrözi,
hogy ilyen nagy a szegénység, és ez engem
nagyon fölháborít. Igaz, hogy tenni ellene
nem tudok. Egyetlen lehetõség lenne: ha
munkahelyeket tudnánk teremteni.
Dr. Sükösd: Így van, bár önmagában a
problémát kezeljük. Az önkormányzat a
maga erejéhez képest megteszi azt, ami
szükséges. Amire nem elég a normatív támogatás, azt egyéb bevételeinkbõl finanszírozzuk. Aki viszont nem jogosult kedvezményre és nem fizet, azt rendszeresen
levelekkel vegzáljuk.
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Meglepõdnél, ha tudnád
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ: Meglepõdnél,
képviselõ asszony, ha tudnád, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
mely családok részesülnek, mert nincs se
humán, se más erõforrás arra, sõt sok esetben jogi lehetõség sem, hogy bizonyítsuk,
felülvizsgáljuk a család által állított tények
ellenkezõjét.
Szilveszterné: Magyarul, akik nem rendelkeznek adózott jövedelemmel, olyanok is
igénybe veszik ezt a támogatást, pedig
egyébként lehetõségük lenne arra, hogy kifizessék. Ez hány százalék lehet?
Dr. Varnyu: Nem merném megbecsülni.
Dr. Sükösd: Nem magas, de egy is irritáló.
Megkaptam én is, hogy azért van felülvizsgálat, mert irigylem a kollégának az autóját. Mondtam neki, hogy akinek olyan kevés esze van, hogy egy batár nagy autóból
benzinest vesz, azt nem kell tovább magyarázni.
Tóth Béla: Fehérváron a déli ipari parkban
folyamatosan ki volt írva, hogy gépkezelõket, karbantartókat felveszünk. Csak az a
baj, hogy Sárbogárdon az a tendencia,
hogy ne dolgozzunk multiknál, mert lehet,
hogy valamit tudunk csinálni közmunkában.
Szilveszterné: A munkaügyi központ az
ilyen embereknek nem szokott munkát
ajánlani? Ahhoz, hogy valaki karbantartó
legyen, szakmai képesítés kell.

Nem bírják a munkát
Dr. Sükösd: A mostani 10,1 %-os sárbogárdi munkanélküliségben van jelentõsen
olyan számú ember, aki azt szeretné kérni,
hogy tisztelettel hagyjuk békén az ilyen
ajánlatokkal, mert õ jó helyen van ott, ahol
van. Sárbogárdi mûanyag-feldolgozó kereskedelmi igazgatójával letelefonáltam,
hogy a targoncás ember tõlem elindult, de
aztán nem ért oda, pedig mindössze egy kilométert kellett volna megtennie. Az öszszes papír nála volt, és esküdözött, hogy jelentkezik.
Tóth: A Harmannál voltak 40-50-60-an riporton. Ameddig tartott a munkavédelmi
oktatás és a betanítás, addig minden rendben volt. Mikor aztán kikerültek a sorra,
akkor a 60-ból 5-6, ha megmaradt. Erõs a
légkondi, meleg van, nem bírja a monoton
munkát – ez a három volt a legkirívóbb ok,
amiért felmondtak.
Dr. Varnyu egy múlt heti történést mesélt
el, miszerint a munkaügyi központ kiközvetített egy ismert sárbogárdi vállalkozáshoz egy targoncavezetõi jogosítvánnyal és
gyakorlattal rendelkezõ embert, aki odament a céghez és közölte, hogy 120.000 Ft
nettó fizetésért nem ül föl a targoncára, és
elköszönt.
Szilveszterné: Akinek nem kell a munka,
annak a közmunka sem kell.
Dr. Sükösd: A mûszaki osztályvezetõ a legnagyobb harcosa ennek, hogy aki nem dolgozik, azt ne vegyük föl. Csakhogy a szociális rendszer olyan, hogy akinek nincs 30
Folytatás a következõ oldalon.
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nap jogviszonya, az a következõ évben
semmit nem kap. Ez pedig nálunk csapódik le, méltányossági alapon. A méltányossági keretünk 0 Ft, mert a jogszabály nem
nagyon ad lehetõséget rá. A munkaügyi
központtal arra jutottunk, hogy inkább egy
30 napos foglalkoztatás legyen több-kevesebb eredménnyel, hogy teljesen ne essen
ki egy ember a szociális rendszer résein.

vezéséhez. Köszöntöm Budavári Árpád
városi rendõrkapitány urat is.

Bölcsõdei tervek

Dr. Varga Péter: A legnagyobb változás az
volt 2014-ben, hogy kapitányváltás történt,
augusztus 6-ával Budavári úr jött Lasancz
úr helyett. Sárbogárd egy stabil kapitányság. Itt a közterületeken rend van. Mindig
van mit tennünk, van miben fejlõdnünk, és
ezt megyei szintrõl próbáljuk támogatni.
Kemény önkormányzati támogatásokkal,
meg amit mi mellé tudtunk tenni, Sárkeresztúron 2013 novemberében, Cecén
2014 elején megalakult a rendõrõrs, és nagyon jól beváltak. Ez a bûncselekményszám csökkenésében és a rendõri intézkedések hatékonyságának növekedésében is
jelentkezik. Kemény kritikát kaptunk itt
kábítószerfronton. Ezt a helyzetet is sikerült orvosolni valamilyen szinten. Egyet tudomásul kell venni: a kábítószerrel kapcsolatos bûncselekmények láthatatlan
bûncselekmények, bejelentés, feljelentés
nem igazán keletkezik. Tehát nekünk a
törvény által szabályozott titkos információgyûjtés módszerével kell a legtöbbször
élnünk, ami nem látványos tevékenység.
Megyei mutatókban az egyik legmarkánsabb elmozdulás a kábítószer-terjesztõi
magatartások felderítésében történt, több
mint 100 %-kal sikerült ezt emelni, közel
50 terjesztõvel szemben sikerült eredményesen büntetõeljárást befejeznünk. Elsõdlegesen nem a kábítószer-fogyasztókra
kell koncentrálnunk (bár õk is jogsértést
követnek el, velük szemben is el kell járnunk), hanem a terjesztõkre. Az Ozora
fesztiválon még nagyobb fejlõdést sikerült
2013-hoz képest elérnünk. A kapitány úrral, a kapitányság tevékenységével nagyon
meg vagyok elégedve. Jó kézben van itt a
közbiztonság.

A bölcsõde beszámolóját a polgármester
így egészítette ki: Sokszor ér bennünket az
a vád, hogy nem elég a bölcsõdei kapacitás.
Resch Krisztina bölcsõdevezetõ azt szokta mondani, hogy hullámzó, de eddig olyan
túlzott igény nem jelentkezett, amit ne
tudtak volna megoldani, például a nappali
megõrzéses ellátással. Komoly deficitünk
van infrastrukturálisan. Tavaly sikerült a
játékokban, egyéb eszközökben Tóth Béla
képviselõtársunk illetve az osztrák karitász
segítségével markánsabb segítséget nyújtani a bölcsõdének. Várom az õszre várható energetikai felújítási forrásokat, ahol az
egyik célterület a bölcsõde lenne. Ennek
szeretnénk elébe menni, ezért a nyár elõtti
idõszakban az energetikai felmérést el fogjuk végezni. Tárgyaltam már egy sárbogárdi céggel, amely bevállalja ennek megelõlegezését. Szakmailag a bölcsõde ellátja a
feladatát. Reméljük, õket is eléri az életpályamodell, és a tisztességes fizetés irányába el tudnak mozdulni. Az élelmezésvezetõ problémája 4 órás munkával megoldódott. Jelen pillanatban van szakképesítéssel rendelkezõ élelmezésvezetõje a bölcsõdének. Éppen most állunk át arra, hogy kötelezõvé teszik az étlapkészítõ szoftvert itt
is szeptembertõl.
Nedoba: A földes udvar térkövezése, vagy
lebetonozása nem hiszem, hogy horribilis
összeg lenne. Ez csak akarat kérdése. A
kõmûvesmunkát meg lehet oldani a közhasznúakkal.
Dr. Sükösd: Volt itt árajánlat is. Nem a betonozással, térkövezéssel van baj, hanem a
vízelvezetéssel. Erre van tervünk. A tavaszi lendületben direkt fogtam vissza, hogy
ha kijön a pályázati forrás, akkor meg lehessen csinálni egyben rendesen.
Szilveszterné: Nagyon örültem, amikor
láttam, hogy kialakítottak itt egy sószobát.
Ezt ki lehetne terjeszteni az óvodásokra?
Dr. Sükösd: Van Miklóson is sószoba. Vállalkozók bevonásával még Juhász polgármester ideje alatt készültek el. A bölcsõdei
szülõk a csoportszobák szebbé tételén szeretnének szigorúan társadalmi jelleggel
munkálkodni. Az intézményvezetõvel való
szoros egyeztetést és az önkormányzat teljes támogatását ajánlottam nekik.

Rendõrségi beszámoló
Dr. Sükösd: Köszöntöm dr. Varga Péter
megyei fõkapitány urat és egyidejûleg szeretnék gratulálni a dandártábornoki kine-

Budavári Árpád röviden összefoglalta az
elmúlt év eredményeit (amikrõl lapunkban a kapitánnyal készült évértékelõ interjúnkban már olvashattak korábban), és
megköszönte a konstruktív hozzáállást a
képviselõk, polgárõrség részérõl.

Dr. Sükösd hozzátette: Úgy szeretnénk a
térfigyelõ kamerarendszert telepíteni,
ahogy azt a rendõrség kéri. Továbbra is
fönntartjuk, hogy ha sikerül lendületet adni az állami vezetés különbözõ szintjeinek
a rendõrség infrastrukturális fejlesztése
érdekében, akkor az önkormányzat területtel mindenképpen hozzá tudna ehhez
járulni. A járás lakosságának elõnyére válna, ha a rendõrség is méltó helyre kerülne.

Képviselõi
tiszteletdíj-emelés
A képviselõk és külsõ bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása tárgyában dr.
Sükösd 30 %-os alapdíjemelést indítványozott, amit 7 igen, 2 nem arányban fogadott el a testület.
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Hivatal, mûvház, óvoda
újulhat
Dr. Sükösd: Az elõzõ képviselõ-testületi
ülésen szavaztunk a városháza energia-racionalizálási korszerûsítésének feltételes
közbeszerzési kiírásáról. Ezt követõen
meg is jelent a közlönyben az a forrás, aminek segítségével ez megvalósulhat. A forrásmennyiség (150 millió Ft plusz áfa)
több mint a városháza energiahatékonyságának növeléséhez igénybe vehetõ összeg,
mert Brüsszel által meghatározott maximumok vannak. Fal- és födémszigetelésnél 15.000 Ft/m2, nyílászárócserénél
60.000 Ft/m2 számolható el maximum. Így
nagyságrendileg 78 millió Ft plusz áfa a városháza költsége. A Kippkopp Óvoda és a
mûvelõdési központ esetében is szükséges
lenne megindítani a feltételes közbeszerzést, mert alapos feltevésünk van arra,
hogy a 78 millió és a 150 millió Ft közötti
forrást is le tudjuk hívni, ha kellõen elõkészülünk. A sárszentmiklósi óvoda épületének korszerûsítése teljes körû lenne, a mûvelõdési házé pedig a színházterem rekonstrukciója.

Több pénzmaradvány
Dr. Sükösd: 130 millió Ft-os a pénzmaradvány. Örülünk, hogy fegyelmezett gazdálkodással ezt sikerült elérni, de az erõteljes
bizakodástól óva intek mindenkit. Ez
egyéb forráshiány kompenzálására szolgál, és továbbra is fegyelmezett gazdálkodásra van szükség, illetve arra, hogy az
összes fejlesztéshez próbáljunk minél nagyobb intenzitású külsõ támogatásokat elnyerni és igénybe venni.

Bejelentések
Dr. Sükösd: A Tompa Mihály utcai kertünkben mûködik a kút. Szükség is lesz rá,
mert csepegtetõs rendszerrel szeretnénk
élénkíteni ott is a termelést, mert vélhetõen nem lesz még egy olyan évünk, mint a
tavalyi.
Juhász a Bogárd és Vidéke 2008. január
31-ei számából idézett egy írást Hargitai
Lajos tollából a Hõsök terei katonai temetõvel kapcsolatban, a nemrégiben felállított Kenessey-szoborhoz kötõdõen. Majd
hozzátette, a cikk szerzõjével kapcsolatos
véleményét kifejtve: Én nem olvasom ezt a
lapot. Ha most megint komoly városvédõ
hangulatban védte ellenetek is a szoborelhelyezés kapcsán a hõsi halottak nyughelyét, akkor rendesen járt el, ha nem, akkor
meg úgy gondolom, hogy ellenem folyton
ágált, lázított, mindent megragadott, most
meg nem zavarja, hogy a több mint 400 hõsi halott sírja fölött áll egy szobor.
A képviselõ a városi honlap újabb hiányosságára is felhívta a figyelmet.
Nedoba: Huszár Péter kõfaragó kért meg,
hogy tolmácsoljam a gondolatait, hogy a
Hõsök terei parkhoz a bordó virágtartók
nem illenek, rontják az összképet. Péter
(mint az emlékmûegyüttes alkotója) neFolytatás a következõ oldalon.
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hezményezi, hogy nem kérdezték meg õt.
Jó lenne ezt orvosolni valamilyen módon;
õ ebben segítene.
Dr. Sükösd: Amikor elõször letettük oda
próbajelleggel a tartókat, senki nem
mondta, hogy nem tetszik neki. Nekem
semmi bajom nincsen a virágtartókkal, inkább azzal, hogy lopják belõlük a virágokat.
Szilveszterné: A Dészolg milyen gyakran
gyûjti a szelektív illetve a temetõi hulladékot? Lehet azon változtatni?
Dr. Sükösd: Szerzõdésben van meghatározva. A jogszabály kötelezõvé teszi, hogy
milyen módon kell ezeket megvalósítani.
Egyelõre kísérleti jelleggel, pályázatból
több helyen elindult az ún. kétkukás rendszer, amikor kikerül még egy edény a lakossághoz, amivel lesz lehetõség otthon is
szelektív gyûjtésre. Mert amikor például
Töbörzsökön kirakták a PET-palackos
zsákot, akkor az élelmes emberek, akik azt
gondolták, hogy bizonyára arany van benne, reggelre ki is vagdalták mindegyiket.
Szilveszterné: Amikor elviszik a hulladékot, akkor is ott marad egy csomó szemét.
Nem lehetne arra megfelelõ embereket találni, akik ezt rendszeresen összesöprik?
Dr. Sükösd: A temetõnél összeszedjük.
Ott a lakosságot óva inteném: ha az egyik
konténer tele van és 17 méterre van a másik, akkor ne a teli konténer mellé tegyék
le a szemetet.
Szilveszterné a zsinagóga rendbetételét
szorgalmazta, hogy abból a város egy látványossága váljon. Megjegyezte: Ha az elõtte
lévõ, rossz állapotú épületet a város meg
tudná szerezni és lebontani, akkor a postának is több lenne a parkolója, és egy szép
kis park is létesülhetne.
Dr. Sükösd: Nyitott kapukat döngetsz. A
sajtótájékoztatón is elhangzott a Sternház megvétele. Én kértem a sajtót, hogy lehetõség szerint ne írják le, két ok miatt.
Egyrészt magántulajdonban van, és egyelõre magas az ára. A zsinagóga hasznosításáról egy több irányú egyeztetés már lezajlott. Stern Pál, aki nagy harcosa az ügy-
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nek, komoly anyagot szedett össze, és öszszeismertetett bennünket Nagy Artúrral, a
székesfehérvári élõ hitközség elnökével. Õ
is azt mondta, hogy a zsinagóga vallási és
szakrális jellegét nem lehet helyreállítani,
mert Sárbogárdon nincs 10 nagykorú férfi,
aki gyakorló zsidó vallásúnak mondja magát. Megbízásom van arra az államtitkár
úrtól meg az országgyûlési képviselõ úrtól,
hogy a jelenlegi tulajdonossal az egyeztetéseket tovább folytassam. Az országgyûlési képviselõ jó értelemben beleavatkozott, hogy forrást is tudjunk hozzá kapni,
mert az tény, hogy ez az egyetlen, II. világháború elõtt épült, álló zsinagóga Fejér
megyében. Külön büszke vagyok rá, hogy a
telket a sárbogárdi református egyházközség vette annak idején a zsidó egyházközségnek.
Dr. Varnyu: A Vertikál a csekkel együtt kiküldött egy tájékoztatót a lakosságnak,
amelyben 2015. július elsejei határnappal
törvényi kötelezettségnek tesz eleget; az
életvitelszerûen és lakcímbejelentés szerint is egyedül élõk számára lehetõvé kell
tennie 60 literes edényzet beszerzését. Az
egyedülállóságot és az egy lakcímen élést a
település jegyzõje igazolja. Ezt egy kérelemnyomtatványon tudják kérni a népesség-nyilvántartótól. Eddig a különbözetet
mi fizettük meg a Vertikálnak a helyi rendelettel biztosított 50 %-os kedvezmény
miatt.
Erõs Ferenc: A Huba utca aszfaltos kátyúzását kérem.
Dr. Sükösd: Amikor itt lesz a mart aszfaltosok gépe, megcsináljuk. Azért halasztottunk, mert húsvét környékén tudtak volna
jönni, amikor rendkívül rossz volt az idõ, és
a központi költségvetés sorában láttuk a
belügyminisztériumi pályázatot, ami sajnos a mai napig nem jelent meg. Úgyhogy
valószínûleg elkezdjük anélkül.
Erõs: A Széchenyi utcán, ami fordul Alap
felé, bal kéz felõl a járda egy 10 méteres
szakaszon már szinte az árokban van. Azzal kellene valamit kezdeni.
Hargitai–Kiss Virág

Javaslattételi felhívás közterület elnevezésre
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést, vagy olyan szervezet nevét, amely a XX.
századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
A fentieknek Sárbogárdon a Rózsa Ferenc utca, valamint Sárbogárdon és Kislókon az Úttörõ utca elnevezése nem felel meg. Ezért új nevet kell ezen közterületeknek adni.
Az utcanév felvételére, megváltoztatására javaslatot tehetnek: az utcában lakó ingatlantulajdonosok, a
képviselõ-testület valamely bizottsága, települési képviselõk, természetes személyek, civil szervezetek.
Közterületet személyrõl, tárgyról, állatról, növényrõl, földrajzi névrõl, vagy fogalomról lehet elnevezni.
A javaslattételnél kérem figyelembe venni, hogy személyrõl közterületet elnevezni halála után legalább 10
év elmúltával lehet (pl. Kossuth Zsuzsanna, Kenessey Gyula).
Az új közterületek elnevezésérõl Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete határozattal
dönt a beérkezett javaslatok alapján.
Az új közterületnevekre vonatkozóan 2015. május 27-éig várjuk a javaslatokat a következõ elérhetõségek
valamelyikén: muszak@sarbogard.hu, fax: 06 (25) 520 280, személyesen, vagy postai úton a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
A változás nyilvántartáson történõ átvezetésérõl a jegyzõ gondoskodik. Az érintett személyek részére –
kérelemre – a járási hivatal új lakcímkártyát állít ki illetékmentesen.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

5
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló önkormányzati rendelete szerint

pályázatot hirdet közmûvelõdési
feladatellátás átadására,
az önkormányzati fenntartású
József Attila Mûvelõdési Központ
közmûvelõdési megállapodással
történõ további üzemeltetésére.
A pályázat célja:
Az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló
önkormányzati rendelet értelmében a közmûvelõdési feladat ellátása az alábbiak szerint:
1. A József Attila Mûvelõdési Központnak helyet
adó ingatlan (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.) az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat az
1997. évi CXL. törvény 76. §-ában meghatározott
közmûvelõdési feladatait a tv. 79. §-a, illetve az önkormányzati rendelet értelmében a mûvelõdési
központ üzemeltetésére, a rendeletben megfogalmazott közmûvelõdési feladatok megvalósítására
a nyertes pályázóval közmûvelõdési megállapodást köt.

A pályázók köre:
A kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. számú törvény 78. §-a és 79. §-a, illetve a helyi rendelet alapján közmûvelõdési megállapodás köthetõ:
1. jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági társaság);
2. magánszeméllyel (vállalkozó).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a feladatellátásra vonatkozó szakmai tervet;
2. szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közmûvelõdési tevékenység bemutatását;
3. a közmûvelõdési feladatellátására vonatkozó jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok
másolatát (non-profit szervezetek: bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata, az alapszabály hiteles, illetve az alapító okirat hiteles másolata; gazdasági társaság: cégbírósági bejegyzés,
társasági szerzõdés hiteles másolata; vállalkozók:
vállalkozói igazolvány másolata);
4. nyilatkozat a pályázati kiírásban szereplõ feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott feltételek elfogadásáról (melyek a közmûvelõdési megállapodás részét fogják képezni).
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 22.
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata
címére (polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. július 10.
A nyertes pályázóval az önkormányzat közmûvelõdési megállapodást köt. A feladatellátás kezdete:
2015. augusztus 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2015. július 18-áig.
A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ, és bõvebb információ kérhetõ a polgármesteri hivatal
szervezési csoport igazgatási ügyintézõjénél (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 1., tel.: 06 /25/
520 260/25).
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Töretlen fehérvári gyõzelem
a megyei lépcsõfutó versenyen
Több mint ötven versenyzõ állt rajthoz a Fejér megyei tûzoltó lépcsõfutó versenyen május 8-án, pénteken Dunaújvárosban. Az
idén már hetedik alkalommal megrendezett bajnokságon ezúttal
is a székesfehérvári hivatásos tûzoltók szerezték meg az elsõ helyet. Az összesített versenyben Kaiser Csaba tûzoltó törzsõrmester sorban már negyedszer szerezte meg a bajnoki címet.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a dunaújvárosi
hivatásos tûzoltó-parancsnoksággal minden évben megrendezi a
hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tûzoltók lépcsõfutó
versenyét. A bajnokságra idén elõször önkéntes tûzoltók is jelentkezhettek. A felhívásra a móri önkéntes tûzoltó egyesület egy teljes csapatot indított, míg a mezõny másik önkéntes csapatát a
pázmándi, a velencei és a pusztaszabolcsi önkéntesek alakították
meg. Versenyen kívül a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet hat munkatársa is indult.
A versenyzõknek teljes védõfelszerelésben – vagyis védõsisakban,
kabátban, nadrágban, csizmában és kesztyûben – és sûrített levegõs, acélpalackos légzõkészülékben kellett idõre felérniük a Duna-parti víztoronynál lévõ lépcsõsoron. A százkilencvennégy lépcsõfok teljesítése közel olyan, mintha egy tízemeletes panelház
tetejére futottak volna fel a tûzoltók. A gyõzteseknek járó kupákat és okleveleket Németi László tûzoltó alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese adta át.

A sárbogárdi csapat

Méhkaptárakat szállító teherautó
ütközött

Teherautó és személyautó ütközött abban a balesetben, amelyhez május 10-én, a kora reggeli órákban kaptak riasztás a sárbogárdi hivatásos tûzoltók és a megyei katasztrófavédelmi mûveleti
szolgálat, továbbá tájékoztatták a dégi önkéntes tûzoltókat is,
akik szintén vonultak az esethez.

A teherautó méhkaptárakat szállított. Sem a kaptárak, sem a gépjármû utasai nem sérültek meg. A személyautóban négyen ültek,
akik közül hárman súlyos sérüléseket szenvedtek, negyedik társuk nem sérült meg a mentõszolgálat tájékoztatása szerint. A sofõr beszorult a roncsba, mentéséhez hidraulikus mentõszerszámokat használtak a tûzoltók. Kimentésük és helyszíni ellátásuk
után mentõhelikopterrel ás mentõautókkal szállították kórházba
a sérülteket.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes

POLGÁRÕRVONAL
A csapatok összevetésében a sárbogárdiak a 6. helyen, a középmezõnyben végeztek. A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság különdíját a legeredményesebb sárbogárdi versenyzõ,
Szakács András tûzoltó törzsõrmester vehette át.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Lakossági bejelentések és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Érettségire készülõ
diákok a
katasztrófavédelemnél
Jövõre az érettségi bizonyítvány megszerzésének
egyik feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Fejér megyében tavaly több mint 400 diák választotta a katasztrófavédelem foglalkozásait. A
legtöbb tanuló a dunaújvárosi hivatásos tûzoltó-parancsnokságon töltötte közösségi szolgálatát. A
program célja, hogy az elsajátított ismereteket a diákok a jövõben mindennapi életük, esetleg a pályaválasztásuk során is hasznosítani tudják.
A fiatalok fogadásához az igazgatóság, a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tûzoltó-parancsnokságok együttmûködési megállapodást kötnek a középiskolákkal. A programhoz Fejér
megyében eddig ötvenkettõ intézmény csatlakozott. A közösségi szolgálat során a tanulók megismerik a katasztrófavédelem feladatrendszerét, elsajátítják egyebek mellett a veszélyhelyzetek esetén szükséges teendõket, az alapvetõ tûzmegelõzési tudnivalókat és a veszélyes anyagok szállítására, tárolására és kezelésére vonatkozó elõírásokat. A diákok a megszerzett ismereteket a késõbbiekben, az évek múlásával is alkalmazni tudják, ezzel segítve saját és környezetük biztonságát.
A tanulók a mindennapi feladatok mellett saját kreatív ötleteikkel is segítették a dunaújvárosi laktanya szépítését. A lépcsõfordulók elõterében például a város történelmébõl és a tûzoltók védõszentjének, Szent Flóriánnak a legendáiból merítve képeket festettek a falakra. Még 2012 év végén kezdték
el a katasztrófavédelmi terepasztal építését,
amelynek különbözõ állomásai a tûzoltósági, a polgári védelmi és az iparbiztonsági védekezési és
mentési feladatokat mutatják be. Az országban
egyedülálló modellvasutat a Rudas Közgazdasági
Szakközépiskola, a Hild József Szakközépiskola, a
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola, valamint a
Széchenyi István Gimnázium tanulói folyamatosan
fejlesztik és bõvítik. Tavaly széleskörû összefogás
és a diákok igyekezetének, munkájának eredményeként a tûzoltó-parancsnokság közremûködésével helyreállították az erdei tornapályát és felújították a város egyik közkedvelt nevezetességét, Mukit, az egykori vidámpark 120 éves gõzmozdonyát.
Legutóbb hulladéknak szánt faanyagból madáretetõket és -odúkat készítettek, amelyeket a laktanya
környezetében, valamint parkokban és óvodák udvarán helyeztek ki.
A sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság
tavaly a nyári szünetben két turnusban fogadta
a diákokat. A foglalkozásokon a tanulók megismerték a tûzoltó-technikai felszereléseket és a
védõeszközöket, elsajátították az általuk is alkalmazható, alapvetõ segítségnyújtási és tûzoltási módokat.
A közösségi szolgálat teljesítésére az iskolai szünetekben, akár a nyári hónapok alatt a jövõben is lehetõség nyílik. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság várja az érdeklõdõ iskolák jelentkezését. A fiatalok a lakóhelyük szerinti település önkéntes tûzoltó egyesületénél is teljesíthetik a közösségi szolgálatot abban az esetben, ha az egyesület rendelkezik együttmûködési megállapodással a mûködési terület szerinti hivatásos tûzoltó-parancsnoksággal. A katasztrófavédelemnél töltött
közösségi szolgálat részletes tájékoztatója az igazgatóság honlapján, a fejer.katasztrofavedelem.hu
oldalon olvasható, ugyanitt megtekinthetõ egy kisfilm is a témában.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Mészöly-hírek

Próbák az agárdi parkerdõben
Május 9-én, szombaton Agárdon, a parkerdei sportpályákon megrendezésre kerültek Maraton, Kinizsi és Egyem vagy ne
egyem próbák. Iskolánk 3. és 4. évfolyamos
válogatott csapata utazott a délelõtti órákban a helyszínre.

Az „Egyem vagy ne egyem” próba lényege
a helyes és egészséges táplálkozás volt. Különbözõ gyümölcsöket és zöldségeket válogattak és ismertek meg, majd a helyes
táplálkozást beszélték meg, mibõl mennyit
és egy héten hányszor ehetünk, ha egészségesek és fittek akarunk maradni. Megismerkedtek különbözõ gyógy- és fûszernövényekkel. Az állomáshelyek teljesítése
után az íjászok bemutatója zárta a programsorozatot.
Élményekben gazdagon tértünk haza.
Varsányi Erzsébet és Varga Angéla

Mészölyösök sportélete

A köszöntõ és megnyitó után 17 csapat indult neki a megmérettetésnek. A Maraton
próbán a résztvevõk az erdei tornapályán
jelképes maratoni távot futottak, majd elhelyezkedtek a Kinizsi próba 17 helyszínén. Az állomáshelyeken gólyalábon járhattak, pokróclabdát játszhattak, kipróbálhatták õseink híres harci fegyverét, az
íjat, rönköt hajítottak, mocsáron keltek át,
belekóstoltak a kempó harcmûvészet világába, célba dobásban versengtek, Toldi
Miklós helyébe képzelhették magukat,
amint a petrencés rudat tartva mutatja az
utat, megismerkedtek a Petanque játékkal, kipróbálhatták a kondipark eszközeit,
kötélhúzásban mérhették össze erejüket,
kiszabadultak az ördöglakatból, s ha mindez nem volt elég, még átélhették a vakok
világát.

Lezajlódtak iskolánkban a körzeti diákolimpiai versenyek. Atlétikában a legkisebbek versenyén sajnos kevesen vettek
részt. A II. korcsoportos fiúk I. helyen, a lányok a II. helyen végeztek. A felsõsök versenyében a II. korcsoportos fiúk elsõk lettek, a lányok 4. helyen végeztek. A legnagyobbak a IV. korcsoportban harmadikak
lettek. Egyéni versenyeink közül a 8. osztályos Killer Gábor országos szintû (68 m)
dobásával bejutott a megyei döntõre, míg a
lányoknál a 7. osztályos Marosi Dzsenifer
(56 m) képviseli iskolánkat Székesfehérváron a Bregyóban zajló döntõben.

Labdarúgás
Fociban érdekeltek voltunk I., II., III., korcsoportban, hiszen ezekkel a csapatokkal
elsõk lettünk a körzeti versenyen. Fehérváron a megyei döntõn az I. korcsoportban
4., II. korcsoportban 2., és III. korcsoportban 4. helyen végeztünk. Kiemelkedõ teljesítményéért Varga Miklós 4. osztályos
tanulónk kapta a legjobb játékosnak járó
trófeát, míg Györök Árpádot szintén ebben a korcsoportban a legjobb kapusnak
járó díjjal jutalmazták.
Gratulálunk mindenkinek!
Mészöly
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Miklósi hírcsokor
Az elsõ zongoraversenyem
Április 24-én már reggel hétkor gyülekeztünk a Posta épülete
mellett. Öten indultunk Enyingre, köztük én, életem elsõ zongoraversenyére. Kilenc órára a nagytemplom melletti iskolába érkeztünk. Elõször megreggeliztünk, majd a termekkel és a zsûrivel
ismerkedtünk. Jelena néni és csapata a hetes teremben kapott helyet. A Cickom, cickom címû darabot játszottam el. Nagyon izgultam, de végül jól sikerült az elõadásom. Óráknak tûnõ várakozás
után végre eldõlt, hogy ki lett az elsõ, második, harmadik helyezett. Nagy meglepetés ért, amikor kimondták a nevemet és azt,
hogy arany fokozatot értem el! Mikor hazaértem, azonnal elmeséltem a szüleimnek a történteket, akik nagyon büszkék voltak
rám ezért a szép teljesítményért.
Kék István József 4. b

A 4. évfolyamosok kirándulása
Április 29-én tanulmányi kirándulásra mentünk Székesfehérvárra. Elsõ úti célunk a Bory-vár volt, amit Bory Jenõ épített 40 nyáron keresztül a feleségének, annyira szerette. Miután körbejártuk
a csodálatos várat, a Hetedhét Játékmúzeumba mentünk, ahol
babákat csodálhattunk meg a földszinten. Nagyon érdekes keresgélõs feladatot is kaptunk, csapatokra osztva. Az emeleten Réber
László és Lázár Ervin mûvei voltak kiállítva. Idõjátékra is lehetõséget kaptunk. Ezután egy képtárban termettünk, amit a varázsfonal segítségével körbe is jártunk. Megtanultuk, hogy minden
festmény szól hozzánk. Sõt azt is tudjuk már, hogy mindegyik mûben van egy középpont. A színek csodálatos világát színes szemüvegben is megszemlélhettük. Utána siettünk az Órajátékra. Egy
épület elején két oldalt hét-hét különbözõ hangon csilingelõ harang lógott. Felette körbe mentek a figurák, akik a történelem
nagy alakjait formázták meg. Olyan királyok jelentek meg, akiknek a nevéhez valamilyen legenda is fûzõdik. Még Mátyás királyt
is láthattuk! Ezt követõen sétáltunk a belvárosban, élveztük, hogy
az úton nem járnak autók. Így szabadon barangolhattunk Kati néni szobrától a Romkerten keresztül, az Országalma mellett, megcsodálva Mátyás király szobrát, a Virágórát egészen a Koronás
Parkig. Ez egy hatalmas és új történelmi játszópark. Alig tudtunk
betelni a sok élvezetes játékkal, s rengeteg élményt szereztünk.
Remélem, jövõre is ilyen tanítóink lesznek, akik ilyen helyekre
visznek bennünket!
Sükösd Csenge 4. b

Sikerek a Bendegúz Tudásbajnokság
megyei döntõjén
2015. április 17-én rendezték a Tudásbajnokság megyei döntõjét
Székesfehérváron a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Iskolánkat a 6. évfolyamon magyar nyelvtanból három fõ, 7. évfolyamon matematikából pedig 1 fõ képviselte. A feladatok között
volt feleletválasztós, közmondások kiegészítésével kapcsolatos,
szószerkezetek felismerése és jelentéstant gyakoroltató is. A matematikai feladatsor logikus gondolkodást és gyors helyzetfelismerést igényelt. A feladatokra készültünk, ezért a legtöbbet
könnyen megoldottuk, viszont némelyik hosszú idõt igényelt.

2015. május 14. Bogárd és Vidéke

Izgatottan vártuk, hogy felkerüljenek az eredmények a honlapra.
A legjobb eredményt Tatai Boglárka érte el 1. helyezésével,
Ellenbruck Krisztina 5. helyezett lett, Mészáros Bella a 12., matematikából 4. helyezést ért el Zelman Fanni.
Mészáros Bella, Ellenbruck Krisztina 6. b

A Bendegúz országos döntõjén
Május 9-én reggel 6 órakor indultunk a Bendegúz Nyelvész Verseny országos döntõjére a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumba. Ide a megyei forduló elsõ helyezettjei és további 10 legjobb eredményt elérõ versenyzõ jutott be, függetlenül a lakhelyétõl. Még a határon túlról is érkeztek versenyzõk.
Finom reggeli, az iskola udvarán
pedig könyvvásár és kézmûvesfoglalkozások várták az érdeklõdõket. Eközben a tornacsarnokban gitáros elõadások és játékos
vetélkedõk folytak. Fél 11-kor ünnepélyes megnyitó vette kezdetét,
majd rövidesen elkezdõdött a verseny. A feladatok megoldására 45
percünk volt. Voltak helyesírási,
nyelvismereti és játékos feladatok
is. Ebéd után sétára indultunk
Szeged belvárosába. Akármerre
mentünk, a járdaszegély mellett
több száz éves juharfák sorakoztak. Megnéztük a Tiszát, a Széchenyi teret és a híres Dómot. Az eredményhirdetésen az elsõ tizenöt helyezést hirdették ki minden évfolyamról. Az én évfolyamomról 32 versenyzõ jutott az országos döntõbe. Mint kiderült,
én a 12. helyezést értem el egy nagyon szoros versenyben. A szüleimmel és a kísérõ tanárommal együtt örültünk az eredménynek.
Oklevelet és egy izgalmas könyvet kaptam.
Tatai Boglárka 6. b

Tatai Boglárka megnyerte a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóját is, így május 30-án Budapesten a Kárpát-medencei döntõn megyénket õ fogja képviselni. Mindezeken
kívül Boglárka a Hermann Ottó természettudományi verseny országos döntõjébe is bejutott, vagyis több tantárgyból ért el idén
kimagasló eredményeket. Szívbõl gratulálunk neki!
Zelmanné Varga Zsuzsanna

Bruzsa Miklós-emléktorna
Május 8-án szerveztük
Bruzsa Miklós sárszentmiklósi pedagógus emlékére a hagyományos
focitornát,
melyen három vendég
együttes: Mezõszilas,
Alap, Petõfi Sándor
Gimnázium és a helyiek két csapata mérkõzött meg egymással. A
programot az iskola
szervezte, támogatók
a
Sárszentmiklós
Egyesület és ifj. Bruzsa Miklós, aki a legjobb csapatnak egy focilabdát is felajánlott. A mérkõzéseket Bodó Zoltán és Rehák
Sándor vezették. A helyezettek: I. PSG, edzõ: Horváthné Szabó
Judit; II. Sárszentmiklós 1., edzõ: Sallai Attila; III. Alap, edzõ:
Mohácsi Attila. A legjobb mezõnyjátékos: Král András (PSG), a
legjobb kapus: Deák Zala, a gólkirály: Gogán Ádám (Mezõszilas). A legjobb csapat, aki a focilabdát kapta: PSG. Köszönjük
minden közremûködõnek a részvételt, a játékot, a segítséget, a
helyszínként biztosított miklósi focipályát! Jövõre ismét várjuk az
iskolákat!
Horváth Ferencné

Bogárd és Vidéke 2015. május 14.
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A Cecei Óvoda
eseményei
„A TERMÉSZET CSODÁLATOS”
Ezt a csodát kell megõriznünk nagyon sokáig, hogy ne csak mi, hanem utódaink is élvezhessék. Ennek érdekében nagyon fontos
feladatunk, hogy gyermekeink már óvodáskorban megismerkedjenek a környezetvédelemmel. Áprilisban, a Föld napja alkalmából sokat beszélgettünk a földünkrõl, a rajta élõ élõlényekrõl, a
Föld és a többi bolygó kapcsolatáról. A földgömbön megfigyeltük
a változatos földfelszínt, a szárazföld és tengerek arányát. A beszélgetések során felhívtuk a gyerekek figyelmét arra, hogy óvnunk kell földünket. Az óvodások szorgalmasan rendezgették
óvodánk udvarát, locsoltak, sepregettek, tisztább környezetet varázsolva.
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MADARAK, FÁK NAPJA

A madarak védelme nagy múltra tekint vissza. 1901-ben jelent
meg az elsõ madárvédelmi törvény, de csak 1906 óta vezették be a
jeles napról való megemlékezést a népiskolákban. Az 1990-es
évek elejétõl kapott újra méltó szerepet a madarak, fák napja az
oktatási intézményekben. Óvodánkban is minden évben megemlékezünk errõl a jeles napról. Idén is sok ismeretet gyûjtöttek a
gyerekek a témahét során a madarakról, változatos módszerek alkalmazásával. Képek gyûjtésével, madárhangok hallgatásával,
mesék, versek segítségével bõvült tudásuk és erõsödött a természethez való viszonyuk, illetve a madarak iránti pozitív érzelmeik.
A hét lezárásaként az udvaron egy fát ültettünk, melyre papírmadárkákat helyeztünk el. Ráadásként az óvó nénik meglepetésdalukkal színesebbé tették ezt a programot.
„ÉDESANYÁM, VIRÁGOSAT ÁLMODTAM…”

MÁJUSFAÁLLÍTÁS
A természet újjászületésének szimbóluma a májusfa. A májusfaállítás a mai napig élõ hagyomány községünkben, mely hagyományt évek óta az óvodában is ápoljuk. Április utolsó napjának
délelõttjén a gyerekek nagy örömmel kötözgették fel a szép, színes szalagokat a földön fekvõ fára. Izgalommal figyelték, segítõink miként helyezik bele a gödörbe a feldíszített fát. Ám az idén
még az óvó nénik, dajka nénik segítségére is szükség volt, ami
nagy derültséget keltett az óvodások körében. A májusfát körbetáncoltuk, tavaszi dalokat énekelve.
Május elsõ hetében került sor az anyák napi ünnepségek megtartására. Ez az az ünnep, ami minden évben nagy izgalommal tölti el
a gyermekeket. Hiszen ekkor tudják megköszönni az édesanyáknak azt a sok gondoskodást, szeretetet, amit tõlük kapnak. Kis kezük szorgalmasan dolgozott az ajándékok elkészítésével. Az ünnepi mûsorokra teljes átéléssel készültek fel. Öröm volt nézni
õket, hogy milyen komolyan vették a gyakorlást, mennyire igyekeztek. A várt öröm, megelégedés nem maradt el egyik csoportban sem, hiszen az anyukák mindenhol könnyes szemmel távoztak.
A hagyományokhoz híven ebben az évben is kapott óvodánk meghívást a nyugdíjasklubba anyák napja alkalmából. Idén a Csigabiga csoport képviseltette magát. Aranyos mûsorukkal megörvendeztették az idõs embereket, akik mindig nagy szeretettel fogadják az óvodásokat.

Megyei II. helyezés a Felnevelõ tájunk honismereti versenyen!
Iskolánk az utóbbi években rendszeresen indul a Fejér Megyei
Honismereti Egyesület „Felnevelõ tájunk” elnevezésû vetélkedõjén. A 2014-2015-ös tanévben is meghirdették a levelezõs honismereti vetélkedõt 3. és 4. osztályos tanulóknak. A gyerekek elõször az írásbeli fordulókon keresztül küzdötték át magukat. 3 fõs
csoportokban dolgoztak, 6 feladatlapot kellett megoldaniuk (havonként 1-1 fordulót), így féléves munkájuk érett be, amikor a
szóbeli döntõre bejutottak.

Az idei tanévben a honfoglalás, az Árpád-házi, illetve vegyesházi
királyok mondáit kellett feldolgozniuk a gyerekeknek Lengyel
Dénes Régi magyar mondák címû gyûjteménye alapján, 6 írásbeli
fordulón keresztül. A szóbeli döntõbe 11 csapat jutott be, ahol
Fehérvárcsurgó, Vál, Mór, Nagylók csapatai mellett Alsószentivánt is képviselte két trió.
A Lakatos Loretta, Májer Dániel és Szabó Máté által alkotott 4.
osztályos csoportunk már rendelkezett némi rutinnal a versenyen, tavaly a 6. helyet szerezték meg, idén viszont még elõrébb
lépve a II. helyezést sikerült elérniük. Dicséret illeti a Márkus
Zsófia, Madarasi Zsombor, Porteleki István összetételû 3. osztályos csapatunkat is, akik a döntõben elõször szerepelve remekül
együtt dolgoztak, s a középmezõnyben végezve helytálltak. Jár a
gratuláció felkészítõ tanáruknak, Pribék Erikának is, aki a délutáni foglalkozások keretében igencsak megdolgoztatta a csapatokat
a szóbeli verseny elõtt, alaposan átismételtetve a verseny anyagát
a gyerekekkel a topográfiai helyszíneken keresztül a királyi házak
családfájáig.
Mindkét csapatnak gratulálunk, jövõre ismét benevezünk!
Kiss Attila
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ISKOLA / KÖZÖSSÉG

Tavaszt köszöntöttek a
Kossuth iskola tanulói
Ahogy az elmúlt évek folyamán, idén is nagy szeretettel köszöntötték a szülõket, édesanyákat és a tavaszt a Kossuth Zsuzsanna
Iskola tanulói, diákjai. Az ünnepséget a mûvelõdési ház színháztermében rendezték meg május 8-án.

2015. május 14. Bogárd és Vidéke

„Beteg valaki köztetek? Hívassa az Egyház papjait. Imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében! A hitbõl fakadó
imádság megszabadítja a beteget, az Úr megkönnyebbíti õt, ha pedig bûnben van, bocsánatot nyer.” (Jak 5,13)

Kedves Idõsebb Testvéreink!
Az idén is megrendezzük az idõsek és betegek napját a Sárszentmiklósi Katolikus Egyházközségben! Szeretnénk ugyanis
kifejezni hálánkat mindazoknak, akik hosszú évtizedeken át
munkájukat, áldozatos szeretetüket áldozták családjuk és a
közösség oltárán.

Az ünnepi szentmise május 23-án,
szombaton, délután 6 órakor lesz
a sárszentmiklósi templomban,

Látszott az elõadásokon, hogy rengeteget készültek a gyerekek,
hogy megmutathassák, mit is tanultak az elmúlt év folyamán. Láthattunk pöttyös, fodros szoknyás lányokat, csinos fiúkat, akik
rockyt táncoltak. Az ötödik, hatodik és a hetedik osztály egy megható, mozgásos koreográfiával kedveskedett a közönségnek. Ezután a nagylányok foglalták el a színpadot egy temperamentumos
spanyol táncot ropva, majd Gepetto kisfiai mutatták meg tehetségüket Pinocchio-tánccal, de lélekben Oroszországba is ellátogattunk, mert Kalinka tánccal is megörvendeztették a nézõket a tanulók.

amelyre szeretettel hívjuk idõs és betegeskedõ embertársainkat. Ezen alkalommal a 60 éven felüli testvéreinknek és a betegeknek lehetõségük lesz felvenni a betegek szentségét,
amennyiben kegyelmi állapotban vannak és elvégezték szentgyónásukat. A szentmise elõtt fél órával és a mise alatt is lesz
gyóntatás, de ha valaki otthonában szeretne a megelõzõ napokban meggyónni, arra is van lehetõség, János atya meglátogatja Õt. Kérem, ebben az esetben a 06 (30) 476 9930-as telefonszámon Varga Lászlónak jelezzék szándékukat.
Kérjük a családokat, gondoskodjanak idõsebb családtagjaik
részvételének megszervezésérõl (autó, elkísérés stb.)! Amenynyiben segítségre van szükségük a szállítás és elkísérés tekintetében, mi igyekszünk azt megoldani a karitászcsoport tagjainak segítségével. Ha tehát valakinek segítségre van szüksége,
kérem, hívja a 06 (30) 827 8950-es telefonszámot (Tatárné Juliskát).
Szeretettel várjuk idõs testvéreinket!
A Sárszentmiklósi Egyházközség karitászcsoportja

MEGHÍVÓ
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
tisztelettel meghívja Önt

„Babanyelvtõl a Csip-csip csókáig”
Az egészségesen fejlõdõ csecsemõ, kisgyermek címû rendezvényére, melyet az „Együtt a befogadó intézményekért” megnevezésû, TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0016 azonosító számú uniós
pályázat keretében valósít meg.
Ritmusos zenejátékkal búcsúztak a diákok.
A mûsor közben kedves versekkel köszöntötték az édesanyákat,
végül pedig puszival és virággal.

Idõpont: 2015. május 18. 8.00–10.00 óra.
***

Mágocsi Adrienn
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!

Adószámunk: 18491328-1-07.
Számlaszámunk: 58100013–10002900 (Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet)

„Ugróiskola” –
A fejlõdés lehetséges akadályai
Idõpont: május 20. 8.00–10.00 óra.
Helyszín: Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye,
7000 Sárbogárd, József A. u. 10.
Jelentkezési határidõ: 2015. május 15.
További információ: jelentkezni telefonon a 06 (25) 462 015;
e-mailben a sarbogard@fejermepsz.hu elérhetõségeken, személyesen a helyszínként megadott címen lehet.

Bogárd és Vidéke 2015. május 14.

HITÉLET / PROGRAMAJÁNLÓ
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Pünkösd jelentõsége
Negyven nappal feltámadása után Jézus Krisztus így szólt köréje
gyûlt tanítványaihoz: „… vesztek erõt, minekutána a Szent Lélek
eljõ reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az
egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végsõ határáig. És
mikor ezeket mondotta, az õ láttukra felemelteték, és felhõ fogá el õt
szemeik elõl.” (Apcsel 1:8-9) Ezek voltak Jézus utolsó szavai, mielõtt felvitetett volna a mennybe közel kétezer évvel ezelõtt.
Mikor valaki hosszú idõre elválik a szeretteitõl, nyilvánvalóan
olyan dolgokat mond a búcsúzáskor, amiket a legfontosabbnak
tart az itt maradottak számára. Jézus Krisztus is ugyanígy tett.
Felhívta a tanítványok figyelmét a Szent Lélek eljövetelének fontosságára. Gyakorlatilag ezt mondta: „Ha a Szent Lélek eljön
reátok, akkor erõt (eredetiben dünamiszt, kirobbanó erõt, lásd:
dinamit) fogtok venni, ami képessé tesz titeket a rólam való tanúságtételre”. Tíz nap múlva eljött az elsõ újszövetségi Pünkösd:
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt
valának. És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó
szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek elõttük kettõs tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És
megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más
nyelveken, amint a Lélek adta nekik szólniok.” (Apcsel 2:1-4) Az
ünnepre más népek között lakó zsidók, krétaiak, arabok mentek
fel Jeruzsálembe. A szél zúgását hallva az apostolok köré gyûltek,
és álmélkodva hallották Isten nagyságos dolgait, mindenki a saját
nyelvén (Apcsel 2:7-12). Voltak, akik részegnek tartották a tanítványokat, olyan furcsán viselkedtek Szent Lélekkel megtelve.
Ezeken a látható és hallható jeleken kívül azonban még valami
történt az apostolokkal. Beteljesedett az, amit az Úr Jézus mondott nekik: természetfeletti erõt kaptak a Róla való tanúságtételre. Az a Péter, aki nem sokkal korábban háromszor megtagadta
Jézust, most elmondott egy olyan erõteljes és bátor prédikációt,
ami után a hallgatók csak azt tudták kérdezni: „Mit cselekedjünk,
atyámfiai, férfiak?” (Apcsel 2:37) Péter válasza közel kétezer éve
visszhangzik minden, Istent komolyan keresõ ember szívében:
„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bûnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek
ajándékát.” (Apcsel 2:38)
Azon a bizonyos elsõ pünkösdön megtért és megkeresztelkedett
háromezer ember. Az Apostolok Cselekedeteiben egy Szent Lélekkel felkent és betöltött egyház diadalútját láthatjuk, amit drámai megtérések (az egyházat pusztító Saulból Pál apostol lett),
gyógyulások, démoni kötelékekbõl való szabadulások kísértek.
A történelemkönyvekben sajnos egy másfajta, Szent Lélek nélküli egyházat láthatunk, aminek az útját szakadások, keresztes hadjáratok, vallásháborúk, politikai hatalmakkal kötött, elvtelen
egyezségek szegélyezik. A XVI. század hajnalán azonban Isten elkezdte helyreállítani az Õ egyházát. Luther és Kálvin szolgálata
helyreállította a Szentírás tekintélyét, a hit általi megigazulás tanítását, és az emberek kezébe adta a Bibliát. Az anabaptisták és
késõbb a baptisták helyreállították a felnõttkori vízkeresztség
bibliai igazságát és gyakorlatát. 1906 szeptemberében pedig Los

Angelesben egy Azusa Street-i kis gyülekezetre kiáradt a Szent
Lélek, és az emberek ugyanolyan természetfeletti megtapasztalásban részesültek, mint az a 120 tanítvány abban a jeruzsálemi
felházban az elsõ pünkösd idején. Az Azusa Street-i gyülekezet
hamarosan Los Angeles legnagyobb gyülekezete lett, és ezzel
kezdetét vette a huszadik századi pünkösdi ébredés. A Szent Lélek hitet megújító, életeket megváltoztató tüze elindult világhódító útjára.
Magyarországra a húszas években érkezett az új (valójában régi)
pünkösd tüze. Sorra alakultak a gyülekezetek a Bakonyban és az
Alföldön is. A pünkösdi gyülekezetekben csodálatos gyógyulások
történtek, az emberek nyelveken szóltak, ahogyan az Apostolok
Cselekedeteiben is olvassuk. A történelmi egyházak részérõl
azonban igen nagy ellenállás támadt a pünkösdi közösségekkel
szemben (csakúgy, mint Lutherék, illetve az anabaptisták esetében). A harmincas évek végére aztán a csendõrcsizmák majdnem
teljesen eltaposták a magyarországi pünkösdi ébredést.
Isten azonban nem adta fel! A háború utáni években elindult Magyarországon az úgynevezett bethánista mozgalom. A mozgalom
vezetõinek szolgálata nyomán újra gyülekezetek alakultak országszerte. A mozgalom egyik országos hírû evangélistája egy fiatal református lelkész volt, akit Szabó Imrének hívtak. Õt nem nagyon kell bemutatni, hiszen Sárbogárdon mindenki ismeri Imre
bácsit, aki 1952-tõl több mint 3 évtizeden keresztül szolgált református lelkészként városunkban. Nyugdíjas éveik alatt is mindig
nyitva volt a házuk és a szívük ajtaja is minden, Istent keresõ ember elõtt. Azt azonban lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy Imre
bácsi és kedves felesége, Éva néni is részesedett a pünkösdi áldásból, Szent Lélekkel megkeresztelt, nyelveken szóló hívõk voltak.
Az õ példájuk ékes bizonyítéka annak, hogy Jézus Krisztust nem
különösebben érdeklik a felekezeti és teológiai határok. Õ kész
mindazokat megkeresztelni Szent Lélekkel (Jn 1:33), akik tõle
kérik.
Pünkösd csodájára, a Szent Lélek eljövetelére, ne csak úgy gondoljunk hát, mint egy szép, 2000 évvel ezelõtti vallási eseményre.
Pünkösd jelentõsége pontosan abban áll, hogy még nem múlt el a
kegyelem korszaka, a Szent Lélek ma is itt van a földön. A megtérés és vízkeresztség után ma is lehet venni a Szent Lélek ajándékát, pontosan úgy, ahogy azt a galileai halász mondta elsõ nyilvános prédikációjában. Ma is érvényesek Jézus Krisztus szavai: „Én
is mondom nektek: kérjetek és megadatik nektek; keressetek és
találtok; zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap;
és aki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik. Melyik atya pedig az
közületek, akitõl a fia kenyeret kér, [és] õ talán követ ad neki? Vagy
ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad-e neki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok
Szent Lelket azoknak, akik tõle kérik. (Luk 11:9-13)
Kósa Károly

PÜNKÖSDI NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ
A Mezõföld Népi Együttes sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a pünkösdi néptánctalálkozóra, melyet Alap községben

2015. május 24-én, pünkösdvasárnap tartunk.
Program: 12.00 óra: felvonulás Alap község fõutcáján; 14.00 óra: ünnepi mûsor a mûvelõdési házban;
táncház a Szedtevette zenekarral; kézmûves-foglalkozások.
Fellépõk: Martosi Hagyományõrzõ Együttes – Martos (Felvidék), Isaszegi Csattanó Néptánccsoport – Isaszeg, Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület – Etyek, Zorica Tánccsoport – Ercsi, O. S. Zechew Táncegyüttes – Tápiószecsõ, Mezõföldi Néptáncegyüttes – Mezõfalva, Kertész Táncegylet – Budapest, Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport – Németkér, Mezõföldi Tücskök
és Kistücskök – Alap, Mezõföld Népi Együttes – Alap.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

2015. május 14. Bogárd és Vidéke

NAGYMAMA RECEPTJEI

SÉTÁK

Bodzaleves habgaluskával

Kellemesek ezek a kora esti séták májusban. Bekanyarodik az
ember egy eldugott kis mellékutcába, és élmények tömege várja
õt.
Ugye, a kertek, a virágok, a növényzet friss zöldje! Minden kerítés
mögül más illat zúdul a sétálóra. Milyen felemelõ látni, hogy a
gazdák, az asszonyok kapáikkal, gereblyéikkel megvarázsolták a
házuk környezetét, ültettek, vetettek, rendeztek, legyen embernek, Istennek tetszõ az az otthon! És az új házak pazar vakolata, a
bejárati lépcsõk színes kövezete, a garázs valószínûleg automatikusan nyíló, fehér kapuja! Van, aki megteheti, ne irigyeljük!
Nemcsak a tulajdonosnak jó érzés, hanem a véletlenül arrafelé sétálgató szemlélõdõnek is. Sokaknak elégtételt jelent, ha nyomorról nyomják a sódert, hogy micsoda nyomor van ebben az országban. Legyen már szabad a jólétrõl is ejteni egy-két szót!
De jaj, mi ez?
A pompás, nyugatias villanegyedet idézõ, vakítóan vakolt, új palotácska mellett valami szörnyûség. A ki-bedõlt kaput gaz borítja,
rég nem ment be rajta senki. A járda alig látszik a gaztól, a lépcsõt
hatalma alá vonta a vegetáció. A vakolat omladozik, az ablaküveg
betörve. Por és pókháló. Ahogy sétálunk, lépten-nyomon elszorítja a szívünket egy-egy ilyen elhagyott ház. Elköltözött a gazdája? Vagy – rossz gondolni is rá – elhunyt, itt maradt egykori otthona az elmúlás durva jelképeként? Akad egykori jólétet mutató,
gazdátlanul szomorkodó épület. Oszlopos tornác, üveges veranda, magas tetõ. Itt valaha rozmaringos lakodalmak, zajos keresztelõk virultak, cigányzenészek húzták a talpalávalót. És most halottság, bodzabokor repegeti a lépcsõ kõkockáit. Ámde igazán
szomorúak az egykori szegények házacskái. A vályogfal berogyott, a meszelés alól tarack nyomakszik elõ. Az öreg házaspár valószínûleg a temetõben nyugszik.
Némelyik kerítésre kitettek egy táblát: ELADÓ. A legtöbb helyen semmi tábla. Talán már örökös sincs. Számos építményben
évtizedek, sõt akár egy élet munkája, törõdése fekszik, most meg
bitangba megy az egész. Kinek a fennhatósága alá tartoznak ezek
az értékek? Maga a telek is súlyos százezreket képvisel. Emeletes
házat is lehet látni vakolatlanul, elhagyatottan. Ott már milliós érték kezd veszendõbe menni. Van a városban ház nem egy, amelyet néhány jó szerszám, néhány vödör víz felhasználásával lakájossá lehetne tenni. Az alighanem kissé romantikus elképzelés,
hogy a hajléktalanszálló némely lakója talán rászánna néhány napot a rendbehozatalra, ha ennek az árán otthonra tehetne szert.
Ahelyett, hogy naphosszat ücsörög a kerítés tövében.
Na, de ki ne tudná: van betegsége ennek a kapitalista társadalomnak. Megdöbbennénk, ha megtudnánk, hogy hány kihasználatlan, üres lakás van ebben az országban. És hány hajléktalan. Van
helyzet, amelyre nyugodtan rá lehetne mondani: itt az Isten sem
tud segíteni. Még szerencse, hogy azért vannak ezek a rejtelmes
utcácskák, szép kertek, virágok, illatok!

Hozzávalók a bodzaleveshez: 25 db bodzavirág, 5 ek méz, 8 dl víz,
4 dl joghurt, 2 dl habtejszín, 1 cs vaníliás pudingpor, 1 csipet só, 2
db citrom, 1 marék mazsola; a habgaluskához: 2 db tojásfehérje,
3 ek cukor, 3 dl tej.
A virágokat és a citromot megmossuk. A virágokat és a felkarikázott citromot egy napra beáztatjuk. Másnap leszûrjük, a levet felforraljuk, mézzel ízesítjük és beletesszük a mazsolát. A joghurtot
a tejszínnel elkeverjük, hozzáadjuk a pudingot, és az egészet a leveshez öntjük. Pár percig forraljuk, míg kellõképpen besûrûsödik. A levest hidegen habgaluskával tálaljuk.
A habgaluska készítése: A tojások fehérjét kemény habbá verjük,
majd belekeverjük a cukrot. A tejet felforraljuk, majd kanállal a
habból galuskákat szaggatunk bele. Mindkét oldalukat 1-1 percig
fõzzük, majd szûrõkanállal kiszedjük. (Mintha madártejet készítenénk.)

Bodzás–citromos muffin
Hozzávalók: 200 g liszt, 120 g cukor, 1 cs vaníliás cukor, 1 cs sütõpor, 1 citrom reszelt héja, fél citrom leve, 2 tojás, 100 ml olaj, 200
ml tejföl, 3 bodzavirág.
A bodzavirágokat lemossuk, lecsepegtetjük, majd a szárról lecsipkedjük. A lisztet elkavarjuk a cukorral, vaníliás cukorral, sütõporral és a citromhéjjal. A tejfölt elkeverjük az olajjal, a citromlével
és a tojásokkal, majd a lisztes keverékhez öntjük, és jól elkavarjuk.
A végén hozzákeverjük a bodzavirágot. A muffintepsi 12 mélyedését kibéleljük a muffinpapírral, majd a masszát a belekanalazzuk. 180 fokra elõmelegített sütõbe toljuk, és kb. 20-25 perc alatt
megsütjük.

Bodzakrémes kocka
Hozzávalók a tésztához: 35 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 1 tojás, 1/2
dl tej, 2 ek tejföl, 8 dkg margarin, 1/2 cs szalalkáli; a krémhez: 2 dl
bodzaszörp, 1 dl tej, 1 tojás, 3 púpos ek liszt, 15 dkg margarin, 15
dkg porcukor, 1 cs vaníliás cukor; a mázhoz: 12 dkg porcukor, 4
ek bodzaszörp.
A tésztához valókat összegyúrjuk úgy, hogy elõször a tejben feloldjuk a szalalkálit. A tésztából három lapot nyújtunk. A lapokat
190 fokos sütõben egyenként, kb. 10 perc alatt készre sütjük. A
krémhez a szörpöt, a tejet, a tojást és a lisztet összefõzzük. A margarint a cukorral és a vaníliás cukorral kikeverjük, majd a kihûlt,
fõtt krémmel jól felhabosítjuk. A lapokat megtöltjük a krémmel.
A mázhoz a porcukrot és a bodzaszörpöt habosra keverjük és a
sütemény tetejére kenjük.

L. A.

Bodzaszirup
Hozzávalók: 30 db bodzavirág, 1 liter víz, 75 dkg cukor, 1 citromból nyert citromlé (vagy citromsav).
A virágokat a vízben 30 percen át fõzzük, majd ászûrjük (fél liter
bodzafõzetet kell kapnunk). Hozzáadjuk a cukrot meg a citrom
levét (vagy a citromsavat), további 45 percen át fõzzük (vigyázat,
habosodik), majd tiszta üvegekbe töltjük.

Bodzavirágdzsem
Hozzávalók: 20 db bodzavirág, 2 db citrom, 1 db vanília (rúd), 30
dkg cukor (kristály), 3 db alma, 1 cs dzsemfix, 5 dl víz.
A bodzavirágokat leöblítjük, a vastagabb szárakat levagdossuk.
Felkarikázzuk a citromokat, és egy tálban a bodzával rétegezve és
a vízzel leöntve egész éjszaka hûtõben pihentetjük. Másnap hozzáadjuk a cukorral elkevert dzsemfixet, a lereszelt almákat és a
félbevágott vaníliarudat. Forrástól számítva 5 percig fõzzük, majd
leszûrjük és kis üvegekbe öntjük, amiket pár percig azonnal fejtetõre állítunk.

Heti idõjárás
Pénteken egy mediterrán ciklon éri el az országot, melynek hatására országszerte borult idõre számíthatunk, többfelé esõvel, záporral, zivatarral.
Szombaton a ciklon lassan dél felé távolodik, így ekkor már csupán a déli
megyékben lehet további esõ, zápor, egy-egy zivatar. A hétvége utolsó
napján változóan felhõs ég mellett csupán szórványos záporok valószínûek,
míg a jövõ hét elején egy nyugat-európai teknõ elõoldalán fokozatos melegedés kezdõdik, csökken a felhõzet, erõsödik a nappali felmelegedés. Eleinte többnyire mérsékelt északi-északkeleti szél várható, majd vasárnap átmenetileg többfelé megerõsödhet a nyugatira, északnyugatira forduló légmozgás. A jövõ hét elején a szél mérséklõdik és délkeletire, délire fordul. A
legmagasabb nappali hõmérséklet pénteken a sok felhõ és csapadék hatására csupán 13 és 20 fok között alakul, a hét végén és hétfõn általában 18
és 23 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk, míg kedden várhatóan erõsödik a nappali csúcshõmérséklet, 22 és 27 fok közé melegedhet a levegõ.
A hajnalok általában enyhék lesznek, 10 fok körüli értékekkel, csupán hétfõn lehet ennél csípõsebb reggel.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 66.
Átvilágítók
Az asztalom fölött bekeretezve ott függ ártatlanságom bizonyítéka, ami azt tanúsítja
igen körmönfont jogi nyelvezettel, hogy
nem voltam beszervezett III/III-as ügynök a
kommunizmus alatt. Újságírói foglalkozásom kapcsán olyan fontos közbizalmi személy lettem, hogy nem is egyszer, hanem
négyszer világított át az Egyes Fontos, valamint Közbizalmi és Közvélemény-formáló
Tisztségeket Betöltõ Személyeket Ellenõrzõ I. Számú Bizottság, amely az új magyar
parlament megbízásából ellenõrzi az újságírókat, lapkiadókat és a lapok fõszerkesztõit.
Amikor elõször világítottak át, csak bosszúsan legyintettem, de aztán újabb levelet hozott a posta a hosszú nevû bizottságtól, és
kezdõdtek az újabb vizsgálatok. Így aztán
egyre mélyülõ aggodalommal várom az
újabb leveleket az újabb válaszokkal. Mert
hát, mi van, ha mégis találnak az életemben
valami rám nézve terhelõt, apró kis szégyellni való árulást? Biztos volt ilyen… Állandóan az jár a fejemben, hogy ugyan, mi lehet
vajon az én 6-os kartonomon? És bár megkönnyebbülök, amikor megkapom a végsõ
határozatot, hogy tényleg tiszta vagyok, de
ez egyáltalán nem nyugtat meg. Mert ez
nem jelenti azt, hogy nincs rólam karton,
amin az isten tudja, hogy mit irkáltak rólam
ismeretlen kezek.
Abban a rendszerben mindenkinek volt téglája. És nemcsak a börtön falában, mint azt
Béla kollégám nem egyszer cinikusan hangoztatta, de abban az értelemben is, hogy
minden munkahelyen, az iskolában, a templomban, sok esetben még a családokban is
voltak beépített emberek, népies kiszólással
„téglák”, akik megfigyeltek, és akiket mások figyeltek meg. Elvileg minden felnõtt
magyar állampolgárról készülhetett beszervezési karton, amit akkor vettek elõ, ha volt
lehetõség megzsarolni az illetõ személyt. És
akkor természetesen meg is zsarolták gátlástalanul.
Édesapám katolikus kántortanító volt.
1948-ban megszûntek a felekezeti iskolák.
Államosították õket. Csak úgy õrizhette
meg kenyérkeresõ tanítói állását, ha abbahagyja a kántorizálást. Miután nehéz szívvel
végképp letette a kántorságot, a párttitkár –
aki hajdani tanítványa volt még a háború
elõtt – behívatta a pártirodába baráti elbeszélgetésre. A meggyõzõerõ nyomatékául, s
talán azért is, hogy a hatalmát fitogtassa, a
pisztolyát kitette az asztalra.
– Foglaljon helyet, tanító úr! – fogadta szívélyes tisztelettel apámat.
Aztán gyorsan hangot váltott, mert rájött,
hogy már urak nincsenek, és õ nem egy vásott nebuló a katolikus iskolából apám keze
alatt. Belezökkenve hát hivatali szerepébe
fölpattant a helyérõl s indulatosan ráreccsent a tétovázva álldogáló „tanító úrra”:
– Üljön le, Hargitai elvtárs!
Lecsillapodva visszaült õ is a székébe. Egy
darabig erõt gyûjtve bámulta a mennyezetet. Kis idõ múlva hirtelen elõrehajolva
apám arcába meredt. Nézte egy darabig, az-

tán elé tolta a cigarettás dobozát, s barátságosan megszólalt:
– Gyújtson rá az elvtárs!
Maga is vett egy szálat. Öngyújtójával tüzet
adott, s õ is rápöffentett. Egy mély slukk
után hosszú szünetet tartva ünnepélyesen
belekezdett mondandójába:
– Hargitai elvtárs! A vezetõ elvtársakkal határoztunk a maga meg a családja jövõjérõl.
Tudjuk, hogy családszeretõ, népszerû a faluban és a szavára adnak az emberek. Értékeljük, hogy megszakította a klerikális reakciós pappal a kapcsolatot, és a kántorság helyett a tanítás mellett döntött. Okos választás volt a maga részérõl, Hargitai elvtárs!
Váratlanul ismét fölállt, és apám feje fölött
hevesen gesztikulálva folytatta mondanivalóját:
– De Magára, Hargitai elvtárs, egy ennél
fontosabb döntés vár most.
Jelentõségteljes szünet után nagy levegõt
vett, és ünnepélyes pózt öltve megemelte a
hangját:
– Hargitai elvtárs! Mi magába helyezzük
minden bizalmunkat. Lépjen be a kommunista pártba, és akkor mi az elvtársból iskolaigazgatót csinálunk!
Mereven nézte apám arcát, hogy reagál az
ajánlatra. Látva, hogy apám nem szól, csak
néz zavartan maga elé, fenyegetõen hozzátette:
– Jól fontolja meg, Hargitai elvtárs, hogy mit
válaszol! Gondoljon a gyerekeire, a családja
jövõjére! Mert tudunk ám mi magával másképp is beszélni!
Apám leszegett fejjel hallgatott. Aztán fölállt, és halkan csak ennyit mondott:
– Nem vállalom – aztán köszönés nélkül kifordult az ajtón.
Még hallotta a csukott ajtón keresztül a titkár üvöltését:
– Ezt még keservesen megbánja, tanító úr!
Otthon apám elmesélte anyámnak, hogy mi
történt. Édesanyám a kezébe temette az arcát, úgy sopánkodott:
– Jaj, mi lesz most velünk? Meglásd, jön az
ÁVÓ és elvisznek téged. Mi lesz így a családoddal?
Hetekig rettegve riadtunk éjjel minden kinti
zajra.
– Jaj, jön az ÁVÓ, jaj, mi lesz velünk! – sóhajtozott ilyenkor anyám, és sírva imádkozott Szûz Máriához, hogy védje meg a családunkat.
De aztán mégsem jött apámért az ÁVÓ.
Nem szóltak neki az iskolában sem. Bejárt
minden reggel tanítani, de olyan kevés lett a
fizetése, hogy abból alig lehetett megélni.
Nem volt tûzre valónk. Apám nagypapával
ment ki a kiserdõre akácfát gallyazni. A rõzsét hazahozták a kocsival. Ezt a tüskés
akácrõzsét baltáztam én is nap mint nap a
favágótuskón. Így legalább az ebédet meg
tudta fõzni édesanyám a tûzhelyen.
A visszautasítás ellenére bizonyára elkészült édesapám beszervezési kartonja, mint
ahogy édesanyám kartonja is ott lehet a többi közt.

Apám tanítói állása miatt a család nem mert
templomba járni. Akkor még a kántorlakásban laktunk. Anyám a lakásunkkal szomszédos parókia kertjén át vasárnaponként titokban eljárt a misére. A pap beengedte a
sekrestyébe, s ott gyóntatta és adta a szájába
az ostyát a mise után, amikor már mindenki
elment haza a templomból.
Egyszer aztán behívatta õt a tanácselnök.
– Hargitai elvtársnõ! Tudomásunk van arról, hogy maga titokban eljár a misére, és a
sekrestyébõl hallgatja a papot, ott gyón és
áldozik. No, nem rovom én meg magát
ezért, sõt arra kérem, hogy ne bujkáljon, hanem járjon nyíltan a templomba! Nyugodjon meg, ebbõl nem lesz a férjének baja.
Csak arra kérjük, hogy ezért cserébe jelentse nekem minden héten, hogy mit beszél a
pap, kik és hányan vannak a misén!
Édesanyám a döbbenettõl szólni se tudott,
csak elsírta magát, és szó nélkül kirohant a
tanácselnök irodájából. Még hogy a hívõ katolikus családanya spicli legyen a templomban? Ez a seb sose gyógyult be a lelkén.
A hit fontos volt a családunk életében. Minden ebéd elõtt, ebéd után és lefekvéskor
imádkoztunk, az esti harangszóra mondtuk
az Úrangyalát. Ötéves koromban már ministráltam, és erre nagyon büszke voltam.
Vége már a kommunizmusnak. Jobboldali
kormány alakult. Édesanyám mehetne újra
szabadon templomba. Mégse megy. Hiába
biztatom, hiába vágyakozik õ is, azóta nem
tudja betenni oda a lábát.
Vasárnap van. Szól a misére hívó harang.
Megjelenik az ajtóban édesanyám, kezében
a katolikus énekeskönyv.
– Hallod, Lalikám? Harangoznak – szól, miközben lapozza a régi imakönyvét. – Ilyenkor mintha kést forgatnának a szívemben.
– De hát miért nem megy el Anya a templomba? – kérdezem tõle.
– Akkor megtiltották, most pedig hiába lehetne, képtelen vagyok rá, hogy oda menjek.
Nagy sóhajjal odaülök apám öreg zongorájához, és én, az „ateista” játszani kezdem a
kezdõ miseéneket. Magam is meglepõdök.
Úgy játszom, mint annak idején édesapám a
kis falusi templom öreg harmóniumán.
Édesanyám énekel, vele én is. Megelevenedik, ami már visszavonhatatlanul elmúlt: a
gyermekkorom világa. Leszáll az égbõl közénk a Kisjézus. Ujja a vérzõ szívére mutat.
Fölötte lebegnek az angyalok, s mosolyog
ránk az oltárról a Boldogságos Szûz Mária.
Meghúzom a sekrestye ajtófélfájára szerelt
kis rézharang zsinórját. Hallom, ahogy megreccsennek a padok, és föláll a hívõk serege.
Megszólal a harmónium. Édesapám érces
kántorhangján kezdi az éneket, s követi õt a
sokaság. Belép ünnepi ornátusban Dojcsán
pap bácsi, kezében viszi a szentségtartót. Én
mögötte baktatok talpig miseruhában.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Nem sikerült megszorongatni a bajnokesélyest
VAX KE Sárbogárd–Balatonfüred II. 25-37 (13-17)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 20. forduló:
Vezette: Fazekas–Pál. Nézõszám: 70 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 3, Bodoki 5, Vorsléger 3,
Rehák 11, Suplicz 1, Horváth.
Cserék: Sohár – Németh II., Szabó J. Zs., Oláh 1, Pluhár 1, Szilveszter, Várady-Szabó, Pordán.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 5/5, illetve 4/2, kiállítások: 10, illetve 4 perc.
Szombat délután az utolsó hazai bajnoki mérkõzésünkre került
sor a 2014/15-ös idénybõl. Az ellenfél a bajnoki cím egyik várományosa, a Balatonfüred II. csapata volt. Egy fiatal, ám nagyon tehetséges csapattal kellett megmérkõznünk. Keretükben 5 utánpótlás válogatott játékos is szerepet kapott.
Nem kezdtük rosszul a mérkõzést, támadásban sikerült átjátszanunk a 4-2-es védekezésüket. Egészen a 14. percig nálunk volt az
elõny (8-7). Majd ekkor állva hagytak bennünket a vendégek. Zsinórban 7 gólt szereztek, úgy, hogy mi eggyel sem tudunk válaszolni. Védekezésünk szétesett erre az idõre, és az átlövések ellen
sokszor tehetetlennek bizonyult. A félidõ hátralevõ részében próbáltunk feljebb zárkózni. A hirtelen összeszedett 5 gólos hátrányunkból mindössze egyet sikerült csak ledolgozni a szünetre.
A második félidõ sem a mi szájízünk szerint kezdõdött. Két vendégtalálattal már 6 gól volt a különbség. A 35. perc tájékán jött egy
érthetetlen két perc Pordán István javára, ami már a 3. volt neki.
Védekezésünk egyik alapembere nem térhetett már vissza a pályára a mérkõzés folyamán. Ez szemmel láthatóan még jobban
megfogta csapatunkat. A vendégek ismét futottak egy 1-8-as szériát, amivel végleg lezárták a mérkõzést (17-29). Az utolsó 15
percre egyetlen célunk lehetett csak: a tisztes helytállás. Megpróbáltunk 10 gólos különbségen belül maradni, de a rengeteg elpuskázott lehetõség ezt nem tette lehetõvé. Ellenfelünk a mérkõzés
végéig magabiztosan tartotta megszerzett 12 gólos elõnyét és
megérdemelten gyõzött.
Egy igazán kemény mérkõzésen vagyunk túl, ami lehetett volna
kicsit szebb is. A végeredményben látható különbség igen tetemes
a két csapat között. Ez lehetett volna kicsit kevesebb, legfõképp

akkor, ha belõjük a nagy lehetõségeinket. Védekezésünk ismét lazább volt a kelleténél. Gyõzelmi esélyeink sajnos nem voltak ezen
a meccsen. Egy erõsebb csapat ellen álltunk szemben, mind taktikailag, mind fizikálisan. Õk heti 10-11-et edzenek, amivel ezen a
szinten szinte lehetetlen versenyezni. Ezzel a vereségünkkel, valamint a Nemesvámos hétvégi sikerével végleg elúszott a dobogós
helyezés reménye.
Most már a hétvégi, Rácalmás elleni, nagyon fontos mérkõzésünkre kell koncentrálnunk. Ha sikerül nyernünk, akkor jók a kilátásaink a bajnokság legjobb Fejér megyei csapataként végezni.
Nehéz és kiélezett mérkõzésre lehet számítani.
Május 16., szombat, 18 óra, Dunaújváros, Arany János Sportcsarnok: Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd.
Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC II.
2. Balatonfüredi KSE II.
3. Nemesvámos
4. Rácalmás SE
5. VAX KE Sárbogárd
6. Õsi Boys
7. Martonvásári KSE
8. Tapolca VSE
9. Várpalotai BSK II.
10. Alsóörsi SE
11. Bicskei TC

2
1
3
2
1
0
1
2
1
1
0

0
1
4
4
7
9
12
11
13
14
16

581
646
529
520
477
547
469
460
533
444
404

447
450
460
486
443
540
539
584
606
523
532

134
196
69
34
34
7
-70
-124
-73
-79
-128

34
33
25
24
21
16
13
10
9
7
4

Martonvásár–Bicske 23–21
Alsóörs–Tapolca 34–24
Veszprém Egyetem–Várpalota 10–0 (Várpalota
nem jelent meg)
Õsi Boys–Nemesvámos 24–29
Rehák Tamás

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

Sárszentmiklós–Ercsi 2-0

Adószám: 18502710-2-07.

A Sárszentmiklós hazai pályán fogadta az Ercsi csapatát. Az elsõ félidõ során több helyzet kialakításáig jutott a hazai csapat, de a helyzetek kimaradtak, a játékvezetõ Kõkuti
szabályosnak tûnõ találatát érvénytelenítette, de Bezerédinek és Nagy K.-nak is voltak
helyzetei. A második félidõben is a miklósiak akarata érvényesült, és a csereként beállt
Majláth szabadrúgását juttatta fejjel a kapuba Kõkuti a hosszún érkezve. A hajrában
Majláth állította be a végeredményt, akit egy labdaszerzés után Tóth ugrasztott ki. A hazaiak játékban, akaratban és küzdelemben is jobbnak bizonyultak.
Megye III.: Rácalmás–Sárszentmiklós II. 1-4, U21: Sárszentmiklós–Ercsi 1-7, U18: nem
játszott, U15: Lajoskomárom–Sárszentmiklós 9-2, Öregfiúk: Sárszentmiklós–Tác-Csõsz
– elmaradt.
Sárszentmiklósi SE

Adószám:
18497575-1-07

16
16
11
11
10
8
6
4
4
3
2

A 20. forduló további eredményei:

Jobbnak bizonyultak a hazaiak

Kérjük, hogy
adója 1 %-ával
támogassa
a Bogárd-Dal
Egyesületet.

18
18
18
17
18
17
19
17
18
18
18

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

Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány
Sárbogárd.
További munkájukra Isten áldását kérve felajánlásukat köszönjük!

Köszönet azoknak, akik ezt megteszik!
Tisztelettel:
VAX Kézilabda Egyesület, Sárbogárd
A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek
köszönetet mond, aki az elmúlt, 2014. évben a
személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta
az alapítvány számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a sárbogárdi római katolikus templom és plébánia épületének tatarozása és a szükséges részek felújítása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a fenti célok megvalósítását adójuk 1 %-ának felajánlásával.

Név: TEMPLOMUNK Alapítvány.
Adószám: 18490499-1-07
Isten fizesse meg!
Tisztelettel: a kuratórium

Bogárd és Vidéke 2015. május 14.
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SÍC – hírek, eredmények
Az elmúlt hétvégén Budapesten a MALÉV SC által rendezett
MALÉV-íjászkupán vett részt három versenyzõnk.
Eredményeik:
Katona Alex a felnõtt férfiak között a 13. helyen végzett.
A szeniorok között Gilicze Ferenc a 2. helyen, Gilicze László a 3.
helyen végzett.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést biztosítunk. (Saját – történelmi, longbow, vadász, csigás és
olimpiai – íjjal rendelkezõk is jelentkezhetnek.)
Kérjük tisztelt Olvasóinkat, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával legyenek egyesületünk támogatói.
Adószámunk: 18491074-1-07.
Nagyon köszönjük!
Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Bozsik-torna

Sárbogárd
Alap
Sárszentmiklós
Cece
Sárosd
Mezõfalva
Mezõszilas
Káloz

U7
Kondor Marcell
Balogh Zétény
Szalai Balázs
Raffael Máté
Németh Donát
Bágyi Hunor
Kicska Kristóf
Jónás Kevin

U9
Szabó Dominik
Mezõ Brendon
Papp Dániel
Horváth László
Uhrin Ármin
Kuti Zsolt
Orsós Máté
Lakatos Ruben
Pajor László körzetvezetõ

Május 9-én 10 órakor a sárszentmiklósi focipályán az U7-es és
U9-es korosztálynak rendeztünk Bozsik Fesztivált. 8 egyesület
(Sárbogárd, Sárszentmiklós, Alap, Cece, Káloz, Sárosd, Mezõfalva, Mezõszilas) 84 fiatal játékosa önfeledten kergette a labdát. A
szülõk biztatása fokozta a jó hangulatot. Nem a gyõzelem volt a
fontos, hanem a játék. Mindenki kapott apró ajándékot, az ügyes
labdarúgókat az edzõk oklevéllel is jutalmazták.

Szeretettel meghívjuk Önöket
a Cecei Általános Iskola

Tavaszköszöntõ
zenés, verses, mesés,
dramatikus elõadására,
melynek helyszíne a Cecei Mûvelõdési
Ház és Vállalkozói Központ,
ideje: 2015. május 16., szombat, 18 óra.
A mûsorban fellépnek az iskola diákjai, akik
ezen a napon köszöntik az anyukákat, valamint gyûjtést szerveznek az iskola udvarán
lévõ fajátékok cseréjéhez is.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
2015. május 16-án, szombaton, 9–12 óráig
a Sárbogárdi Zengõ Óvodában (Mikes köz 3.) tartandó

CSALÁDI NAPRA
Programok:
köszöntõ; mûsort adnak óvodásaink:
Varázsköpeny csoport; Egy húron
pendülünk néptánccsoport; kézmûves-tevékenységek, arcfestés, ugrálóvár, homokvárépítés; BÜFÉ.
Szeretettel várunk minden óvodásunkat és leendõ óvodásainkat is családtagjaikkal együtt!

Belépõdíj: 500 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!

Sárbogárdi Zengõ Óvoda
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Május 16., 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: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Öt
kontinens 6.25 Vízitúra 7.00 Híradó 7.30 Család-barát
9.05 A legendás musztáng 10.30 Belle és Sébastien
11.00 Hazajáró 11.30 Csodabogár 12.00 Híradó 12.45
WTCC-túraautó magazin 13.10 Térkép 13.45 Labdarúgás: Újpest FC–MTK Budapest 16.00 Szeretettel Hollywoodból 16.30 Noé barátai 17.00 Gasztroangyal
18.00 Híradó 18.30 Szerencseszombat 19.30 Nero
Wolfe rejtélyei 21.15 Aki legyõzte Al Caponét 23.10
Szörényi Levente 70 0.10 WTCC 2015, Túraautó vb
1.40 Lélegzet 3.20 Öt kontinens 3.55 Vízitúra 4.25 Noé
barátai 4.55 Gasztroangyal
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.35 Kölyökklub 9.45 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.05 Teleshop 10.55 Kalandor
11.20 A’la CAR 11.45 TRENDmánia 12.15 Brandmánia
12.50 Street Kitchen 13.20 Nevelésbõl elégséges
13.45 A nagy svindli 14.45 Glades – Tengerparti gyilkosságok 15.45 Danielle Steel: Biztos kikötõ 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.10 Alkonyat – Napfogyatkozás 21.30 A feláldozhatók 23.25 Fáraó-rali – Cél a piramisok! 23.50 Sziriana 2.15 Odaát 3.00 Titkok otthona 4.00 Dalok szárnyán 6.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.20 Kezedben az életed 8.45 Otthon a kertben 9.15
Astro-világ 8.10 Kezedben az életed 8.45 Otthon a kertben 9.15 Astro-világ 10.25 Babavilág 10.55 Kandász
Travel 11.25 Tûsarok 11.55 Propaganda 12.55 Knight
Rider 14.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Nagydarab és
Kicsiagy 18.00 Tények 19.00 A múmia – A Sárkánycsászár sírja 21.10 Anyám nyakán 23.10 Robbanófejek 1.10 Sportos 1.20 A férjem védelmében 2.05
90210 2.45 13-as raktár 4.10 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
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Május 17., VASÁRNAP
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Esély 9.00 Ma délelõtt 9.15
Kék bolygó 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: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni híradó
6.20 „Így szól az Úr!” 6.25 A Református Szeretetszolgálat Kárpátalján 7.00 Híradó 7.30 Család-barát 9.00
Isten kezében 9.30 Engedjétek hozzám… 9.40 Katolikus krónika 10.05 Új nemzedék 10.35 Metodista magazin 11.00 Az utódok reménysége 11.30 Eperjes
evangélikus emlékei 12.00 Híradó 12.45 Hagyaték
13.15 TS – Sport7 13.50 Ízõrzõk 14.30 Veri az ördög a
feleségét 16.15 Pillangó 18.00 Híradó 18.35 Hogy
volt!? 19.35 Magyarország, szeretlek! 20.45 Egy nyári
kaland 21.40 Pierrot bandája 23.25 Red Bull Air Race
Japán futam 0.55 Trükk 2.40 Aki legyõzte Al Caponét
4.35 Szabadság tér ’89 5.20 Szeretettel Hollywoodból
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.55 Egészségkalauz 10.20 Teleshop 11.10 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.40
4ütem 12.10 XXI. század – A legendák velünk élnek
12.45 Házon kívül 13.15 Alkonyat – Napfogyatkozás
15.40 Piedone, a zsaru 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11
19.50 Nász-ajánlat 22.00 Mad Max 2. – Az országúti
harcos 23.55 Fáraó-rali – Cél a piramisok! 0.20 Portré
0.50 Kötéltánc 2.55 Titkok otthona 4.00 Reflektor 4.15
Nevelésbõl elégséges 4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.25
ÁllatoZoo 8.55 Több mint testÕr 9.25 Astro-világ

10.35 Otthontérkép 11.05 Walker, a texasi kopó 12.05
Stahl konyhája 12.35 Falforgatók 13.40 Knight Rider
14.45 Walker, a texasi kopó 15.50 Kongó 18.00 Tények 18.55 Az ének iskolája 21.10 Összezárva
Friderikusszal 22.15 Charlie Wilson háborúja 0.20 Propaganda 1.20 Kényszerszinglik 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 A Magyar Pünkösdi Egyház istentiszteletének 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 21.55
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 18., 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 7.20 Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.40 Hogy volt!?
9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25 Család-barát 12.00
Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.30 Lola 16.15 Charlie, majom a családban 17.00
Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40 Brown
atya 20.35 Kékfény 21.30 Bábel 22.25 Birodalmi áldozatok – Áldozatbirodalmak 23.25 Pierrot bandája 1.05
Magyar elsõk 1.20 Századfordító magyarok 2.10 Magyar történelmi arcképcsarnok 2.45 Szerelmes földrajz
3.25 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 12.50 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 23.05 Híradó 23.35 Magyarul Balóval 0.10
Döglött akták 1.15 Reflektor 1.30 Chuck 2.20 Furcsa
páros 3.00 Teresa 4.00 Reflektor 4.15 Nevelésbõl
elégséges 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 12.55 Családi titkok 13.55 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
Serenity 1.05 Tények 1.50 Sportos 2.00 Ezo.TV 3.10
Aktív 3.35 Elit egység 4.20 Pan Am 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 13.25 Zene 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989.
15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.50 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 19., 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

2015. május 14. Bogárd és Vidéke
egyház 17.15 Summa 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
Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.20
Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.35
Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.25 Lola 16.10 Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.30 Don
Matteo 19.35 Rex felügyelõ 20.30 Elõvízió 2015 21.00
Eurovíziós Dalfesztivál 2015 23.05 Memento 1.00
Adios, gringo! 2.35 Magyar elsõk 2.50 Szerelmes földrajz 3.20 Pannon expressz 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 12.50 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 23.05 Híradó 23.35 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.05 Magyarul Balóval 0.40 Tökéletes
célpont 1.40 Reflektor 1.55 EgészségKalauz 2.20 A
Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.50
Teresa 3.35 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.15
Nevelésbõl elégséges 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 12.55 Családi titkok 13.55 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 Telitalálat 4.45 Aktív 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 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 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 20., 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: 4.20 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 30 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.35
Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.25 Lola 16.10 Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.45 Magyar Labdarúgókupa döntõ 22.25
Szabadság tér ’89 23.10 Fapad 23.40 Aranymetszés
0.35 Csókok 1.55 Turisták vészhelyzetben 3.25
Szerelmes földrajz 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 12.50 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 Nevelésbõl elégséges 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 12.55 Családi titkok 13.55 Magánnyomo-
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zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Kuzey Güney – Tûz és
víz 21.15 Éden Hotel 22.35 A konyha ördöge 23.50
Lángoló Chicago 0.50 Tények 1.35 Sportos 1.45
Ezo.TV 2.50 Aktív 3.10 Hazugságok gyûrûjében 4.40
Aktív 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 13.25 Zene 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 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 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház 22.55 Zene 22.57
Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

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 21., 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: 4.25 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 30 perces
kajái 8.40 Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai
10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.10 Lola 15.55
Charlie, majom a családban 16.45 Szerencse Híradó
17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.45 Don Matteo 19.55
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.00
Eurovíziós Dalfesztivál 2015 23.05 Munkaügyek 23.35
kult.hu 0.10 Adios, gringo! 1.45 Magyar elsõk 2.10
Magyar történelmi arcképcsarnok 2.50 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 12.50 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 2.50 Teresa
4.00 Reflektor 4.15 Nevelésbõl elégséges 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 12.55 Családi titkok 13.55 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 Nemcsak egy játék 4.25 Pan Am
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 13.25 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások

Május 22., 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: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Életkerék 6.30 Hazajáró 7.00 Híradó 7.20 Charlie, majom a
családban 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.40 Don
Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.10 Charlie, majom a családban 16.55 Noé barátai 17.30 Így készült a Bazi nagy
francia lagzik 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40
Rocca parancsnok 20.40 Columbo 22.00 King 22.50 A
rejtélyes XX. század 23.20 Forma-1 0.55 Kamion Eb
összefoglalók 1.25 Mi lett veled, Totó baby? 3.00 Magyar elsõk 3.15 Szerelmes földrajz 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 11.45 Asztro-show
12.50 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 1.20 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 12.55 Családi titkok 13.55 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 Propaganda 0.40 Tények 1.25
Aktív 1.45 Sportos 2.00 Ezo.TV 3.00 Ringer – A vér kötelez 3.40 A törvény embere 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 zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Regényes történelem 15.35 Közelrõl
16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50
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 15., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Tavaszváró mûsoros délután
a cecei ovisokkal (ism. 49p), Sárbogárdi zsidóság története (ism. 74p), Visszajáró 1. rész (10p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Május 16., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I.
oszt. kézilabda (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Tavaszváró mûsoros délután a cecei ovisokkal (ism. 49p),
Sárbogárdi zsidóság története (ism. 74p), Visszajáró
1. rész (10p) 18.00 Lapszemle 19.00 Dr. Sükösd Tamás és Varga Gábor sajtótájékoztatója (21p), Énekkarok és kamarazenekar a gimnáziumban (93p), Ballagás a gimnáziumban (64p), Bemutatjuk a Pöttöm Cukit (12p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 17., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Tavaszváró mûsoros délután a cecei ovisokkal (ism. 49p), Sárbogárdi
zsidóság története (ism. 74p), Visszajáró 1. rész (10p)
14.00 Dr. Sükösd Tamás és Varga Gábor sajtótájékoztatója (21p), Énekkarok és kamarazenekar a gimnáziumban (93p), Ballagás a gimnáziumban (64p), Bemutatjuk a Pöttöm Cukit (12p) 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Heti híradó
Május 18., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Tavaszi koncert Miklóson
(ism. 27p) és a Zengõben (ism. 31p), Verses est a
könyvtárban (ism. 61p), Jótékony mûsoros délután
Nagylókon (ism. 82p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 19., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I.
oszt. kézilabda (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Bolondballagás (Bertók Ferenc felvétele 23p), A Kossuth iskolások mûsora (30p), Néptáncgála Alapon
1-2. rész (ism. 116p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 20., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Tavaszi koncert
Miklóson (ism. 27p) és a Zengõben (ism. 31p), Verses
est a könyvtárban (ism. 61p), Jótékony mûsoros délután Nagylókon (ism. 82p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt. kézilabda (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 21., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I.
oszt. kézilabda (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A 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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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK: a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS. 06 70 539 7882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091
Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ. 06 20 405 7366
ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 06 20 367 2785
TÁPKOCKÁS, SZÁLAS PAPRIKA, PARADICSOM és
FÛSZERPAPRIKA PALÁNTA kapható. 06 30 418 7854. Sohár, Cece, Deák u. 81.
PARADICSOM CSÁRDA SZAKÁCSOT KERES 06 20 388 0968

2015. május 14. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Motoros permetezõ újszerû állapotban eladó!
Régi pénzt, érmeket, kitüntetéseket beszámítok.
Telefon: 06 (25) 461 754. (1148242)
Üzlet-, irodahelyiség kiadó. 06 (70) 637 2874.
Veszélyes fák kivágását vállalom 06 (20) 437
4869 (1148248)
Mobil kemence eladó 06 (70) 330 8697
Palánta eladó, árusítás 14 órától Tósoki,
Nagyhörcsök 06 (30) 464 0345 (1148293)
Ágynemûtartós felnõttheverõ eladó. 06 (30)
724 4051
Két keverék kankutya ingyen elvihetõ. 06 (30)
724 4051
2

Az ALISCA-MAG KFT. SÁRBOGÁRDI ÜZEMÉBE várja,
GYAKORLATI IDÕ LETÖLTÉSÉRE,
júliustól szeptemberig történõ foglalkoztatással,
VETÕMAG-FELDOLGOZÓ ÜZEMI MUNKÁRA
HALLGATÓK JELENTKEZÉSÉT.
Önéletrajzokat a sarbogard@aliscamag.hu e-mail címre kérjük küldeni.

Ház eladó a József Attila utcában, 67 m , új nyílászárók, összkomfortos. Telefon: 06 (30) 276
9441
Sárbogárd központjában albérlet kiadó 06 (30)
225 2067

AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK hosszú távú FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!
Kiemelten Sárbogárd környékérõl. Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu

Fizetés minden pénteken készpénzben…
Összetartó, barátságos kollektíva…
Kulturált munkahelyi körülmények…
A teljesítményt elváró, de megértõ fõnök…

Ezek, amik várják a Fair 2002 Kft.-nél

KÁRPITOS
munkakörbe jelentkezõ új munkatársainkat!

Jelentkezni: Fair 2002 Kft.
7003 Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630
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.

Bogárd és Vidéke 2015. május 14.

PROGRAMAJÁNLÓ

19

20

HIRDETÉSEK
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ROMA DÉLUTÁN A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A Cecei Általános Iskola TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú pályázatának nem titkolt szándéka, hogy diákjaik ízelítõt kapjanak a roma hagyományokról, a roma értékrend sajátosságairól.
Ennek keretében rendezték meg 2015. május 6-án, délután az elsõ hagyományõrzõ roma délutánjukat. A program során Király László igazgató úr ismertette a vendégekkel a
pályázat céljait, és kihangsúlyozta ennek a délutánnak a projektbe való illeszkedését.
Ezután Pongó Ignác úr, az Országos Roma Önkormányzat képviselõje tartott elõadást a
felnõtteknek és gyereknek. Bemutatta a cigány népcsoportok sajátosságait, kicsit a
cecei és németkéri viszonyokra is utalva, majd beszélt a hagyományos roma foglalkozások sajátosságairól és jellemzõirõl is. Külön kitért arra, hogy minden roma legyen
büszke a származására, õrizze a hagyományait, tisztelje az idõsebb cigányokat, tanuljon tõlük.
A délután folytatásaként a Kajdacsi Cigány Hagyományõrzõ Együttes elõadásában
hallhattak dalokat, amiket gitárral, tangóharmonikával és ceglédi kannával kísértek. A
fiatalokból álló csoport nagy sikert aratott zenélésével. Közösen megtanulták a cigány
himnuszt, amit az összes vendég együtt énekelt a zenészekkel.
Ezután Sárköziné Rafai Nikoletta németkéri cigány táncos elõadásában láthattak tradicionális cigánytáncokat. Külön öröm volt számukra, hogy Nikoletta egy gyönyörû ruhában vett részt a fellépésen, ami színeiben és mintájában is bemutatta a roma sajátosságokat. Olyan vidámra sikerült a fellépése, hogy többen arra is vállalkoztak, hogy
együtt táncoljanak vele egy táncház keretében.
A program zárása a cigány pogácsa megkóstolása volt, amit az egyik cecei szülõ,
Rafaelné Tóth Csilla sütött a vendégek számára. Annyira ízlett a résztvevõknek, hogy a
több kilónyi cigány pogácsát hamar elkapkodták.
Az iskola munkatársai és diákjai köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik szereplésükkel és részvételükkel támogatták a diákok roma hagyományokról való ismeretszerzését!
Szabóné Várady Katalin igh.

