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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

„TÖRTÉNELEM-
HAMISÍTÁS

TÉNYE” forog fenn
(3. oldal)

MI LAKOZHAT
ezekben az õsz
KOPONYÁKBAN

(11. oldal)

Elismerés PALOTÁS
JÓZSEFNEK,

GRÓF FERENCNEK
(19. oldal)

LOMBÓLLOMBÓL
RETROLUXUSRETROLUXUS

Tisztogatós–fészekrakós idény köszön-
tött ránk. A gólyák megpucolták fészkü-
ket a gizgaztól, renováltak, mielõtt
megérkezik hozzájuk a sok kis gólya. A
két lábon járó „fõemlõs”, azaz az ember
ugyanígy tesz, bár nem feltétlenül utó-
dainak, hanem újabb anyagi javainak
teremt helyet.
Számokban meghatározható, hogy ki-
nek mekkora az ökológiai lábnyoma,
amit életmódjával a Földön hagy. A
lomtalanításra kitett kacatok e nyom és
gazdája történetérõl mesélnek: tollpár-
na – rajta édesded álomban kicsurrant
nyál foltja; virágos fotel – meghitt nyár-
esti merengések csöndes tanúja; fakó
bõrcipõ – mely valaha fényesen ragyo-
gott egy kirakatban és színházakba járt;
videomagnó – a 80-as évek ausztriai be-
vásárlási turizmusának hozadéka; no és
vécécsészék, bútor- és ruhadarabok,
mûszaki cikkek, csorba, törött tárgyak.
A megbecsültségüket vesztett, kirakott
holmik közül azonban számos portéka
új gazdára talál. Az ilyenkor beszerzõ
körutakat rovó lomisok összeszednek
mindent, amibõl szétszedve, felújítva
pénzt lehet csinálni.
Módosabb környékeken, vagy németaj-
kú, brit vidékeken „vadászva” megunt,
hibátlan, pazar berendezési és haszná-
lati tárgyakból – némi kreativitással, kis
ráfordítással – be lehet rendezni egy
komplett lakást.

Hargitai–Kiss Virág

ALAPI DÍJUGRATÓALAPI DÍJUGRATÓ

Fantasztikus gyõzelemFantasztikus gyõzelem
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ALAPI DÍJUGRATÓ
Idén is megrendezték a hagyományos ta-
vaszi díjugrató lovasversenyt Alapon, Ta-
vasz-majorban. A messzebbrõl érkezett
vendégek és kilátogatók gyönyörködtek a
helyszín nyugalmat árasztó szépségében.
Ebben az évben is nagy izgalommal várják
a megmérettetést kortól, nemtõl, lakhely-
tõl függetlenül. A versenyigazgató Méhes
Lajos volt, a rendezvény házigazdája az
Arany János Mezõgazdasági Kft.

A szervezõk nagy lelkesedéssel, odaadás-
sal rendezgették a terepet, pályát már na-
pokkal a rendezvény elõtt. A kft. dolgozói
és a falu lakosai önkéntesen segítettek a
program zavartalan lebonyolításában. A
csodálatos környezetben közösen készített
ízletes pörkölttel vendégelték meg a ver-
senyzõket.
A versenyen 60 lovas indult, 139 startot in-
dítottak. Rengeteg kiváló és tehetséges
versenyzõ indult. A megyei díjugrató baj-
nokság 2. fordulója is volt, több kategóriá-
ban mérethették meg magukat a verseny-
zõk: B1a, B2b stílusverseny (kezdõ lovak

és lovasok részére), B1c, B2 nyitott ifjúsági
verseny, B3 kategória (Bálint László-em-
lékdíj), valamint B4 kategória (Alapi
Nagydíj).
A versenyszünetekben izgalmas progra-
mokat láthattak az érdeklõdõk. A nap fo-
lyamán lovas kaszkadõrök a tûzzel „ját-
szottak”, de fellépett Pintér Tibor színmû-
vész akrobatikus lovas számokkal, csodá-
latos musical- és operettrészletekkel, a

Black Horse Country Club, a Ten Dance
Tánccsoport, a Kistücskök és Nagytücs-
kök, valamint a Mezõföldi Népi Együttes
is megmutatta tehetségét.

A veterán lovasokat külön díjazták emlék-
plakettel, ami rendkívül megható, nemes,
figyelmes gesztus volt a rendezõk részérõl.

A szervezõk ezúton is köszönik a támoga-
tók, a verseny megrendezését önkéntesen
segítõk, valamint az Arany János Mezõ-
gazdasági Kft. dolgozóinak munkáját.

Mágocsi Adrienn

Helyezések
B/0 nyitott
1. Érsek Ivett, Baglashegyi Álom, Kabakán Kft.
2. Tõzsér Tibor, Corozia, Pécsi Lovasklub Kft.
3. Zámbó Csilla Melinda, Audrey Hepburn, Kings
Gold Lovas SE
B/1a kezdõ lovasok stílusversenye
1. Beke Bettina, Bizánc, Kings Gold Lovas SE
2. Papp Krisztina, Titusz, Kabakán Kft.
3. Simon Zsolt, Merszi, Mohácsi Torna Egylet
B/1c nyitott
1. Varga Mária Veronika, Sissy Hercegnõ,
Dunaszekcsõi SE
2. Király Klaudia, King Gold Olympia, Kings Gold
Lovas SE
3. Mód Martin Máté, Tipi, Kings Gold Lovas SE
B/2 ifjúsági
1., Varga Mária Veronika, Sissy Hercegnõ,
Dunaszekcsõi SE
2. Mayer Annamária, Balou, Kalafarm SE
3. Tóth Sándor, Nintender, Mohácsi Torna Egylet
4. Bodoki Bernadett, Godzilla-G, Kabakán Kft.
B/2 nyitott
1. Weisengruber János, Carter, Classic-Horse
1975
2. Eper Márton, Amigo, Seregélyesi Lovas Club
3. Balogh Mariann, Del Marino, Korona Ménes
LE
4. Zsoldos Attila, Fatima, Simontornyai TC
B/3 Ifjúsági
1. Takács Andrea, Colonel, Sárbogárdi LE
2. Tatai Kata, Coupido, Kalafarm SE
3. Gátfalvi Kira, Grappa, Bosi LC
B/3 nyitott, Bálint László-emlékdíj
1. Finta Géza, Csabi, Kinizsi SK Gyenesdiás
2. Weisengruber János, Carter, Classic-Horse
1975
3. Tóth Márk, Aschenputtel 7, Castilia Kft.
B/4 nyitott, Alapi Nagydíj
1. Dobrádi György, Peer Gynt, Dobrádi Lovas
Klub
2. Király Klaudia, Heléna, Kings Gold Lovas SE
3. Finta Géza, Csabi, Kinizsi SK Gyenesdiás
4. Takács Andrea, Gésa, Sárbogárdi LE
A versenybíróság tagjai: Kunos Attila elnök, Vá-
mos Valentína, Katona Linda
Melegítõpálya-bíró: Szarkáné Egry Vera
Stílusbírók: Kunos Attila, Vámos Valentína
Pályaépítõ: Szarka Ferenc
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20 éves a Suzuki Barta Sárbogárd
A Suzuki Barta Sárbogárd márkakereskedés és szerviz helyén
egykor sáros pusztaság volt. Egy kis konténerrel itt kezdte meg
tevékenységét Barta József és Barta György Németországból be-
hozott, használt autók forgalmazásával. 20 évvel ezelõtt aztán
egy nagy beruházás révén megnyitották Suzuki autószalonjukat
1995. május 1-jén. Azóta rengeteget fejlõdött a cég, és több vá-
rosban is üzletet nyitottak. Születésnapjukat hétvégén ünnepel-
ték.
– Miért éppen a Suzuki márka mellett döntöttek annak idején a tulaj-
donosok?
Vámosiné Szántó Krisztina, a Suzuki Barta Sárbogárd ügyveze-
tõje: – Akkor kezdték gyártani Magyarországon ezt az autómár-
kát.
– A Suzuki Barta nemcsak kereskedés, hanem szerviz is egyben, ahol
mindent elintézhetnek az autótulajdonosok, ami a gépkocsijukkal
kapcsolatos. Hogyan változott, bõvült az évek során a cég?
– Már az elejétõl fogva mûszaki vizsgabázisunk is van, lett egy fes-
tõmûhelyünk, karosszériajavítás – ahogy a lehetõségeink adottak
voltak, hogy mindenfajta háttérmunkát meg tudjunk oldani az
autóértékesítéssel kapcsolatban.
– Több helyen is van ma már Barta-kereskedés.
– Pakson, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron.
– Most más iránnyal is próbálkozik a cég a Suzukik és használt autók
értékesítése mellett.
– Tavaly decemberben Székesfehérváron Opel-kereskedést nyi-
tottunk, és mellette építünk egy Suzuki-kereskedést. Sárbogár-
don ezáltal is nagyobb lett a használtautó-választékunk. Az új
gépkocsik mûszaki vizsgáztatását itt oldjuk meg.
– Voltak-e olyan hullámvölgyek, gazdasági válságok, amikor nehezebb
idõszakot élt meg a cég?

– 2008 nehéz év volt. Elõtte cégcsoport szinten 2000 autót adtunk
el. Az volt a szerencsénk, hogy akkor nyitottunk Európa felé: el-
kezdtünk autókat exportálni, Ausztriába, Németországba, egyre
több országba, és a bérautó-ágazatunkat fejlesztettük. Amikor
idejöttem, akkor 20-30 bérautónk volt, most 230 darabnál járunk.
– Összesen mennyien dolgoztok a sárbogárdi kereskedésben?
– 14-en.
– Mik a jövõbeli tervek?
– Elkezdtünk Skodával is foglalkozni, bérautóként és használt au-
tóként értékesítjük ezt a márkát.

Hargitai–Kiss Virág

Juhász János fóbiája
Nyugdíjas laptulajdonosként jó ideje hát-
térbe vonultam. A Bogárd és Vidéke fele-
lõs szerkesztõi tisztét átadtam Hargi-
tai–Kiss Virágnak, s derûvel szemlélem
magam körül a világot. Azt is derûvel
szemlélem, hogy bár évek óta távol tartom
magam a helyi politikától, Juhász János a
múlton keseregve továbbra is rendszere-
sen rajtam köszörüli a nyelvét, mintha
minden bajának okozója én lennék. Ennek
különösebb fontosságot nem tulajdonítot-
tam. Az se okoz gondot, hogy ha köszönök,
elfordítja a fejét. Ez legyen az õ gondja.
Továbbra is köszöntöm, s vidáman eme-
lem rá a poharam: „Egészségedre, János-
kám!”
A legutóbbi testületi ülésen elhangzottak-
ra azért tartom szükségesnek mégis rea-
gálni, mert részérõl ez esetben a „történe-
lem-hamisítás ténye” forog fenn. A 2008.
január 31-ei lapszámunkból idézett. Sze-
memre vetette, hogy annak idején minden
alkalmat megragadtam, hogy lázítsak elle-
ne, védtem ellene a Hõsök terén lévõ hõsi
halottak nyughelyét. Felteszi a kérdést,
hogy most, a Kenessey-szobor elhelyezésé-
nél miért nem teszem ugyanezt.
Tisztelettel emlékeztetem Juhász Jánost,
hogy a Kenessey-szobor avatása kapcsán a
Bogárd és Vidéke hetilap külön is rákérde-
zett az emlékmû elhelyezésével kapcsola-

tos aggályokra. A polgármester arról tájé-
koztatta lapunkat (ahogy aztán a testületet
is), hogy legjobb ismereteik szerint az a
parcella nem sír, nagy valószínûséggel ott
nincsenek csontok a föld alatt.
Annak idején, amikor a Városszépítõ és
Hagyományõrzõ Egyesülettel terveztük a
világháborús emlékmû visszahelyezését
eredeti talapzatára és az emlékmûegyüt-
test, s ennek kapcsán a szovjet obeliszk le-
bontását, minden hivatalos utat végig kel-
lett járnunk a Hadisírgondozó Irodánál,
valamint az orosz nagykövetségnél. Min-
den engedélyt, jóváhagyást megkaptunk a
munkákhoz. Ennek ellenére 2008-ban a
városközpont rehabilitációja ürügyén Ju-
hász Jánosék szét akarták bontani az em-
lékmûegyüttest. Ez ellen személyesen is
tiltakoztam, s velem együtt késõbb csak-
nem a fél város.
Sok más ügyben ütköztem személyesen is
Juhász Jánossal. Akkor például, amikor le
akarták bontani a pártás házat. Ezt sike-
rült a mûemlékvédelem segítségével meg-
akadályozni. A régi posta épületének le-
bontása ellen is szót emeltem, sajnos ezt a
rombolást már nem tudtuk megakadályoz-
ni, s e régi szép épület eltûnésével szegé-
nyebb lett a város. De szóvá tettem azt is,
hogy az abból kinyert szappantéglákat a
maguk hasznára egy zsák pénzért adták el

a bontást végzõk, pedig az a szappantégla
nagyon jól jött volna a régi tanácsháza lá-
bazatának javítására. Ezt a téglát ma
aranyáron lehet csak beszerezni. A veszé-
lyes hulladéknak minõsülõ bontási törme-
léket kivitte a vállalkozó a határba, ahol
egy út mellé leborították. Az még most is
ott van. Szóvá tettem az újságban ezt is,
fényképekkel dokumentálva. Az ügyben a
megszólalásomat szintén személyes sér-
tésnek vette Juhász János, és semmit nem
tett, hogy a veszélyes hulladékkal teli tör-
melékhalmot a vállalkozó onnan eltakarít-
sa. Tiltakozó aláírásgyûjtést kezdemé-
nyeztünk egy eszelõs ötlet, a kultúrház le-
rombolása és a Hõsök terei emlékmû-
együttes lebontása ellen. Máig nem tud
megbékélni azzal Juhász János, hogy
eredményes volt az aláírásgyûjtés.
Hogy polgármesterként megbukott, ezért
máig engem okol, s nem hajlandó elfogad-
ni, hogy öntörvényûsége, a sok egyéni és
közösségi sérelmet okozó intézkedései,
mindenen keresztültaposó, mérhetetlen
egoizmusa miatt nem választották meg
újra.
A nyilvánosság tükör; amilyennek látod
magad benne, azért ne a tükröt hibáztasd –
ezt minden közéleti szereplõnek ajánlatos
lenne megfogadnia, ha hosszú életû sze-
retne lenni közéleti szerepében. Ellenkezõ
esetben nagyon gyorsan a történelem
szemétdombján találja magát.
Ez történt…

Hargitai Lajos
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Régi szokás szerint…
Noha a Cecei Általános Iskola szombaton
rendezett tavaszi délutánja a Gergely-já-
rás régi szokásának felelevenítésével, isko-
lába verbuválással kezdõdött, a program
maga hagyományteremtõ szándékkal ké-
szült. A mûsor elején Szabóné Várady Ka-
talin beszélt az iskolába járás fontosságá-

ról. A tanév végének közeledtével – aho-
gyan mindenki az év vége felé – számadást
tartanak a diákok és a pedagógusok egy-
aránt. A délutánt köszönetképpen a part-
nereknek és a szülõknek ajánlották. A mû-
sor során befolyó bevételt az udvari játé-
kok cseréjére fordítják majd, mivel ezek
nem felelnek meg a jelenleg hatályos krité-
riumoknak.
Killer Fédószija Radnóti Nem tudha-
tom… címû versét szavalta, majd az elsõ-
sök énekeltek és mutattak be játékokat a
színpadon, akik után a bölcs öszvérrõl me-
sélt Gál Levente, aki az idei mesemondó
verseny legifjabb résztvevõje volt.
A sáregresi gyerekek külön szót érdemel-
nek. Kétszer is felléptek a színpadra: elõ-
ször egy „szivárványos táncot” mutattak
be, majd a Mary Poppins musical esernyõs
táncfeldolgozását adták elõ. A szülõk fel-
készítésének köszönhetõen nemcsak az is-
kolai rendezvényeken, hanem a különbö-
zõ falusi programokon is részt vesznek.
Õket Pajor Lili követte, aki egy burmai tör-
ténetet mondott el a majdnem pórul járt
falánk tyúkocskáról.
Az iskolában több projekt is fut párhuza-
mosan. Az egyik ilyen a Te is! projekt, ahol

a diákok egymást mentorálják. Ez az egy-
mást segítõ csapat tornagyakorlatot muta-
tott be a színpadon. A második osztályo-
sok az aranyszõrû bárány történetét adap-
tálták, amin a közönség jót mulatott. A
szórakoztató mûsort a jelmezek is színesí-
tették. Kovács László, Szakálas Mira és

Szakál Rebeka együtt álltak a színpadra
verseket szavalni, majd az iskolában több
éve folyó furulyaoktatás eredményekép-
pen Lehota Eszter és Pajor Lili furulyajá-
tékát hallgatták a jelenlevõk.
A délután nem csak a tavaszünneplésrõl
szólt. Voltak a nézõk sorában többen, aki-

ket még nagyobb szeretettel köszöntöttek:
a harmadik osztályosok egy kedves mûsor-
ral és egy verscsokorral ünnepelték az
édesanyákat.
Varga Gyula a dolgok jó és rossz oldalát
mutatta be egy mesén keresztül. A mókás
történethez Bali Miklós egy indiai népme-
sével csatlakozott, majd a karateedzése-
ken részt vevõk adtak egy kis ízelítõt abból,
amit a tréningeken tanultak. Markó Vik-
tor cirkuszi mutatványosokat megszégye-
nítõ bemutatót tartott egykerekû bicikli-
vel, akit a drámaszakkörösök követtek egy
Lázár Ervin-történet feldolgozásával. A
mûsor zárásaként a harmadik osztályosok
énekeltek néhány ismert dalt, amelyek kö-
zött – személyes örömömre – József Attila-
megzenésítés is volt.
A közel kétórás mûsorban az iskola apra-
ja-nagyja bemutatkozott, ezért ez a hagyo-
mányteremtõ kezdeményezés jó lehetõség
arra, hogy a diákok ne csak a különbözõ
versenyeken mutathassák meg, amit tud-
nak, hanem a cecei emberek is láthassák,
hogy a fiatalok között is vannak szorgal-
mas, tehetséges gyerekek.

Menyhárt Daniella
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MEGHÍVÓ
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

tisztelettel meghívja Önt

„Együtt a befogadó
intézményekért” megnevezésû,

TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0016 azonosító szá-
mú uniós pályázat keretében megvalósuló
programsorozatára.

Téma:

A korai mozgás-, beszédfejlõdés, fejlesztési
lehetõségek a családban

Programok:

május 27.: „Miáú és társai” – A korai anyanyel-
vi fejlesztés otthoni lehetõségei

június 1.: „Papagájtréning” – A beszéd fejlõdé-
sének elõsegítése késõi beszédindulás esetén

június 3.: „Valaki kopog… Valaki totyog…” –
A mozgás fejlõdésének elõsegítése a korai idõ-
szakban

június 8.: „Túl a Bukferencián…” – A mozgás
fejlõdésének segítése késõi mozgásfejlõdés
esetén

Helyszín: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Sárbogárdi Tagintézménye, 7000 Sár-
bogárd, József A. u. 10.

A programok minden esetben 8.00–10.00 óra
idõtartamban zajlanak.

Jelentkezési határidõ: két nappal az aktuális
program elõtt.

További információ: 06 (25) 462 015,
sarbogard@fejermepsz.hu, vagy személyesen
a helyszínként megadott címen.

Elõadások a korai fejlesztésrõl
Illés Györgyi „A babanyelvtõl a Csip-csip
csókáig” címû, az egészségesen fejlõdõ
csecsemõrõl és kisgyermekrõl szóló elõ-
adásával vette kezdetét a Sárbogárdi Pe-
dagógiai Szakszolgálat programsorozata a
József Attila utca 10. szám alatt hétfõn dél-
elõtt, egy pályázatnak köszönhetõen. A 12
órás elõadássorozat célja, hogy a korai fej-
lesztésben részt vevõ, arra érzékeny és ér-
deklõdõ érintettek (szakemberek, anyu-
kák) megfelelõ tájékoztatást kapjanak a
csecsemõk, illetve 3 éves kort még be nem
töltött gyermekek mozgás-, beszéd-, men-

tális fejlõdésérõl, fejlesztésérõl. Sokakat
érintõ téma lehet például, hogy a gyerme-
kek késõn tanulnak meg beszélni.

Az érdeklõdõk elméleti elõadásokat hall-
gathattak meg az elsõ két alkalmon; ezt
követõen a különbözõ területek gyakorlati
tennivalóiról kaphatnak interaktív bete-

kintést. Az elõadásokat a szakszolgálat
munkatársai, logopédusok, korai fejlesz-
tõk, mozgásfejlesztõk, gyógytestnevelõk
tartják.
A részletes programot és idõpontokat la-
punkban megtalálják.

Hargitai–Kiss Virág

Dínomdánom Sárhatvanban
A kicsinyke falu ismét kitett magá-
ért: három klubot invitáltak meg
magukhoz szombat estére. Az Ala-
pi Margaréta Nyugdíjasklub, az
Alapi Polgárõr Egyesület és a Tö-
börzsöki Nyugdíjasklub látogatott
el Sárhatvanba.
A fergeteges hangulat adott volt. A
klubok nagy szeretettel köszöntöt-
ték egymást énekekkel, kedves ver-
sekkel. Gyõri Mariann és Zámbó
Piroska, a hatvani klub tagjai vicces
kabaréjelenettel nevettették meg a
közönséget.

A mûsorok után közös vacsora következett; Gyõri István által fõzött finom pörköltet
szolgáltak fel a vendégeknek, melynek nagy sikere volt. A közös vacsora után követke-
zett a dínomdánom, amihez a talpalávalót Csendes István szolgáltatta. A fergeteges han-
gulatról az is árulkodott, hogy hajnali kettõig ropták a vendégek és házigazdák.
Egy meglepés is volt az est folyamán: szeretettel köszöntötték Zámbó Józsefet, a klub
lelkes, odaadó tagját 60. születésnapja alkalmából.

Tudósítónktól
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Zengõ-hírek
Családi nap a Sárbogárdi Zengõ Óvodában

Óvodánkban hagyományainkhoz híven az idei évben is családi na-
pot szerveztünk a szülõi munkaközösség közremûködésével az el-
múlt szombaton a székhelyre járó óvodásaink és családjaik részé-
re. Szívesen láttuk vendégül volt és leendõ óvodásainkat szüleik-
kel, rokonaikkal együtt. Örömünkre szolgált, hogy sokan elfogad-
ták meghívásunkat. Programunkat elsõként a Varázsköpeny báb-
csoport mûsora nyitotta zenés, verses, bábos elõadásával. Ezt kö-
vetõen az Egy húron pendülünk elnevezésû néptánccsoport ropta
a táncot, magyar népzenére és gyermekdalokra. A mûsorban sze-
replõ, és fellépõ gyermekek óvodánkban tehetséggondozó foglal-
kozásaink keretében sajátíthatták el a báb- és drámajáték-isme-
reteket, illetve a néptánclépéseket, gyermekdalokat. A közönség
nagy tapssal jutalmazta a gyermekeket.

A mûsort követõen többféle kézmûves-tevékenységgel várták
vendégeinket és óvodásainkat az óvó nénik. Lehetett szélforgót,
repülõt, katicabogarat, teknõst, karkötõt, lepkefogót készíteni. A
két utóbbi tárgy elkészítésével a környezettudatos magatartásra is
szerettük volna felhívni a figyelmet; újrahasznosítható anyagok-
ból csodás díszeket és játékokat is lehet alkotni. A Kölyökidõ Ala-
pítvány biztosította a légvárat, trambulint és arcfestést. Egy kis
idõ elteltével alig ismertük fel óvodásainkat, mert átváltoztak kü-
lönbözõ mesehõsökké, színes arcukkal mosolyogtak ránk. Ho-
mokvárépítõ versenyt is hirdettünk a csoportoknak. A borús idõ
ellenére a bátrabbak remekmûveket készítettek, és mire végeztek
a várépítéssel, a nap is kisütött.

A délelõtt folyamán a gyerekek izgatottan és kíváncsian ültek be a
rendõr- és tûzoltóautóba, beszélgettek a szakemberekkel. „Azért
az igazi jobb, mint a játékautó, mert bele is tudunk ülni” – mondta
egyik óvodásunk, miután kipróbálta a vezetõülést.
Az együtt töltött idõ értékes pillanatai, reméljük minden család
életében jó érzéseket keltettek felnõttként és gyermekként egy-
aránt.
Az intézmény nevében köszönöm a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság, a Sárbogárd Hivatásos Tûzoltóság támogatását, a közösségi
szolgálat keretében közremûködõ diákok segítõ munkáját, a szü-

lõi szervezet aktív részvételét és a szülõk felajánlásait, mellyel
nagyban hozzájárultak rendezvényünk sikeres megvalósításához.
Az intézmény gyermekei és dolgozói nevében:

Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ

Madarak és fák napja…

…a Zengõben
1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyaror-
szágon elõször a madarak és fák napját, amelyet az 1906. évi I. tör-
vénycikk szabályozott. Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi
miniszter körrendeletben írta elõ: évente egy napot a népiskolák-
ban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos mada-
raknak és azok védelmének jelentõségét megismertesse. Megün-
neplésének idõpontja Magyarországon május 10.
A Zengõ Óvodában is minden csoportban beszélgettek a mada-
rak hasznosságáról, ismerkedtek a nevükkel, külsõ tulajdonsága-
ikkal, életmódjukkal. Szerettük volna, ha nemcsak könyvekbõl,
képekrõl, filmekbõl láthatják ezeket az élõlényeket, hanem teljes
valóságukban is, láthassák, érezhessék a madarak mozgását,
reakcióját.
Freschli László, a Sárbogárdi D-13 Postagalamb Sport Egyesület
tagja hozta el postagalambjait, hogy a gyerekek közelrõl is megis-
merhessék e szép madarakat. Felejthetetlen élmény volt a bát-
rabb gyerekek számára, hogy kézbe foghatták a galambokat, és
útnak indíthatták õket. Az óvoda többi gyermeke hatalmas ováci-
óval és tapssal fejezte ki tetszését.
Köszönjük Freschli Lászlónak, hogy színesítette e napot postaga-
lambjaival!

Fiserné Farkas Csilla óvodapedagógus

… a sárszentmiklósi óvodában

Gazdag Erzsi: Álmomban

A múlt héten óvodánkban megvalósult kisgyermekeink „álma”,
amikor a madarak és fák napja alkalmából sokféle programot, te-

A szarkák csörögtek,
csörögve pöröltek.
A harkály, kopp-kopp-kopp,
koppantott egy nagyot,
elillant az álmom,
még most is sajnálom.

Álmomban hol jártam?
Erdõben. S mit láttam?
Két nyulat, két szarkát,
kopp-kopp-kopp, víg harkályt.
A nyulak füleltek,
két lábra leültek.
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vékenységet szerveztünk számukra a csoportokban. Hosszabb-
rövidebb kirándulásokon vettünk részt, sétákat tettünk, képeket,
könyveket gyûjtöttünk, tablókat készítettünk.

A Napsugár csoportosok Miklós határába, a vasúti átjáróhoz ki-
rándultak. Túrájuk során sokféle madarat, állatot láttak, megfi-
gyelték ezek hangját is. A Cica csoportosok a sukorói arborétum-
ba utaztak el szüleikkel. Hajóztak, túráztak, a kilátóból megfi-
gyelték a madarakat, múzeumban voltak, ahol megismerték a Ve-
lencei-tó környékének állat- és növényvilágát. A Bóbita, a Tap-
pancs és a Nyuszi csoportosok Csóri Anti bácsihoz sétáltak el. An-
ti bácsi nagy szeretettel beszélt a gyerekeknek gyönyörû galamb-
jairól. Megmutatta a nemrég kikelt galambokat, elmondta, mi-
lyen eleséggel táplálkoznak, miért kell meggyûrûzni õket. Büsz-
kén mutatta madarai versenyeken nyert kupáit, okleveleit, díjait.
Búcsúzóul egy igen kedves ajándékot adott az ott lévõknek: egy
szép, régi bölcsõdalt énekelt el és tanított meg gyerekeknek, fel-
nõtteknek. A dallam a Debrecenbe kéne menni címû ének, szöve-
ge pedig a következõ:
„Nyissuk ki a galambházat, hogy a galamb mind kiszálljon,
Szálljon ki a zöld mezõre, ott talál majd legelõre.
De ha majd a sas üldözi, gyorsan be kell bocsájtani,
Gyere haza, kis galambom, tiszta búzát kapsz majd itthon.”
A Tappancs csoportosok Vámosi Istvánékhoz is ellátogattak,
ahol sokféle állatot – papagájt, ördögtyúkot, pintyet stb. – láttak.
A Nyuszi csoportosok a Madarász József Városi Könyvtárban
voltak, ahol Edit nénivel egy érdekes foglalkozáson vettek részt.
Beszélgettek az erdõ, a fák, a madarak védelmérõl, megismerked-
tek sokféle madárral, meghallgatták a hangjukat is. A könyvtár-
ból kikölcsönzött könyveket, illetve a témához kapcsolódó, ott-
honról hozott könyveket örömmel forgatták, nézegették az óvo-
dában. A legkisebbek, a Katica csoportosok a közeli gólyafészek-
ben lévõ gólyát nézték meg.
Óvodánkban kiemelten fontosnak tartjuk a környezetvédelem-
hez kapcsolódó jeles napokról való megemlékezést. Sokat beszél-
gettünk a gyerekekkel arról, hogy nem csak ezen a napon kell
gondolnunk a madarakra és a fákra.

Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája,
Némethné Steinbach Renáta, Farkasné Fûrész Márta

Családi nap a Töbörzsöki Óvodában
Idén is megrendezésre került az immár hagyománnyá vált családi
nap, amit megtisztelt jelenlétével N. Kovács Zsolt. A szomorkás

idõben izgatottan gyülekeztek a gyerekek családjaikkal. A ren-
dezvényt a dunaújvárosi Aranyudvar zenekar mûsora indította. A
gyerekek is részt vehettek az elõadásban, amit nagyon élveztek.
Közben megérkezett a tûzoltóautó, amit elsõnek a fiúk rohamoz-
tak meg. Megismerkedhettek a tûzoltáshoz szükséges felszerelé-
sekkel, hogy mi hogyan mûködik. Sok kérdéssel fordultak a kész-
séges tûzoltókhoz. Folyamatosan tele volt gyerekekkel az
ugrálóvár, a trambulin. Lovagolni is lehetett. Az arcfestésnél
hosszú sor kígyózott, szebbnél szebb alkotások születtek. Talál-
kozhattunk tigrissel, kutyával, pillangóval, lóval stb.
Köszönet a szülõknek a lebonyolításban nyújtott segítségért, a fi-
nom süteményekért.
Jó hangulatú, kellemes délelõttöt töltöttünk együtt.

Pál Ildikó óvodapedagógus

Huncutka híradó
Május 14-én, csütörtökön a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Huncutka
csoportjába járó gyermekek és szüleik egész napos kiránduláson
vettek részt.

Busszal érkeztünk az agárdi hajókikötõbe, ahol a hajó indulásáig
megtekintettünk egy kiállítást. Nagy érdeklõdéssel néztük meg az
akváriumokban kiállított halakat, csigákat, vízi bogarakat, a tó-
ban élõ növényeket. Az ezt követõ, közel félórás sétahajózás so-
rán láthattunk hattyúkat, vadkacsákat, sirályokat és gyönyörköd-
hettünk a távolban látszó Velencei-hegységben.

A busz a Szúnyog-szigeten várt minket. Felszállás után, elhaladva
a pákozdi emlékmû mellett a gyermekek egy rövid történelmi tá-
jékoztatást kaptak a pákozdi csata történetérõl.

A csoport tagjai izgatottan várták, hogy megérkezzünk az arboré-
tumba, ahol egy hatalmas játszótér várta õket. Elsõ utunk a múze-
umba vezetett. Sok új ismerettel gyarapodhatott mindenki, mivel
a Velencei-tó és környékén élõ állatok és növények mind fellelhe-
tõk voltak az interaktív kiállításon.

A következõ programunk a kilátó megmászása volt, amit szinte
mindenki vállalt. Megérte a fáradságot, mert a magasból gyö-
nyörködhettünk a környezõ táj szépségében. A tanösvényen tett
hosszú séta után a gyerekek és kísérõik örömmel pillantották meg
a játszótéren lévõ sokféle játékot, amiket hamar birtokba vettek.
Az idõjárás kedvezett a programokhoz. Fáradtan ugyan, de élmé-
nyekben gazdagon tértünk haza.

A csoport óvodapedagógusai
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Miklósi hírcsokor
Madarak és fák napja

„...évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.”
(Herman Ottó)
A madarak és fák napja elsõsorban iskolai ünnep, de fontosnak
tartjuk iskolánkban, hogy ne csak ezen a napon, hanem az év min-
den napján gondoljunk és vigyázzunk a madarakra, fákra, a min-
ket körülvevõ környezetre. A hétköznapokon is figyelnünk kell
„hallgatag” és „énekes” társainkra. Nem csak azért, mert a fák
oxigént termelnek, port szûrnek és a zajvédelemben is fontos sze-
repük van. Nem csak azért, mert a színes, gyönyörû madarak
éneke, a fák zöldje nyugtatja az embert.
Iskolánkban szép hagyománnyá vált, hogy akadályversenyt szer-
vezünk az alsós tanulóknak a madarak és fák napja alkalmából.
Elõzetesen minden osztály egy madár és egy fa nevét kapta, ame-
lyet tabló formájában elkészített. Az elkészült ötletes, színes alko-
tásokat elhelyezzük az emeleti faliújságokra, az ÖKO-fákra.
Május 13-án délután ragyogó napsütésben indultak el a csapatok
az akadályverseny útvonalán. Az 1-2. évfolyam és a 3-4. évfolyam
tanulói két korosztályban mérték össze tudásukat és ügyességü-
ket. Az állomásokon a diákok számot adhattak tudásukról, a ter-
mészetrõl, a madarakról, a növényekrõl szerzett ismereteikrõl.
„Járhattak” mocsárt, keresztrejtvényt, találós kérdéseket, érde-
kes kvízt fejtettek meg. Aszfaltrajzverseny várta a kisebbeket, míg
a nagyobbak az utolsó állomáson ügyességüket mérték össze. Az
érdekes és jó hangulatú versenyen minden tanuló nagyon jól
érezte magát.

Irányi Rózsa

Logika Ügyesség Kitartás
Iskolám 3. és 4. évfolyamosai neveztek be a LÜK-versenyre. Ez a
megmérettetés több fordulóból állt. Az osztálybajnokságból hár-
man jutottunk be az iskolai fordulóba. Itt derült ki, hogy évfolya-
monként ki a legjobb három. András bácsi volt a szervezõ, akit
már tavalyról ismertünk. Én nagyon izgultam, de kíváncsian vár-
tam a feladatokat. Miután elkészültünk mind a 6 feladatlappal,
reménykedve vártuk az eredményhirdetést. Ugráltam örömöm-
ben, amikor megtudtam a hírt: 2. helyezett lettem. Az elsõ helyen
Mocsár Brendon (4. a) végzett, és Kokas Réka lett a harmadik he-
lyezett. A harmadikosok közül Vámosi Nikol Boglárka, Palotás
Péter és Nagy Gábor jutottak a kistérségi fordulóba.
Hatan nagy reményekkel indultunk el Cecére, a következõ meg-
mérettetésre. Itt már 9 feladatlapot kellett megoldani, három té-
makörben, miközben az idõvel is harcoltunk. Az eredményhirde-
tésen boldogan hallottam meg a nevem a gyõztesek között a mik-
lósi iskola két másik tanulójával, Vámosi Nikol Boglárkával és
Mocsár Brendonnal együtt.

A regionális fordulót a székesfehérvári Felsõvárosi Általános Is-
kolában rendezték meg május 11-én. A tét az országos döntõbe
való bejutás volt. Sokat gyakoroltam, igyekeztem minél jobban
felkészülni. Sajnos nem kerültem a továbbjutók közé. Büszke va-
gyok, hogy egy regionális versenyen képviselhettem iskolámat.

Ványa Szilvia 4. b

7szokás

Zajlik a 7szokás, az úgynevezett „Életrevaló” program bevezeté-
se iskolánkban. A 7szokás elsajátíttatásával szeretnénk gyerme-
keinket megtanítani arra, hogy képesek legyenek saját életükben
önmaguk vezetõjévé válni, tudjanak jó döntéseket hozni, kihasz-
nálják a bennük rejlõ tehetséget, lehetõségeket, sikeresek, ered-
ményesek legyenek. Nagyszerû bemutató órát láthattunk ennek a
folyamatnak a megfigyelésére a 3. c osztályban. Tatai Sándor még
a saját versét is felolvasta ezzel kapcsolatban, melyet osztálytársai
és a pedagógusok is nagy élvezettel hallgattak. Tanított: Mayer-
Erhardt Mariann.

Angol nyelvi témahét

Újat új módon a Sárszentmiklósi Általános Iskolában címmel a
TÁMOP 3.1.4-14-2015-0649 azonosító számú projekt megvalósí-
tását kezdtük meg május 18-án. Az idegen nyelvi kompetenciák
fejlesztését célzó témahét színes pezsgést vitt az amúgy sem unal-
mas hétköznapjainkba. Az aulánkba belépõ az angol zászlóval és
annak színeivel találkozik nemcsak a faliújságokon és falakon, ha-
nem a gyerekek öltözékében, még az ebédlõasztalokon is. A kis
zászlócskákat a negyedikesek készítették. Az angolórák mellett
érdekes tanórán kívüli programokon gyakorolhatják intenzíveb-
ben most az angol nyelvet, ismerhetik meg az angol kultúrát a ta-
nulóink. A hétfõ a filmeké, a kedd a teázásé (süteménnyel), szer-
dán az ebéd fish&chips, csütörtökön karaoke, pénteken kiállítás
lesz látható a héten elkészült munkákból. A focicsapatok már
összeálltak a gyermeknapi bajnokságra, szigorúan angol csapat-
nevekkel. Kíváncsian várjuk a küzdelmet és az osztályok teljesít-
ményeit is az angol nyelvi témahéten, melyet a program ötletgaz-
dái értékelnek: Parnicsán Alice, Téglás Anita, Varga Tímea,
Horváth Anikó. A nevükben is köszönöm az EUREST konyha és
a szülõk támogatását!

Horváth Ferencné igazgató

Megyei eredmények a Mészölyben
A 2014/15. tanévben iskolánk elõször vett részt a Nemzetközi
Kenguru Matematikaverseny megyei fordulóján. Legjobb ered-
ményeink: Kiss Máté 2. a 5. helyezett, Buzás Ádám 7. b 6. helye-
zett, Tóth Sándor 8. a 14. helyezett.
A Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntõjén iskolánkat 10 ta-
nuló képviselte Székesfehérváron, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában. A következõ eredmények születtek:
anyanyelv 3. évfolyam: Jákob Noémi 3. c 11. helyezett; anyanyelv
4. évfolyam: Kineth István 4. c 17. helyezett; környezetismeret 4.
évfolyam: Seres Laura 4. c 10. helyezett; matematika 2. évfolyam:
Kiss Máté 2. a 4., Kis Ernõ 2. a 11. helyezett; matematika 4. évfo-
lyam: Jákob György 4. b 6., Kis Bence 4. a 8., Sudár Lara 4. b 15.
helyezett.
matematika 5. évfolyam: Pszota Csenge 5. a 11., Németh Vanda 5.
a 12. helyezett.
Gratulálunk tanítványainknak!

MGÁI
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Kirándultak a cecei óvodások
„A világ nem a könyveidben és térképeid-
ben van, hanem odakint.” – Ez a gondolat
vezérel bennünket is, hiszen nem elég be-
szélni a dolgokról, képeken megnézni, ha-
nem közvetlenül kell tapasztalatokat gyûj-
teni. Érezni az erdõ illatát, hallani a fák su-
sogását, tapintani a régi köveket. Ez az,
ami igazi élményt nyújt.
Minden évben igyekszünk ilyen jellegû él-
ményekhez juttatni gyermekeinket. Múlt
héten óvodásaink nagy része kirándulni in-
dult, hogy sok ismerettel és pozitív élmé-
nyekkel gazdagodjanak.

A Csigabiga és a Süni csoport szerdán So-
ponyára ment kirándulni. Az Ökoturisz-
tikai Központ Soponya határában, egy cso-
dálatos, erdõs–tavas környezetben helyez-
kedik el. Elsõként a Vadászati Múzeumot
néztük meg, amely a Sárvíz völgye élõvilá-
gát mutatja be. A gyerekeknek nagyon tet-
szettek a kitömött állatok, fõként a hatal-
mas szarvasagancs, mely a múzeum falán
ékeskedik. Ezután a tanösvényeken hosz-
szú sétát tettünk, a magaslesrõl megfigyel-
tük a vízi és vízparti madarakat, körbejár-
tuk a gyönyörû tavat, és erdõvel kapcsola-

tos, játékos feladatokban vettek részt a
gyerekek lelkes segítõinknek, Eszternek és
Zsuzsának köszönhetõen, akik végig türel-
mesen és kitartóan adtak magyarázatokat
a kérdésekre. Az ebéd elfogyasztása és egy
kis pihenés után a nagyvadakat és a szár-
nyasokat néztük meg. A legnagyobb él-
ményt a tõlünk 2 méterre pihenõ szarvas-
csapat látványa nyújtotta, és Jozsó, a vad-
disznó, akit szemmel láthatóan zavart a
gyermekek tapsa, amivel felébresztették
az alvó vadat. Mindenki jól érezte magát
ezen a napon.
A Katica csoport pénteken, egy kicsit bo-
rongós, esõs délelõttön indult útnak
Ozorára. Az érdeklõdõ szülõk is elkísérték
õket. A vár megtekintése elõtt fagyiztak
egyet, majd bevették magukat a kastélyba,
mely úgy néz ki, mint egy itáliai reneszánsz
palota. Ahogy beléptünk, igazi középkori
hangulat fogadott minket. A gyönyörûen
berendezett termek visszaidézték a múl-
tat. A gyermekeknek a fegyverterem volt a
kedvencük, ahol páncélokat, pajzsokat,
kardokat láttunk. A lányok és asszonyok fi-
gyelmét a reneszánsz konyha kötötte le.
Kellemes, jó hangulatú délelõttöt töltöt-
tünk el együtt.

Cecei Óvoda

Alsószentiváni gyõzelem
a Mészöly-napok komplex

tanulmányi versenyén
Az idei tanévben 4. osztályosaink nem panaszkodhattak az una-
lomra, hiszen számos versenyen, a legkülönbözõbb témakörök-
ben (pl. a magyar népmese világa, nyelvtani szójátszótér, szépki-
ejtési verseny, logikai feladatok, honismereti vetélkedõ) méret-
hették meg magukat, sok szép eredményt szerezve eddig is isko-
lánknak. A tanév végére már kellõ rutint szereztek ahhoz, hogy a
Mészöly Géza Általános Iskola által rendezett komplex tanulmá-
nyi versenyen is jó eredményt érhessenek el.

A vetélkedõre a tanév folyamán Pribék Erika tanító néni vezeté-
sével három írásbeli fordulón keresztül is készült a Lakatos Loret-
ta, Biber András, Májer Dániel, Szabó Máté összetételû csapat.

Valóban komplex feladatokat kaptak a gyerekek, környezetisme-
reti, magyar, honismereti, rajzos és matematikai feladványok,
rejtvények is szerepeltek az írásos anyagok között. Az utolsó, gya-
korlati fordulóra május 18-án került sor egy akadályverseny kere-
tében. A szervezõk megkértek minden csapatot, hogy a versenyre
készítsenek menetlevelet. A változatos feladatokat (totó Mészöly
Géza életébõl, Mészöly-festmény kirakása és megnevezése, ma-
dárhangok felismerése, vízhordás összekötött lábbal, cserépjárás,
kosárra dobás) szépen teljesítették tanulóink, s összetettben az
elsõ helyezést szerezték meg!
A teljes sorrend a következõképp alakult:
1) Alsószentiváni Általános Iskola
2) Sárszentmiklósi Általános Iskola
3) Mészöly Géza Általános Iskola (Balatonvilágos)
4) Mészöly Géza Általános Iskola (Sárbogárd)
5) Cecei Általános Iskola és Szent István Általános Iskola (Sárbo-
gárd)
Jutalmul tanulóink oklevelet és személyenként egy-egy szép bög-
rét kaptak, amelyet hazaérkezés után büszkén mutattak meg tár-
saiknak is. Szép volt, gyerekek, köszönjük az egész éves teljesít-
ményeteket!

Kiss Attila
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Konfirmáció a sárszentmiklósi református gyülekezetben
2015. május 17-én kilenc fiatal
konfirmált a sárszentmiklósi gyü-
lekezetben. Ezt megelõzõen,
pénteken délután közel kilenc-
ven kérdésbõl vizsgáztak a pres-
bitérium elõtt. Vasárnap a zsúfo-
lásig telt gyülekezeti teremben
ünnepi istentisztelet keretében
tettek fogadalmat konfirmandu-
saink és lettek úrvacsorával élõ,
teljes tagjai református egyhá-
zunknak.
Köszönjük Hegedûsné Erdõdi
Judit nagytiszteletû asszony lelki-
ismeretes felkészítõ munkáját és
Jákob Zoltán kántori szolgálatát!

Horváth István gondnok

A Bethesda Gyermekkórházban
hamarosan használatba vehetik az Anyák Házát

A közvetlenül a kórház szomszédságában elhelyezkedõ épület a
beteg gyerekek szülei számára készül, hogy gyermekük mellett
maradhassanak, amikor a legnagyobb szükség van rájuk. Az
Anyák Háza adományokból és az SZJA 1 %-os bevételekbõl épül.
A tapasztalat egyértelmûen azt mutatja, hogy a gyerekek gyógy-
ulását a szülõ jelenléte nagymértékben segíti. A gyógyító munka
is könnyebbé válik, ha nem egy kimerült, fáradt anyuka tartózko-
dik a gyermeke mellett.
A Bethesdában mûködik az Égéssérült Gyermekeket Gyógyító
Országos Központ is, ahová az ország minden tájáról érkeznek az
égéssérült gyermekek. Ide a súlyos betegeket szállítják. Gyakori,
hogy egy-egy gyermek hónapokig a kórházban tartózkodik, és ez
komoly (anyagi, idõbeli, lelki és fizikai) terhet ró a szülõkre. Sok
rászoruló család képtelen megoldani, hogy a gyermek közelében
maradjon. Mindezért az Anyák Házára nagyon nagy szükség van.
Az Anyák Házának ügyét Kováts Adél színmûvésznõ, a Bethesda
Gyermekkórház jótékonysági nagykövete is képviseli. A Radnóti
Miklós Színház mûvésze tapasztalatból is tudja, hogy a szülõi je-
lenlét elengedhetetlen a gyógyuláshoz. „Minden anyukának beteg
gyermeke mellett a helye. A szülõk sokszor nagyon messzi kis falvak-
ból kísérik a gyermeküket a kórházba, s kell egy biztonságos fedél
számukra, közel a beteg gyermekükhöz és az õket gyógyító szakembe-
rekhez” – mondja a színmûvésznõ.

Az ügy mellé állt az SCA a Care of Life
programjával. A Zewa, Libero és Lib-
resse gyártója termékei eladása által tá-
mogatja az Anyák Házának felépítését.

Valószínûsíthetõ, hogy a nyár folyamán
már elkészül néhány helyiség. Ezeket
használatba is veszik, hogy minél hama-
rabb a jó ügy szolgálatába álljon az épü-
let. A hivatalos átadás, a teljes (külsõ és
belsõ) befejezés – az anyagi forrásoktól
függõen – novemberben várható.

A Bethesda Kórház Alapítvány to-
vábbra is fogadja az adományokat erre
a célra, valamint az SZJA 1 %-át is fel
lehet még ajánlani május 20-áig.

Az alapítvány adószáma:
18042539-1-42.

Honlap és egyéb információ:
www.bka.hu
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Könyvajánló

Leszkovszki Albin: Tanár voltam
Tömeges felvonulásokon sok-sok galambõsz fejet láthatunk. Ér-
demes felvetnünk a kérdést: mi lakozhat ezekben az õsz kopo-
nyákban. Õk azok, akik még hallották a második világháború
ágyúinak dörgését, átélték egy rendszer, sõt egy ország összeom-
lását. A 45 utáni felbuzdulásnak köszönhetõen sokan közülük
egyetemre kerültek a falusi istállók, trágyadombok körzetébõl.
Elsõ generációs értelmiségiek, ismerték az ínséget, meg tudták
markolni a villanyelet. Tanúi és áldozatai voltak egy szervetlen,
erõszakolt struktúra kiépítési kísérletének. Nem szabadulhattak
a paraszti õsök iránti hûségtõl. A Jancsó-féle Oldás és kötés Já-
rom Ambrusa tartalmasan képviseli ezt a hûtlen hûséget. Birto-
kolták a köztes helyzetbõl adódó tudásokat, amelyekrõl a gondol-
kodók sok bölcset írtak.
Eszmélkedésük óta rájuk nehezedett a bolsevik típusú diktatúra
nyomása. Elõírták nekik, hogy mit gondoljanak, mit érezzenek,
senkinek nem jutott eszébe azonban, hogy megkérdezze, mit is
gondolnak és éreznek valójában. Õk maguk pedig óvakodtak at-
tól, hogy feltárják saját lelkük titkait; a diktatúra, a félelem laka-
tot tesz az emberek szájára. De ez a lélek láthatatlanul és öntörvé-
nyûen élte a maga életét.
A Tanár voltam címû könyv szövege egyes szám elsõ személyû, lé-
nyege szerint egy nyugdíjas tanár önéletrajza mintegy ötszázezer
leütésben. Õ úgy véli, közérdeklõdésre számíthat egy embersors,
mely rommá lõtt, falusi lakásból, reménytelen családi helyzetbõl
egyetemi diplomához vezetett. Nem akármilyen egyetemi évek
voltak ezek. A Sztálin halála utáni, nálunk Nagy Imre elsõ minisz-
terelnökségéhez kapcsolódó enyhülés, az 56-os forradalom felejt-
hetetlen eseményei, a megtorlás megpróbáltatásai idejére estek.
Ugyancsak érdekes lehet ma, hogy hogyan tekint vissza egy ötven-
éves tanári pálya részese erre az ötven évre. A kommunista dikta-
túra évtizedeiben a tanárok kivételes helyzetben voltak, mert a
rendszer az agymosás szakmunkásainak szerepét osztotta rájuk,
szánalmas jövedelmük ellenére abszolút hûséget várt el tõlük.
Szolgai helyzetükben azonban csak látszatra voltak valóban szol-
gák, a társadalmi méretû képmutatásban õk sem voltak rosszab-
bak, mint a többi köztisztviselõ. Hivatásuknak megvolt a bensõsé-
ge, gazdagsága, az ifjúsággal és a tudományokkal való folyamatos
érintkezés megadta a lehetõséget, hogy értelmet találjanak az éle-
tükben.
Leszkovszki Albin június 5-én, 15–16 óráig dedikálja könyvét Buda-
pesten a Vörösmarty téren, az ünnepi könyvhéten.

Mûvészeink sorozat
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Biró Andrea

Népi gyöngyékszerek címû kiállítására.

Megnyitó beszédet mond dr. Sükösd Tamás,
Sárbogárd város polgármestere.

A megnyitó, mely egyben
a 2015. évi Bogárdi Napok kezdete is,

2015. június 5-én (pénteken) 17 órakor
a mûvelõdési ház kiállítótermében lesz.

Biró Andrea néhány kézmûves szakma tudójaként és több kis-
mesterség ûzõjeként a népi (gyöngy) ékszerkészítés mellett
tette le a voksát. Mesterének tekinti Fehér Annát, Decsi-Kiss
Jánosnét, Pálné Osvald Évát és Nagy Gyöngyit. Tudását folya-
matosan fejleszti (továbbképzés, szakkör, táborok stb.), mun-
káit 2010 óta zsûrizteti.



12 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2015. május 21. Bogárd és Vidéke

Fokhagymás bundában sült csirkefalatok
Hozzávalók: 1 egész nagy csirkemellfilé, 1 csapott kk só, 1 nagy csipet
õrölt bors, 5 dl olaj a sütéshez; a bundához: 2 nagyobb tojás, 2 púpos ek
liszt, 2 ek tej, 0,5 kk só, 1 tk házi fokhagymakrém (esetleg 2-3 nagyobb
fokhagyma).
A megtisztított csirkemellet vékony csíkokra, darabokra vágjuk, kicsit le-
csepegtetjük és megszórjuk kb. 1 csapott kk sóval, és 1 nagy csipet õrölt
borssal. Kicsit félretesszük. Az olajat egy tálban felforrósítjuk. Egy másik tál-
kában a bundához a tojásokat a sóval, fokhagymakrémmel (esetleg zúzott
fokhagymával) habosra kavarjuk, majd hozzáadjuk a lisztet, és csomómen-
tesre keverjük, kevés tejjel lazítjuk. Beleforgatjuk a csirkedarabokat. Ha már
elég forró az olaj, akkor egy villával egyesével kicsit lecsepegtetjük a mellda-
rabokat és a forró olajba engedjük. Pár perc alatt a közepestõl kisebb lángon
szép barnára sütjük.

Paprikás tonhal tepsiben
Hozzávalók: 65-70 dkg fagyasztott tonhal, 1 citrom, 2 ek finomliszt, 1 ek
piros fûszerpaprika, só, 2 ek olajbogyó, 5 dkg bacon, 2 ek olaj, 2 ek
zsemlemorzsa.
A fagyasztott halat felolvasztjuk. Közben a citromot megmossuk, majd fél-
bevágjuk. Az egyik felet vékony karikákra szeleteljük, a másik felének a héját
lereszeljük, illetve a levét kicsavarjuk. A lisztet összekeverjük a pirospapri-
kával. A bacont kis darabokra vágjuk. A felengedett halat tetszés szerint föl-
daraboljuk. Egy kis tepsit az olajjal kikenünk és a morzsával beszórjuk. A hal-
szeleteket citromlével meglocsoljuk, és 10 percig hagyjuk állni, majd jól
megsózzuk. Ezután nedvesen beleforgatjuk a paprikás lisztbe, és szorosan
egymás mellé elhelyezzük a tepsiben. Betakarjuk a szalonnaszeletekkel, és
elõmelegített, forró sütõbe toljuk. A lángot közepesre mérsékeljük, és kb. 20
percig sütjük.

Krumplisaláta tükörtojáscsíkokkal
Hozzávalók: 5 nagyobb krumpli, só, 1 ek ecet a fõzéshez, 4-5 szál új-
hagyma, kevés petrezselyemzöld, 5 tojás, 2 ek olívaolaj, 1 ek almaecet,
só, frissen õrölt bors.
A krumplikat sós, enyhén ecetes vízben megfõzzük, majd meghámozzuk.
Amikor kihûlt, felszeleteljük. A tojást lazán felverjük, lassú tûzön serpenyõ-
ben lepényt készítünk. Enyhén megsózzuk, majd mikor kihûlt, csíkokra vág-
juk. A krumplit és a csíkokra vágott tojást összekeverjük a karikákra vágott
újhagymával, kevés petrezselyemzölddel, 2 ek extra szûz olívaolajjal, 1 ek
almaecettel. Lazán kavarjuk össze, hogy ne törjön a krumpli.

Bécsi töltött, sült túrós palacsinta
Hozzávalók a palacsintához: 10 dkg finomliszt, 2 tojás, 1 csipet só, 2,5
dl tej, 1 ek olaj, 1 ek rum; a töltelékhez: 50 g puha mazsola, 2 ek rum, 3
ek lágy vaj/margarin, 2 tojás, só, 10 dkg porcukor, 25 dkg tehéntúró, 1
citrom reszelt héja; az öntethez: 1 tojás, 30 g porcukor és még vala-
mennyi a szóráshoz, 1 tasak (10 g) vaníliás cukor, 1 dl tej.
A palacsintához simára keverjük a lisztet a tejben eldolgozott sóval és tojá-
sokkal, lefedjük, 30 percet pihentetjük, majd hozzáadjuk az olajat és a rumot
(ha szükséges, egy kevés buborékos ásvány-/szódavizet is), és forró serpe-
nyõben 8-10 palacsintát sütünk belõle. A töltelékhez a mazsolát forró vízzel
leöblítjük, lecsepegtetjük, és meglocsoljuk a rummal. A teljes mennyiségbõl
elvett vajjal/margarinnal vastagon kikenünk egy nem túl mély sütõedényt
(ebben fogjuk tálalni). A tojásokat megmossuk, kettéválasztjuk, a fehérjéket
1 csipet sóval kemény habbá verjük. A maradék vajat/margarint habosra,
krémesre keverjük a porcukorral, az egyenként hozzáadott tojássárgákkal
és a túróval. Belereszeljük a gondosan megmosott citrom héját, aztán óva-
tosan, hogy össze ne törjük (lyukas fakanállal), lazán beledolgozzuk a tojás-
habot, végül a mazsolát a rummal együtt. A sütõt elõmelegítjük 200 fokra.
Arányosan elosztva megkenjük a túrókrémmel a palacsintákat, feltekerjük,
majd félbevágjuk. A vágott felükkel fölfelé, kissé egymásra csúsztatva–tá-
masztva beleállítjuk a sütõedénybe.
Az öntethez simára, habosra keverjük a tojást a porcukorral, a vaníliás cu-
korral és a tejjel, a palacsinta-rakottas tetejére locsoljuk, és a forró sütõben
aranybarnára sütjük (20-25 perc). 5 percig pihentetjük, majd megszórjuk
porcukorral és a sütõedényben tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI „ÁLDOTT SZÉP PÜNKÖSD”
Tehát hirtelen zaj támadt az égbõl, mint a heves szél zúgása. Tö-
meg verõdött össze a térségben, mert nagy zsidó ünnep lévén Kö-
zel-Kelet egész vidékérõl özönlöttek az emberek Jeruzsálembe,
„pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kap-
padóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának … lakói”. És mit
láttak ezek az emberek? Megjelent egy tucatnyi férfi egy néhány
hete kivégzett, Jézus nevû személyiség hívei közül, és szólni kezd-
tek a tömeghez. És itt jön a fantasztikum. A jelenlevõ nézõk meg-
rökönyödve egymásra pillantottak, mert mindenki a saját nyelvén
értette a beszédeket. „Íme, ezek, akik beszélnek, nemde mind-
nyájan galileaiak? Hogyan halljuk hát mindannyian a saját nyel-
vünket?” – kérdezték.
– Térjetek meg! – mondta nekik Péter apostol. – Meneküljetek ki
ebbõl a romlott nemzedékbõl!
Állítólag harmincezer ember meg is tért a beszédek hatása alatt,
és így jött létre a keresztény egyház. A Biblia szerint a Szentlélek
szállta meg az apostolokat, ezért voltak képesek „nyelveken szó-
lani”, és ekkora hatást kelteni.
A mai diplomaszerzési nehézségek közepette bizonyára sokan
óhajtanák a Szentlélek segítõ beavatkozását a nyelvvizsga problé-
májának megoldása érdekében. De az épp folyamatban levõ össz-
európai dalfesztivál adásainál is kapóra jönne, mert hiszen a ma-
gyar tévénézõk zöme egy szót sem ért abból, amit a bájos magyar
énekesnõ Magyarország képviseletében furcsa módon angolul el-
énekel. Van az emberben emiatt némi kurucos sértettség, amely
azonban egy csapásra megszûnne, ha az angol énekesnõ – tegyük
föl – magyarul dalolna. Azonban szakértõk szerint (itt mindenki
szakértõ) semmi esélye sem volna a magyar lánynak sem, ha a mi
nyelvünkön adná elõ a dalát. De olyan véleményt is hallottam,
hogy az idegen nyelvnek nincs szerepe a megértésben. A hazánk
fiai magyarul beszélnek egymással, mégsem értik egymást. E té-
ren aztán tényleg igen nagy szükség volna a Szentlélek valamiféle
közremûködésére. Elementáris pozitív változás következne be
kis hazánkban. Jómagam helyeselném, ha a harmadik isteni
személy (Szentlélek) „ebbõl a romlott nemzedékbõl” való kime-
neküléshez adna indítékot mennél több embernek.
Érdekes egyébként, hogy Péter már a maga nemzedékét is rom-
lottnak nevezte. Mit mondjunk akkor a mai generációról?
Más!
Mikor reggelenként kilépek a szabadba, beleszimatolok a levegõ-
be, végignézek a kerteken, mezõkön, szinte képes vagyok azt hin-
ni, hogy ebben a viruló idõben tényleg itt járt a Szentlélek, csak mi
nem vettük észre. Balassi Bálint, ez a szerelmetes bûnözõ, hatal-
mas költõ ezért nevezi áldottnak a pünkösdöt. Nem tudom meg-
állni, hogy ne idézzem:

„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörû ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítõ szele!
Te nyitod rózsákat meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínû ruhákba…”

Ehhez nem kell semmit hozzátenni. De nem is lehet.
L. A.

Heti idõjárás
A hétvégén is a hullámzó frontrendszer alakítja idõjárásunkat. Hatására vál-
tozékony, többfelé igen csapadékos idõre készülhetünk. Pénteken ország-
szerte borongós, esõs idõ várható, többfelé jelentõs mennyiségû csapa-
dékkal. Szombaton napközben már felszakadozhat a felhõzet, de a megnö-
vekvõ gomolyfelhõzetbõl még többfelé lehet záporokra, zivatarokra számí-
tani. Vasárnap és hétfõn is változékony idõ valószínû elszórt záporokkal, ek-
kor azonban már több lehet a napsütés is. A hétvégén folytatódik az éles
nyugat-keleti hõmérsékleti kontraszt hazánkban. Míg a nyugat-dunántúli
tájakon többször a 15 fokot is alig éri el a csúcshõmérséklet, addig a Tiszán-
túlon akár 25 foknál is melegebb értékeket mérhetnek, késõbb, a jövõ hétre
azonban fokozatosan megszûnik a hõmérsékleti megosztottság.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 67.
A rendszerváltás hozta új világ felszakítja a
régi sebeket és elbizonytalanítja a lelkeket.
Különösen igaz ez a hitbéli dolgokkal kap-
csolatban. A rendszerváltás után megtel-
nek hirtelen a templomok. Ki a felszaba-
dulás boldog örömével, mások bûntudat-
ból, önigazolásként, félelembõl mennek
újra a templomba. De érezni: tiszavirág-
életû ez a hirtelen jött, látszólag nagy vallá-
sosság.
Augusztus van, a Mária-ünnepek hava. Az
alsószentiváni fatimai Szûz Mária-kegy-
hely ilyenkor benépesül. Mária-búcsúra
tömegek érkeznek Alsószentivánra. Az-
elõtt azt se tudtuk, hogy ez egy búcsújáró-
hely. Láttuk ugyan nem egyszer, hogy itt
csapatostól szállnak le a buszról a Má-
ria-énekeket éneklõ, rózsafüzért morzso-
ló, földvári, bõ szoknyás asszonyok. De
nem kérdeztük, miért jönnek ide.
Kispál Gyuri, a fiatal bogárdi plébános hí-
vott, hogy tudósítsak a szentiváni püspöki
misérõl. Oda tartva, útközben találkozok
az alapiakkal. Gyalog jönnek, énekelve,
nagy csapatban, a mezõn át. Élükön az
egyházfi viszi a templomi zászlót. Köszön-
töm õket. Fotót is készítek róluk. Megpi-
hennek egy kicsit õk is a hosszú úton.
Mondják: felelevenítik a régi hagyomá-
nyokat, amikor még nem volt autóbusz,
vonat, és gyalog zarándokoltak el szüleik,
nagyszüleik a messzi Bodajkra, Szent Imre
gyógyító forrásához.
– Alsószentiván akkor még nem volt bú-
csújáróhely – meséli az élen haladó egy-
házfi. – Csak a betegeket vitték kocsin,
akik a gyógyulás reményében tették meg
ilyenkor a hosszú utat. És most, a rendszer-
váltás után végre szabadon mehetünk mi
is.
A rövid pihenõ után indulnak tovább.
Megérkezve nem találok helyet a Trabant-
nak, pedig kis helyen elférne. Mindenütt,
még a füvön is autók, buszok parkolnak. A
templomhoz sátras árusok közt visz az út.
Nicsak! Milyen sok bogárdi és környékbeli
ismerõs ül itt a padokon, az árnyas fák
alatt! Hiába azonban a rengeteg pad, még-
is sokaknak nem jut már ülõhely. Õk állva,
összekulcsolt kézzel várják a mise kezde-
tét. Talán azért is van óriási tömeg, mert a
megyéspüspök celebrálja a szentmisét.
Becker néni köszön rám. Sárszentmiklós-
ról lányával, Gizivel érkezett ide. Régi jó
barátságban vagyunk. Gizi Kedvesem kol-
léganõje. Rokonlelkek, és a kórusban is so-
káig együtt énekeltünk.
– Milyen sokan vannak itt még Bogárdól
is! – jegyzem meg.
– Persze, mostanában sokkal többen jár-
nak templomba, mint azelõtt. Jó lenne, ha
nem csak múló divat lenne ez a szorgalmas
templomba járás. Sajnos nincs ez így más
vasárnapokon. Kevés a fiatal. Pedig töri
magát értük Gyuri atya és az új lelkészi se-
gítõk.
Körbe tekint Gizi, helyet keresve.

– Remélem, lesz még helyünk.
Az egyik sorból ismerõsök integetnek ne-
ki. Jelzik, hogy mellettük van szabad hely.
– Na, jöjjön, Anyuka, lesz hova leülnünk –
karol édesanyjába, és indulnak a sorok
közt, hogy elfoglalhassák a helyüket.
A templomból énekelve jön ki egy újabb
csoport. Elõttük férfiak hozzák a fatimai
Szent Szûz virágokkal ékesített szobrát. A
kint várakozó tömeg feláll, s a szobrot kísé-
rõkhöz csatlakozva végigjárják a kereszt-
utat.
Milyen ismerõs emlék, és mennyire más,
mint gyerekkoromban! Akkor még latinul
miséztek. Ezzel a megreformált miserend-
del nem tudok mit kezdeni. Letérdelni, fel-
állni, együtt imádkozni is képtelen vagyok.
Ami régen természetes volt, most idegen.
Nem tudok visszatalálni ebbe a világba. De
hát apám azt mondta, hogy a keresztény
gyökereimet nem tudom elvágni. Ezt
ugyan igaznak érzem, de engem ne rángas-
sanak madzagon! Itt vagyok ebben a tö-
megben. Õszintén átadom magam az él-
ménynek, és érzem azt a szeretetteljes fi-
gyelmet is, ami itt körülvesz. Tudom az
imákat, ismerem a szent énekeket, de nem
jön ki a számon a hang. Ha leülök az orgo-
nához, játszom, mint kántor édesapám.
Otthon vagyok a templomban, a templom-
járó hívek között, mégis kívülálló vagyok,
nem érzem az eklézsiához tartozónak ma-
gam. De így vagyok a kálvinista gyökereim-
mel is.
Református hitû nagyapámmal olykor be-
ültem én is a fülöpszállási református
templom Mária Terézia korabeli, szépen
faragott padjaiba. Itt nincsenek szobrok,
képek, csak hófehérre meszelt falak. Még-
is gyönyörû ez a templom. Megremegtek
az ablaküvegek, amikor megszólalt az or-
gona és a fekete ruhás kálvinisták serege
rázendített a 90. zsoltárra: „Tebenned
bíztunk eleitõl fogva, Uram, téged tartot-
tunk hajlékunknak!”
Református nagyapám és a méltóságtelje-
sen zengõ zsoltárok világában éppúgy ott-
hon érzem magam. Mélyen azonosulok az-
zal a lelkiséggel, ami itt fogad, ide tartozó-
nak érzem magam, de nem vagyok itt sem
elkötelezett gyülekezeti tag. Pedig a bibliá-
jukat is magaménak tekintem. A Károli-
bibliában nemzetté válásunk, nemzeti
öntudatra ébredésünk küzdelmes évszáza-
dai sejlenek föl.
Régi tárgyak után kutatva egy padláson
XVII. századi bõrkötéses bibliát találtam.
„Melegh Sándor hites tulajdona” – olva-
som a belsõ címlapon. Az utána következõ
üres lapon jegyezték föl a többi családtag
nevét, s azt, hogy ki mikor született, mikor
halt meg. Megragadott a szent irat veretes
nyelvezete. Hittanra titokban jártam. Volt
hittankönyvem is. Adott a szomszédban
lakó Lux pap bácsi. De az mesekönyv volt
ehhez képest. Ebben a bibliában a keresz-
tény kultúránk õsforrására bukkantam. S
benne zeng az anyanyelvem Balassi Bálint

költõi világának nyelvén. Végigfut a háta-
mon a hideg, amikor a kórussal énekeljük
Balassi „Szép könyörgés”-ét: „Nincs már
hová mennem, kegyelmes Istenem, körül-
vett engem szörnyû veszedelem…”
A sárbogárdi lelkészházaspár – Szabó Im-
re bácsi és felesége, Éva néni – Sárbogárd-
ra érkezésemtõl fontos pontja lett az itteni
életemnek. Hogy ebben a bogárdi világban
otthonra leltem, nekik is köszönhetem.
Gyakran meglátogattam õket. Imre bácsi-
val hosszú beszélgetéseinken nem csak hit-
béli dolgokról esett szó. Õ is szívügyének
tekintette a helyi sajtó létét, s a Bogárd és
Vidékére úgy tekintett, mint szószékre,
amelyen keresztül a lelkipásztornak fele-
lõssége, hogy közvetítse Isten igéjét. S pél-
dája a környékbeli többi református lelki-
pásztort és mindazokat ösztönzi, akik fon-
tosnak érzik, hogy a nyilvánosságnak ezen
a fórumán hitbéli dolgokban szóljanak az
emberekhez.
Egy ünnepi alkalomra Szabó Péter lelkész
vendége vagyok Cecén. Az istentisztelet
után a lelkészi hivatalban jeles vendégével,
Kulifay Gyulával és feleségével találkoz-
hatok. Gyula bácsinak az édesapja az abai
református gyülekezetben szolgált. Gyula
bácsi a rendszerváltás után települt haza
Magyarországra. Elõtte több évtizeden át
a nyugatra emigrált magyarság lelki gon-
dozásában vállalt jelentõs szerepet. Mivel
nagyon kíváncsi vagyok a véleményére,
megkérdezem tõle, hogy nyugat-európai
szemmel hogyan látja a hitéleti változáso-
kat a világban és nálunk.
– Európában is hasonló a helyzet, mint
Magyarországon – feleli. – Ott a piaci kapi-
talizmus darálja arctalan tömeggé a társa-
dalmat. Nálunk a legnagyobb problémá-
nak azt látom, hogy eddig a kommunista
ideológia darálóján akarták egyformára
darálni az embereket, most meg egy vallási
darálóban. A legszemélyesebb hit nem le-
het kényszer. Most elkezdik szégyellve tit-
kolni az emberek az ateizmusukat, holott
az ateizmusuk mögött is a hit munkál. Nem
az a fontos, hogy jár-e valaki templomba és
egyáltalán hova jár. A hit semmit nem ér,
ha megjátszás, ha nem belsõ élményként
éljük meg. Legfontosabb a szeretet, ez
kapcsol össze minden embert. Az Úr min-
denkit szólít. Pál apostol megvilágosodása
a damaszkuszi úton Istennel és önmagával
való találkozás volt. Erre lenne most iga-
zán szükség nemcsak Magyarországon, de
egész Európában.
Folytatom.

Hargitai Lajos

A Madarász József
Városi Könyvtárban kiállítás nyílt

Kissné Halász Ágnes
szalmafonó és

csuhémûves munkáiból.

A kiállítás megtekinthetõ
május 19-étõl.
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Fantasztikus gyõzelem a rivális otthonában
Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd 27-28 (11-15)

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 21. forduló:
Vezette: Kosztend–Vargáné.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 3, ifj. Bodoki 11, Rehák 3,
Pluhár 2, Németh II. 1, Kaló 6.
Cserék: Sohár – Suplicz, Oláh, Várady–Szabó 2.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 5/5, illetve 5/3. Kiállítások: 8, illetve 10 perc.
Egy igazi megyei rangadóra került sor szombaton délután Duna-
újvárosban. Csapatunk ellenfele a Rácalmás csapata volt. A tét a
Veszprém megyei bajnokságon belül a legjobb Fejér megyei
csapat címe volt.
A két csapat õsszel már találkozott egymással egy emlékezetes
mérkõzésen. Akkor idehaza egy végletekig kiélezett mérkõzésen
sikerült gyõznünk két találattal (26-24).
Az elsõ pár percben fej fej mellett haladtak a csapatok. A 7. perc-
ben Kaló Péter góljával elõször vezettünk 2 góllal. Majd innentõl
kezdve ifj. Bodoki vezérletével tovább hizlaltuk elõnyünket. Az
elsõ félidõben védekezésünk és támadásunk is a terveknek meg-
felelõen mûködött. A kapuban Németh Tomi szállította a na-
gyobbnál nagyobb védéseket. A szünetig sikerült is kialakítani egy
magabiztosnak mondható 4 gólos elõnyt (11-15).
A második játékrészt is ott kezdtük, ahol az elsõt abbahagytuk.
Pár percnyi játék után már 6 gól volt közte a javunkra. Ám ekkor
jött, amitõl mindig félni szoktunk egy Rácalmás elleni mérkõzé-
sen. A játékvezetõ-páros hölgy tagja elkezdte érthetetlen ítéle-
tekkel sújtani csapatunkat, aminek köszönhetõen a hazaiak meg-
kezdték a felzárkózást. Szerencsére csapatunkat teljesen így sem
sikerült megtörnie. A mérkõzése vége elõtt 10 perccel még min-
dig 3 góllal vezettünk (22-25). Ekkor azonban egy, a hálótartóról
visszajött labdából szerzett góllal már csak kettõ pont volt a kü-
lönbség. Csapatunk hõsiesen küzdött, ám 2 perccel a vége elõtt
Nagy Richárd duplájával kiegyenlített a Rácalmás (27-27). Erre
Bodoki György válaszolt egy 9 méterrõl érkezõ bombával, amivel
megszerezte ismét a vezetést csapatának, és egyben a gyõzelmet
is. A végén még egy szabályos gólt elvettek csapatunktól, de ez
már nem számított, és gyõzött az igazság.
Nagyszerû mérkõzést játszottunk a hétvégén, ahol a szív és az
akarat vezette gyõzelemre a csapatot. Meg merem kockáztatni,
hogy a szezon legjobb meccse volt ez tõlünk. A két, Rácalmás elle-

ni meccsünket gyõzelemmel zártuk, ez is azt mutatja, hogy min-
denkinek sikerült átértékelni ezen mérkõzések fontosságát.
Ki kell emelni az egész csapatot, hiszen egyenként mindenki kõ-
keményen odatette magát. Külön említésre méltó Kaló Péter tel-
jesítménye, akinek a lövõ kezén megrepedt a hüvelykujja, mégis 6
gólt lõtt, szinte hibátlan százalékkal. Bodoki György ismét szár-
nyalt, és szétlõtte a kaput kintrõl. A kapuban Németh Tomi hozta
azokat a bravúrokat, amelyek egy ilyen mérkõzés megnyeréséhez
szükségesek. A fiatalok közül Várady–Szabó Marci bizonyította,
hogy ilyen akarással hosszabb távon is helyet követel magának a
csapatban.
Fontos kérdések még nem dõltek el. Rácalmásnak még két mér-
kõzése van hátra a szezonból; ha ezeken nem szerez egy pontnál
többet, mi pedig gyõzelemmel zárjuk a tapolcai, elmaradt mérkõ-
zésünket, akkor mi vagyunk Fejér megye bajnokai. Elmaradt
mérkõzésünk pontos idõpontjáról még nincs információ, de nagy
valószínûséggel júniusban lesz megrendezve.

Tabella
1. Balatonfüredi KSE II. 19 17 1 1 683 477 206 35
2. Veszprémi Egyetemi SC II. 19 16 2 1 608 484 124 34
3. Nemesvámos 19 12 3 4 559 485 74 27
4. Rácalmás SE 18 11 2 5 547 514 33 24
5. VAX KE Sárbogárd 19 11 1 7 505 470 35 23
6. Õsi Boys 18 9 0 9 574 563 11 18
7. Martonvásári KSE 19 6 1 12 469 539 -70 13
8. Tapolca VSE 18 5 2 11 484 607 -123 12
9. Várpalotai BSK II. 19 4 1 14 558 636 -78 9
10. Alsóörsi SE 19 3 1 15 467 550 -83 7
11. Bicskei TC 19 2 0 17 427 556 -129 4

A 21. forduló további mérkõzései:

Balatonfüred–Veszprém Egyetem 37-27
Tapolca–Bicske 24-23
Várpalota–Nemesvámos 25-30
Õsi Boys–Alsóörs 27-23

Rehák Tamás

Kamionnal ütközött
egy autó

Mezõszilason
Közlekedési balesethez riasztották a ka-
tasztrófavédelem Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó Egységeit május 14-én, csütörtö-
kön, kora délután. A 64-es fõút mezõszilasi
szakaszán egy kukoricát szállító kamion és
egy személygépkocsi ütközött. Az autót ve-
zetõ nõt a mentõk kórházba szállították. A
kamion sofõrje nem sérült meg. A személy-
gépkocsit a sárbogárdi hivatásos tûzoltók
áramtalanították, és félrehúzták az útról.

Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltó-pa-
rancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
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POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BÖLCSÕDEVEZETÕI BEOSZTÁS
ELLÁTÁSÁRA

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (Cím: 7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 (25) 520 260) pályázatot hirdet bölcsõdeve-
zetõi beosztás ellátására határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban
3 hónap próbaidõ kikötésével, 5 évre szóló határozott idejû vezetõi megbí-
zással.

Ellátandó feladatok:

A Városi Bölcsõde (címe: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 126.) vezetése, a szak-
mai munka elõkészítése, megszervezése, a szakszerû és törvényes mûköd-
tetés biztosítása.

Az állással kapcsolatos további információk a www.kozigallas.hu, illetve
a www.sarbogard.hu honlapon találhatóak.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

KÖZLEMÉNY
Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyúj-
tási lehetõség!
Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkezõ ügyfelek részére
ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a ké-
sõbbi magáncsõdeljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) eseté-
ben pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk (ez határ-
idõs, csak az elkövetkezõ 2 hónapban van rá lehetõség).

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesülete
06 (70) 253 2910, 06 (70) 432 8868

valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A tavasz folyamán, május 16-án a következõ párok kötötték
össze hivatalosan is életük fonalát Sárbogárdon:

Selmeczi Enikõ (Sárbogárd) és Gazdag László
(Sárbogárd),

Boda Ágnes (Sárosd) és Sebestyén Zsolt
(Sárbogárd).

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok
hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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Május 23., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma dél-
elõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Tessék! 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Exp-
ressz 16.15 Világ 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Me-
sélõ cégtáblák 6.25 Vágtass velem 7.00 Híradó 7.30
Család-barát 9.05 Belle és Sébastien 10.35 Hazajáró
10.05 Csodabogár 11.30 Térkép 11. Csíksomlyói pün-
kösdi búcsú 13.30 Boxutca 13.45 Forma-1 15.15 Sze-
relmes földrajz 15.45 Labdarúgás: MTK Budapest–
Szombathelyi Haladás 18.00 Híradó 18.30 Szerencse-
szombat 19.30 Gasztroangyal 20.30 Elõvízió 2015
21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2015 0.20 Szent Borbála
2.15 MüpArt 4.00 Vágtass velem! 4.25 Noé barátai
4.55 Gasztroangyal
RTL KLUB: 6.05 Top Shop 6.35 Kölyökklub 9.40 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.00 Teleshop 10.50 Kalan-
dor 11.15 A’la CAR 11.40 TRENDmánia 12.15 Brand-
mánia 12.40 Street Kitchen 13.15 Nevelésbõl elégsé-
ges 13.40 A nagy svindli 14.40 Glades – Tengerparti
gyilkosságok 15.40 Mindenütt jó 18.00 Híradó 18.50
Fókusz Plusz 19.10 Alkonyat – Hajnalhasadás 21.15 A
feláldozhatók 2. 23.10 A zöldfülû 1.40 Speciális alaku-
lat 3.05 Titkok otthona 4.20 Szakítópróba 5.45 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.35 Ke-
zedben az életed 9.00 Otthon a kertben 9.30 Astro- vi-
lág 10.40 Babavilág 11.10 Kandász Travel 11.40 Tûsa-
rok 12.10 Propaganda 13.10 Knight Rider 14.15
Walker, a texasi kopó 16.15 Jégkorszak 18.00 Tények
19.00 A szupercsapat 21.30 Hogyan veszítsünk el egy
pasit 10 nap alatt 0.00 Kegyetlen játékok 2. 1.40 Spor-
tos 1.50 A férjem védelmében 2.35 90210 3.15 13-as
raktár 4.00 Mrs. Klinika 5.30 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 Kapcsoljuk Csíksomlyót 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-mérkõ-
zésekrõl 20.35 Sportvilág 20.55 Vers napról napra
21.05 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Magyarországi szent helyek 0.10 Éjszaka

Május 24., 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 Hír-
adó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni hír-
adó 6.20 „Így szól az Úr!” 6.25 A sokszínû vallás 6.40
Biblia és irodalom 7.00 Híradó 7.30 Család-barát 9.00
Isten kezében 9.25 Engedjétek hozzám… 9.35 Katoli-
kus krónika 10.00 Református ifjúsági mûsor 10.10
Baptista ifjúsági mûsor 10.20 Unitárius ifjúsági mûsor
11.00 Pünkösdvasárnapi evangélikus istentisztelet
közv. 12.00 Híradó 12.55 TS – Sport7 13.30 Forma-1
17.00 Isten kezében 17.25 Hazajáró 18.00 Híradó
18.35 Hogy volt!? 19.35 Magyarország, szeretlek!
20.45 Egy nyári kaland 21.40 Rómeó és Júlia 0.00
Holdfény királyság 1.40 Fizessen, nagysád! 2.50 Sze-
relmes földrajz 3.20 Szabadság tér ’89 4.00 Arany-
metszés 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.05 Top Shop 6.40 Kölyökklub 10.05
Szentivánéji álom 11.35 Hazárd megye lordjai: A
visszatérés 13.30 Alkonyat – Hajnalhasadás 15.30
Piedone Hongkongban 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11
19.50 Esti mesék 21.40 Másnaposok 23.45 Õrült szív
1.55 Titkok otthona 3.25 Gálvölgyi-show 4.05 A nagy
svindli 5.35 Gossip Girl – A pletykafészek
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 7.35 Sza-
badnak született 2. – Az új kaland 9.30 ÁllatoZoo

10.00 Több mint testÕr 10.30 Otthontérkép 11.00
Stahl konyhája 11.30 Falforgatók 12.35 A kis gézen-
gúzok 14.10 Cincin lovag 16.05 Jégkorszak 2. – Az ol-
vadás 18.00 Tények 18.55 Az ének iskolája 21.20
Összezárva Friderikusszal 22.35 Swing 1.05 Tûnt idõk
mozija 2.30 Kísértés két szólamban 4.25 Mrs. Klinika
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Hatá-
rok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Csillagpont 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Gondolat-jel 11.00 Reformá-
tus istentisztelet közv. 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gaz-
dasági magazin 13.30 Alma és fája 14.00 Formabontó
15.00 Hírek 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05 Jelen-
lét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptá-
ra 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 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 25., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar
gazda 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma dél-
után 13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Min-
den tudás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda
18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjsza-
kai program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma magazin
6.25 Domovina 7.00 Híradó 7.20 Charlie, majom a
családban 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.35 Don
Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.30 Család-ba-
rát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kí-
vánságkosár 15.15 Az út, amelynek lelke van – A Ma-
gyar Zarándokút 16.10 A három testõr 18.00 Híradó
18.35 Don Matteo 19.40 Brown atya 20.40 Lúdas Ma-
tyi 22.25 Magyarok nyugati hadifogságban 23.25 Ró-
meó és Júlia 1.40 A három testõr 3.25 Pannon
expressz 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.50 Kölyökklub 8.35
Superman és Batman 10.00 A skacok meg a kukacok
11.35 Sky kapitány és a holnap világa 13.35 Esti me-
sék 15.30 Piedone Afrikában 18.00 Híradó 18.50 Az
utolsó templomos lovag 22.25 Csajozós film 0.00 Üze-
net a palackban 2.25 Teresa 4.00 Reflektor 4.15 Neve-
lésbõl elégséges 4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.00 Bajkeverõ majom 7.15 Jégkorszak 8.40
Jégkorszak 2. – Az olvadás 10.15 Két testvér 12.15
Szaffi 13.50 Z, a hangya 15.30 Hogyan veszítsünk el
egy pasit 10 nap alatt 18.00 Tények 19.00 Dr. Dolittle
21.00 Éden Hotel 22.15 Egy nap 0.25 A szupercsapat
2.20 Airport ’79 – Concorde 4.05 Pan Am 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 Hírek 6.05 Fülbevaló
7.00 Krónika 7.20 Ünnep reggelén 8.55 Hõsök naptára
9.05 Az Isten és az ember lelke 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Bábel tornyától
Pünkösdig 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók –
1989. 15.35 Pünkösdi rózsa a matyó hímzésben 16.05
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Króni-
ka 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Pün-
kösd reménye 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 26., KEDD
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Summa
10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kék bolygó 14.15 Világ 15.15 Magyar gazda
16.15 Élõ egyház 17.15 Summa 18.00 Híradó 18.30
Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55
Srpski Ekran 6.25 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.20

Mesélõ cégtáblák 7.45 A világörökség kincsei 8.05
Jamie 30 perces kajái 8.35 Don Matteo 9.40 A szen-
vedélyek lángjai 10.30 Család-barát 12.00 Híradó
12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár
15.20 Lola 16.05 Charlie, majom a családban 17.00
Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.45 Rex fel-
ügyelõ 20.35 Önök kérték! 21.35 Óvakodj a törpétõl
23.35 Hattyúk tava 2.30 Egy lyukas dollár 4.05 Virág-
zó Magyarország
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 2.00 EgészségKalauz 2.25 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 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Családi titkok 13.55 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15
Kuzey Güney – Tûz és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 Ha-
waii Five-0 23.40 Last Resort – A belsõ ellenség 0.40
Tények 1.25 Aktív 2.00 Sportos 2.00 Ezo.TV 3.00 Prí-
ma Primavéra 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 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Króni-
ka 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Kró-
nika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 27., SZERDA
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Profit7
10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Élõ egyház 14.15 Esély 15.15 Parlamenti napló 16.15
Iskolapad 17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Hor-
vát krónika 6.25 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.20
Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 30 perces ka-
jái 8.35 Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai
10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 per-
ces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.10
Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Hír-
adó 18.35 Don Matteo 19.45 Párizsi helyszínelõk
20.40 Szabadság tér ’89 21.25 Fapad 22.00 Szerelem
és vérbosszú 22.55 Aranymetszés 23.55 Angyalok a
porban 1.35 Óvakodj a törpétõl 3.25 Szerelmes
földrajz 4.00 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 23.10 Híradó 23.40 Házon kívül 0.10 Ma-
gyarul 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 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Családi titkok 13.55 Magánnyomo-
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖ-
BÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBO-
GÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON,
a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM háló-
zatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián.
Május 22., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Bolondballagás (Bertók Fe-
renc felvétele 23p), A Kossuth iskolások mûsora
(30p), Néptáncgála Alapon 1-2. rész (ism. 116p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 23., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Fogat-
hajtó Sárbogárdon 1-2. rész (ism. 112p) 13.00 Lap-
szemle 14.00 Bolondballagás (Bertók Ferenc felvétele
23p), A Kossuth iskolások mûsora (30p), Néptáncgála
Alapon 1-2. rész (ism. 116p) 18.00 Lapszemle 19.00
Tavaszi koncert Miklóson (ism. 27p) és a Zengõben
(ism. 31p), Verses est a könyvtárban (ism. 61p), Jóté-
kony mûsoros délután Nagylókon (ism. 82p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

Május 24., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Bolondballagás
(Bertók Ferenc felvétele 23p), A Kossuth iskolások
mûsora (30p), Néptáncgála Alapon 1-2. rész (ism.
116p) 14.00 Tavaszi koncert Miklóson (ism. 27p) és a
Zengõben (ism. 31p), Verses est a könyvtárban (ism.
61p), Jótékony mûsoros délután Nagylókon (ism.
82p) 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 25., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Vendégek a sárhatvani klub-
ban (ism. 53p), N. Kovács Zsolt: Indonéziáról 1-2. rész
(ism. 102p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 26., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Fogathajtó
Sárbogárdon 1-2. rész (ism. 112p) 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Családi nap a Zengõ oviban (26p), Ta-
vaszköszöntés Cecén (98p), Alapi díjugratás (52p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 27., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Vendégek a
sárhatvani klubban (ism. 53p), N. Kovács Zsolt: Indo-
néziáról 1-2. rész (ism. 102p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt. kézilab-
da (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 28., 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 megtekint-
hetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.
hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mû-
soroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mû-
sorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltató-
kat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

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 Sherlock és Watson 23.35
Lángoló Chicago 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos
2.00 Ezo.TV 3.00 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 Króni-
ka 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütkö-
zõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház 22.55 Zene
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonás-
ok 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 28., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Kosár 10.15
Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskola-
pad 14.15 Parlamenti napló 15.15 Profit7 16.15
Unió28 17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.10 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55
Rondó 6.25 Kvartett 7.00 Híradó 7.20 Charlie, majom
a családban 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.35 Don
Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.35 Család-ba-
rát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kí-
vánságkosár 15.10 Lola 15.55 Charlie, majom a csa-
ládban 16.45 Szerencse Híradó 17.00 Ridikül 18.00
Híradó 18.35 Don Matteo 19.45 Szívek doktora 20.35
Fábry 21.55 Munkaügyek 22.30 Római helyszínelõk
23.25 kult.hu 0.00 Ágrólszakadt úrilány 1.35 Az ezüst
Brumby 3.10 Magyar elsõk 3.30 Szerelmes földrajz
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 1.45
Reflektor 1.55 A’la CAR 2.25 Trendmánia 2.50 Teresa
4.00 Reflektor 4.15 Nevelésbõl elégséges 4.40 Bará-
tok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Családi titkok 13.55 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15
Kuzey Güney – Tûz és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 NCIS
23.35 Belsõ ellenfél 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Spor-
tos 2.00 Ezo.TV 3.00 Kõkemény igazság 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
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Króni-
ka 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütkö-
zõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rá-
diószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 29., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon
vagy! 10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma dél-
után 13.15 Unió28 14.15 Tessék! 15.15 Kosár 16.15
Minden tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program

Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55
Roma kultúra 6.25 Hazajáró 7.00 Híradó 7.20 Charlie,
majom a családban 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.35
Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.35 Csa-
lád-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái
13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.05 Charlie, majom
a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.40 Rocca parancsnok 20.35 Columbo
21.55 King 22.45 A rejtélyes XX. század 23.15 Mint a
bagoly nappal 1.05 Kamion Eb összefoglalók 1.40 A
cinkos 3.35 Magyar elsõk 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 lé-
ben négy kanál 1.15 Reflektor 1.30 Street kitchen 2.00
Kalandor 2.25 4ütem 2.50 Teresa 4.00 Glee – Sztárok
leszünk 4.40 Tuti gimi

TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Családi titkok 13.55 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.10
Kuzey Güney – Tûz és víz 21.15 Éden Hotel 23.10 Pro-
paganda 0.15 Tények 1.00 Aktív 1.20 Sportos 1.35
Ezo.TV 2.35 Ringer – A vér kötelez 3.20 A törvény em-
bere 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 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A Magyar Pünkösdi Egyház
félórája 14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Regényes történelem 15.35 Kö-
zelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rá-
diószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Történet hangszerelve 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

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

Ház eladó a József Attila utcában, 67 m2, új nyí-
lászárók, összkomfortos. Telefon: 06 (30) 276
9441

Sárbogárd központjában albérlet kiadó 06 (30)
225 2067

Tápkockás, szálas paprika, paradicsom és fû-
szerpaprika palánta kapható. 06 30 418 7854.
Sohár, Cece, Deák u. 81.

Választási malacok, hízók és kuvaszkölykök el-
adók. 06 (25) 471 220, 06 (70) 388 3687

Albérlet Árpád-lakótelepen kiadó. 06 (30) 8635
196 (1148478)

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

PARADICSOM CSÁRDA SZAKÁCSOT KERES 06 20 388 0968

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.

ÜZLET-, illetve RAKTÁRHELYISÉG KIADÓ. 06 20 437 7036

ELADÓ háromrészes, ónémet SZEKRÉNYSOR, 2 db FORGÓFOTEL,
HINTASZÉK, ELÕSZOBAFAL, 120 literes HÛTÕ, alumínium LÉTRA.
Érdeklõdni az esti órákban a 06 20 360 1124-es telefonszámon.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK: a Bogárdi TV-ben is látható! APRÓHIRDETÉSEK
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A HALLA VISTEON HUNGARY KFT.

székesfehérvári, folyamatosan fejlõdõ gyártóegységeibe
keresünk munkatársakat több éves gyártósori

tapasztalattal, kiemelt bérezéssel, saját állományba,
határozatlan idejû munkaszerzõdéssel

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
munkakörbe.

Elvárások
– Minimum 4 év multinacionális cégnél szerzett gyártósori

szakmai tapasztalat
– Legalább általános iskolai végzettség

– Betöltött 18. életév

– Több mûszakos munkarend vállalása

– Pontosság, elkötelezettség, hosszú távú munka vállalása,
minõségtudatosság, monotonitástûrés

Amit kínálunk
– Munkatapasztalatot figyelembe vevõ, kiemelkedõ

fizetés és béren kívüli juttatási rendszer, már a belépést
követõ hónaptól

– Céges buszjárat

– Biztos háttérrel rendelkezõ munkahely

JELENTKEZÉS
• Postai úton: önéletrajz elküldésével a Halla Visteon Hun-
gary Kft. címére, 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 9-11.,
VAGY

• Telefon: 06 (22) 530-300

• E-mail: zlaki1@hvccglobal.com

Érdemérem
Palotás Józsefnek
Palotás József sárbogárdi postagalamb-
ász, a Sárbogárdi D-13 Postagalamb
Sport Egyesület tavaly elhunyt elnöke ré-
szére áldozatos tevékenysége elismerése-

ként a magyar posta-
galambsportért posztumusz kitüntetést, ér-
demérmet adományozta a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség elnöksége.
Gratulálunk a Palotás családnak, akik Józsi
bácsi helyett átvették az elismerést! Köszö-
net mindazoknak, akik méltón ápolják Józsi
bácsi emlékét!

Hargitai–Kiss Virág

Elismerés Gróf Ferencnek
Aranykor ezüst fokozatú elismerésben része-
sítette a honvédelmi miniszter Gróf Ferenc
nyugállományú századost. Az életkor alapján
járó kitüntetést Feri bácsi május 6-án, a Bajtár-
si Egyesületek Országos Szövetsége alapításá-
nak 25. évfordulójának ünnepségén a Stefánia
Palota színháztermében vette át.

Ezúton is gratulálunk Feri bácsinak! Töltsön
közöttünk még sok-sok esztendõt aktívan,
egészségben, jókedvben!

Szerkesztõség

KICSI SÜNIK

Egyik olvasónk solti udvarán kapta lencsevégre ezt az
anyasünit, amint szájában vitte kicsinyét.
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