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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2015. június 1-jén
NYIT A

MIKLÓSI POSTA
(2. oldal)

SÁRBOGÁRDI
NAPOK 2015

program
(15. oldal)

Nyilvántartó adatlapon
KELL LEJELENTENI

AZ EBEKET
(19. oldal)

Madarat hozott
a posta

Cinkevadászatra indultam kedden egy telefonhívás
alapján. Egy postaládában ugyanis nemcsak röplapok
landoltak, hanem szárnyasok is: egy cinkecsalád.
Néhány vargabetû után kiderült, hogy a megadott
helyszín, a Dózsa György utca 180-as szám és Toldi
Józsefné Alapon leledzik.
Mire odaértem, a nyolc fiókából már csak egy kuksolt
a ládában, a többiek szárnyra keltek. A parány madár-
kát épp csak lefotóztam, azon nyomban kiröppent.
Alacsonyan és bizonytalanul szállt, az utcán ért földet.
Óvatosan mögé lopóztam, még egy kép kattant, és
megfogtam, hogy visszategyem a biztonságos posta-
ládába. Ám újra megszökött a kezem közül. Másodszor
már ügyesebb voltam, mire a kiscinke hangos csivite-
lésbe kezdett. Az anyja, aki a villanydrótról mindvégig
aggódva figyelte az eseményeket, támadásba lendült,
és egyenesen a fejem felé tartott. A becsapódása elõt-
ti utolsó pillanatban megmentette az életemet egy fe-
kete macska, aki azt leste, mikor kaparinthatja meg a
bukdácsoló kiscinkét, s eme alattomos szándéka mi-
att õ vált a cinkemama célpontjává.
A mentõakció végül sikerült. Madarat lehetett velem
fogatni!
A miklósi postafiók is visszaszáll fészkére. Június
1-jén nyit. Bízzunk benne, hogy nem áll tovább és nem
válik senki prédájává.

Hargitai–Kiss Virág

Eperszüret AlaponEperszüret Alapon
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Újra lesz posta Sárszentmiklóson!
2014-ben az üzemeltetõ vállalkozó döntése
nyomán, minden elõzetes értesítés nélkül
bezárt a sárszentmiklósi posta. A jogos la-
kossági igények miatt azonnal felvettük a
kapcsolatot a Magyar Posta vezetésével.
Ám kiderült, hogy jogi kötelezettsége nincs
a posta újranyitására a vállalatnak, mert a
törvényi szabályozás szerint a település la-
kosságszámához mérten elegendõ egy pos-
ta üzemeltetése a városban.
Ebbe nem nyugodtunk bele, s folyamatosan
kerestük a megoldást. Végül 2015 tavaszán
a városunkba látogató Lázár János minisz-
ter úr hozta a jó hírt; ahogy mondta: egy csé-
sze kávét kért, s cserébe egy postát ad.
Rövid technikai elõkészületek után a ko-
rábbi, megszokott helyén kerül megnyitásra
a posta 2015. június 1-jén, 11 órakor.
Köszönjük a miklósi polgárok türelmét, s
mindenekelõtt támogatását a postáért fo-
lyó küzdelemben!

Erõs Ferenc önkormányzati képviselõ,
dr. Sükösd Tamás polgármester,

Varga Gábor országgyûlési képviselõ

Eperszüret
Alapon

Az az illat! Az a tömérdek szamóca! Lenyûgözõ volt
az érzékeket magával ragadó eperözön, ahogy betop-
pantam az alapi kertészet Dózsa utcai fõhadiszállás-
ára. A gyümölcsöt válogató és feldolgozó asszonyok
órák óta serénykedtek azon, hogy elõkészítsék a lek-
várfõzést, az eladásra, illetve a sárbogárdi piacra
szánt, kívánatos, minõségi árut.
Közben a férfiak a már elültetett paprikapalánták do-
bozait tették rendbe.

Kihasználva az alkalmat, körbejár-
tam a terciát Takácsné Erika kalau-
zolásával, aki büszkén mutatta az
idén különösen bõ termést hozó
eperbokrokat, a fóliasátrakban so-
rakozó, térdig érõ paprikát, a ma-
gasra futó uborkát. Példás rend
uralkodik mindenütt, akárcsak a
Dózsa utca északi végén elterülõ
földön, ahol sikerül lencsevégre
kapnom az epret szüretelõket.
Jó szolgálatot tesz a községi nö-
vénytermesztésben a Nagy De-
zsõ-féle csepegtetõrendszer, az ap-
rítógép és a nemrég beszerzett per-
metezõgép is.

Hargitai–Kiss Virág
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Pünkösdi néptánctalálkozó Alapon
Szép hagyomány Alapon a pünkösdi néptáncta-
lálkozó, ahol több népi együttes és egyesület tánc-
csoportja képviselteti magát. Érkeznek a buszok
tele szép, díszes öltözetbe bújt lányokkal, fiúkkal.
A lányok haja befonva, szalaggal ékesítve, a fiú-
kon kalap, ugyancsak szalagokkal díszítve. Egyre
csak gyûlnek a csoportok a kocsmánál, és szín-
pompás tömeg kerekedik. A zenekar is begördül
kocsin, hisz nemsokára delet üt az óra, a csapatok
felsorakoznak, elhallgat a zene, és megszólal Mé-
hes Lajosné polgármester asszony, szívélyesen kö-
szöntve a tánccsoportokat.
A keresztezõdés középre markos legények május-
fát állítottak, s addig táncolták körbe, míg „le nem
dõlt”. Ezután több tánccsoport, így a Mezõföld
Népi Együttes, a Németkéri Német Nemzetiségi
Tánccsoport és az O. S. Zechew Táncegyüttes
adott ízelítõt a mûsorából, egyfajta közönségcsa-
logatóként a kultúrházbeli elõadásra. Majd kez-
detét vette a felvonulás.

A Szedtevette és a Babra zenekar muzsikája zengte
be az alapi fõutcát a felvonulás alatt, majd a mûvelõ-
dési ház nagytermét.
A hosszú menet elõször az Arany János utcánál állt
meg, ahol szemügyre vehettük a Mezõföldi Tücskök
és Kistücskök rövid, játékos mûsora mellett a Zorica
Tánccsoport egy táncát. Egy kis frissítõ elfogyasztása
után tovább haladt a menet, s következõ állomása
már a mûvelõdési ház volt.
Itt megkoszorúzták a fából faragott szoboregyüttest,
ezt követõen pedig táncra perdültek és ekképp lépték
át a mûvelõdési ház küszöbét.
A délután további részében a felsoroltakon kívül a
következõ csoportok adtak elõ táncokat: Martosi Ha-
gyományõrzõ Együttes, Isaszegi Csattanó Néptánc-
csoport, Etyeki Hosszúlépés Kulturális Együttes,
Kertész Táncegylet és természetesen az alapi Mezõ-
föld Népi Együttes.
Köszönet és elismerés az alapiaknak, hogy töretlenül
ápolják a népi és táncos hagyományokat!

Hargitai Gergely
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K Ó R U S T A L Á L K O Z Ó
Második alkalommal rendeztük
meg a már hagyománnyá váló kó-
rustalálkozónkat.
Május 21-én hét énekkar tisztelt
meg bennünket, hogy a Mészöly-
hetek negyedik napján együtt
énekelhessünk, és meghallgat-
hassuk egymást, mert „Nem so-
kat ér, ha magunknak dalolunk;
szebb, ha ketten összedalol-
nak…” – szól az idézet Karai Jó-
zseftõl és Kodály Zoltántól. Ezen
a délutánon ezt mi bebizonyítot-
tuk! Jó egymásnak énekelni!
A találkozón egy kis mûsorral
kedveskedett a nézõknek, részt-
vevõknek a Mészöly iskola. Néptáncot láthattak
vendégeink és furulyásokat hallgathattak. Isko-
lánkban az ének tanítása mellett hangsúlyt kap a
hangszer is, így az elsõsöktõl az ötödikesekig ked-
ves népdalokkal és gyermekdalokkal mutatkoztak
be tanulóink furulyán.
Ezt követõen léptek színpadra színvonalasabbnál
színvonalasabb mûsorral az énekkarok: a Sár-
szentmiklósi Általános Iskola, a Sárszentágotai
Általános Iskola, Paks Napsugár énekkara – akik
Tolna megyébõl érkeztek hozzánk, és nevükhöz
méltón ragyogták be a délutánt, mûsorukkal szí-
nesítették a tankerületi iskolák együtt éneklését –,
a Petõfi Sándor Gimnázium énekkara, a Mezõ-

szilasi Általános Iskola énekkara, a
Töbörzsöki Általános Iskola énekkara
és a Mészöly Géza Általános Iskola
énekkara.
Nagyszerû élmény volt ez a délután, a
közös éneklés, mely az egész színház-
termet betöltötte.
Szeretnénk megismételni jövõre is,
hogy a hagyományokhoz hûek marad-
junk.
Mert a „zene az kell, hogy ne veszszünk
el, hogy mégse adjuk fel…”

Szénásiné Szabó Marianna, MGÁI
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Gondolatok gyereknap kapcsán
Az élet nem játék

Mi, elvált szülõk gyermekei nagyon sérült lelkületûek vagyunk.
Adatott egy kis biztonság, amíg a szülõk megfértek egymással. Az-
tán kezdõdtek a megpróbáltatások, a sárdobálás, mocskolódás.
Egyikünk sem kérvényezte a megbélyegzést. Még gúnyolódás tár-
gya is voltam, ami azelõtt, de azóta sem történt meg velem. Késõbb
újabb családtagokat kellett elviselnünk. Meg sem kérdezték,
tetszik-e az illetõ, vagy sem, együtt ettünk vele.
Most már ez a divat: vannak, akik sportot ûznek az együttélésbõl.
Lehet, hogy nekik tetszik, de véleményem szerint nagyon felelõt-
len, aki így él.
Az emberi természet különös, de úgy gondolom, a házastársi hûség
mindennél fontosabb. A személyes példamutatás a legjobb a felnö-
vekvõ gyermek számára. Tudom, vannak súrlódások. Meg lehetne
oldani, de sajnos két ember akarata kell hozzá.
A gyerek nagyon érzékeny hangszer. Szépen szabad csak bánni ve-
le, mert idõvel visszaüt, ugyanazt fogja visszaadni öregségünkre,
csak akkor már nagyon fog fájni.

Heksziné Somogyi Rózsa

MI AZ A HANGSZER…?
Mi az a hangszer, ami mindenkinek
van? – Varró János népzenész–elõ-
adó, tanár ezzel a kérdéssel nyitotta
élvezetes elõadását a Cecei Mûve-
lõdési Házban pénteken délelõtt.
Közönségét a cecei, sárszentmiklósi
és vajtai óvodások és az õket kísérõ
pedagógusok alkották.
Varró János nemcsak a gyerekek fi-
gyelmét kötötte le hangszerbemu-
tatójával, hanem a felnõttekét is.
Érdekes részletekkel lettünk gazda-
gabbak egy-egy hangszer történe-
tét, használatát illetõen, és olyan
darab is volt a zajkeltõ, fúvós és hú-
ros hangszerek közt, amit még nem
ismertünk, illetve nem tudtuk, mi-
lyen élõben. Ilyen volt például az
ikerfurulya, a kukoricahegedû és a

kalapácskereplõ. De nagy tetszést aratott
a magyar kecskeduda, a tamburin és a
tekerõlant is.
Kneifelné Laczkó Krisztina segítségével
„Janó manó” megénekeltette és táncra
perdítette a gyermekeket és felnõtteket
(természetesen hangszerkísérettel). A
táncba hívogatáshoz még egy új dalocskát
is megtanultak.
A borongós pénteket igencsak megvidá-
mította ez a röpke óra.
A cikk elsõ mondataként szereplõ kérdés-
re még nem jegyeztem le a választ. Íme hát,
hogy ne maradjon senki kétségek közt –
egy hordozható hangszere biztosan min-
denkinek van: a saját torka.

Hargitai–Kiss Virág

A kép illusztráció
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Mobil a kocsiból

A rendõrségre május 20-án 11 óra 20 perc-
kor érkezett bejelentés arról, hogy isme-
retlen személy Sárkeresztúron a Hõsök te-
rén egy lehúzott ablakú gépkocsiból eltu-
lajdonított egy mobiltelefont. A kiérkezõ
járõrök, azonosítását követõen, elfogták
és a Sárkeresztúri Rendõrõrsre elõállítot-
ták a bûncselekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható személyt, egy 15
éves helyi fiút, akinek a ruházatában meg-
találták az ellopott telefont. A rendõrök a
fiatalkorút lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki, majd bûnügyi õrizetbe
vették.

Lezárt nyomozás

A sárbogárdi rendõrök vádemelést java-
solnak azzal a férfivel szemben, aki egy lak-
tanyában földkábelt ásott ki és lopott el. A
Sárbogárdi Rendõrkapitányság lopás vét-
ség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytatott büntetõeljárást egy 58 éves
helyi férfivel szemben. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, a helyi rendõrkapi-
tányságra 2014. november 10-én érkezett
bejelentés arról, hogy a reggeli órákban a
sárbogárdi laktanyában egy férfi földká-
belt ásott ki, és a biztonsági õr tetten érte.
A vagyonõrt látva a férfi ásóját hátrahagy-
va elmenekült a helyszínrõl. A személyle-
írás alapján a rendõrök 2014. november
10-én 11 órakor Sárbogárdon a Berzsenyi
Dániel utcában igazoltatták, és a rendõr-
kapitányságra elõállították a bûncselek-
mény elkövetésével megalapozottan gya-
núsítható 58 éves férfit, akit a nyomozók
gyanúsítottként hallgattak ki és bûnügyi
õrizetbe vettek. A Sárbogárdi Rendõrka-
pitányság a napokban befejezte az ügyben
folytatott nyomozást, és az illetékes
ügyészségen vádemelést javasolt.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

BALESET HANTOS KÖZELÉBEN
Árokba hajtott egy személygépkocsi május 23-án, szombaton, délben Hantos és Sárbo-
gárd–Kislók között. Az autó a 6217-es számú út menti árokban az oldalára borult. A sár-
bogárdi hivatásos tûzoltók a személygépkocsit a kerekeire állították, kihúzták az árokból
és áramtalanították.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

KÉK
HÍREK

Miért is van
szükség térfigyelõ

kamerára?
Múlt héten szerdán igyekeztem az OTP-
be, és a gyógyszertár elõtti zebrán szeret-
tem volna átkelni a túlsó oldalra. Egyszer
csak, durr, egy motoros vágódott nekem és
fellökött. Szerencsére nem esett bajom.
De miért kell száguldozni a fõutcán? Miért
nem állnak meg a zebránál?
A motoros azt mondta indokként, hogy le-
mosta a motort és nem fog a fék. Akkor
meg ne hajtson 100-zal, mert megítélésem
szerint legalább ennyivel ment!
Ha lenne kamera, talán nem mernének
száguldozni.

Egy olvasó

POLGÁR-
ÕRVONAL

Lakossági bejelentések és
segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

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

Kullancsvész
A szomszéd kislányt megcsípte egy kul-
lancs. Nem csodálom, mert a sûrû zöldben
futkosó kutyájuk mindenfelé csatangol,
összeszedi a kórokozókat, kártevõket.
Már nem tudom, hányszor kértem a szom-
szédomat, hogy vágja ki, nyesse vissza a
cédrusokat 30 centiméteresre, mert nem
kap elég fényt a kertem. Õk nagyon ma-
kacs emberek. Azt válaszolták: „Majd
megmondjuk, mit nyessen vissza 30 centis-
re.” Máig nem adták ugyan a tudtomra.
Egyébként is túl fiatalok ahhoz, hogy ve-
lem ilyen hangon beszéljenek. Hozzáte-
szem: a fejbevágást is emlegette a szom-
széd.

Van még egy kertszomszédom, aki, mivel
szakember, segíthetne lepermetezni a tu-
jákat, a nyírfát a kártevõk ellen.
Nagyon sajnálom a kislányt; nem tehet ró-
la, hova pottyantotta a gólya. Kár, hogy
ilyen oktondi szülõkkel áldotta meg a sors.
Sok helyre figyelmeztetõ táblát kellene ki-
tenni, mert a kullancs emberre, meleg vérû
állatokat nagyon veszélyes!

Egy lakó

A kép illusztráció



Bogárd és Vidéke 2015. május 28. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 7

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

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

Dr. Farkas János háziorvos

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

Dr. Horváth Endre háziorvos

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

Dr. Jarabin János háziorvos

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

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

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

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

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

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal
feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy
telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet
menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

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

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

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

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:

Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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

Hagyományainkhoz híven idén is május 18-án, Mészöly Géza, is-
kolánk névadójának születésnapján tartottuk szavalóversenyün-
ket. Kötelezõ versnek két, 1905-ben született magyar költõnk ver-
sét választottuk. A felsõsök József Attilára, az alsósok Tamkó Si-
rató Károlyra emlékeztek. Több településrõl, iskolából érkeztek
szavalók. A közös megnyitó után évfolyamonként zajlott a ver-
seny. A gyermekek nagy izgalommal szavalták el szebbnél szebb
és érdekesebb verseiket. A zsûriknek igen nehéz dolguk akadt; so-
káig tanácskoztak azon, mely tanulók kapják meg a kiérdemelt ju-
talmakat. Várakozás közben a gyerekeket sok finomsággal ven-
dégeltük meg. Az eredményhirdetést mindannyian kíváncsian
vártuk. A helyezettek nagy örömmel vették át okleveleiket és
könyvjutalmaikat.

Helyezettek:

1. évfolyam: I. Gál Levente (Cece), II. Vorsléger Zoltán Márton
(Mészöly), III. Nyári Piros Alma (Szent István Ált. Isk.);

2. évfolyam: I. Bõjtös Benedek (Mészöly), II. Fekete Csanád (Sár-
szentágota), III. Somogyi Kornél (Cece);

3-4. évfolyam: I. Sudár Lara (Mészöly), II. Molnár Nóra (Mé-
szöly), III. Dániel Zsolt Dániel (Mészöly);

5. évfolyam: I. Lehota Eszter (Cece), II. Szénási Benedek (Petõfi
Sándor Gimnázium), III. Pszota Csenge (Mészöly);

6. évfolyam: I. Biró Bence (Petõfi Sándor Gimn.), II. Szabó Klau-
dia (Petõfi Sándor Gimn.), III. Redzsepi Erzana (Cece);

7. évfolyam: I. Schmidt Péter (Mészöly), II. Horváth Zsombor
(Petõfi Sándor Gimn.), III. Killer Fedoszia (Cece);

8. évfolyam: I. Ambrózi Miklós (Mészöly), II. Sinkovics Bianka
(Sárszentágota), Stadler Balázs (Mészöly).

Jövõre is nagy szeretettel várunk minden kedves versmondót!

Szabóné Kocsis Márta, MGÁI

Matematikaversenyen jártunk

A székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola hagyományaihoz hí-
ven ebben a tanévben is megrendezte megyei matematikaverse-
nyét az általános iskolák 2. évfolyama számára. Május 21-én isko-
lánkból Bõjtös Benedek, Kis Ernõ és Kiss Máté mérettette meg
tudását a megye iskoláiból érkezõ több mint 80 tanuló között. A jó
logikát igénylõ feladatokkal megbirkózva 2 diákunk, Kis Ernõ és
Kiss Máté 2. a osztályos tanulók bekerültek a megye legjobb 15
„kis matematikusa” közé. Méltán lehetünk büszkék a gyerekek
teljesítményére, szívbõl gratulálunk nekik.

Szabóné Berki Judit

Komplex tanulmányi verseny

Iskolánk immár 2. éve szervezte meg komplex tanulmányi verse-
nyét, melyre a környezõ iskolák 4. évfolyamos tanulói nevezhet-
tek. A verseny õsszel indult, a csapatok három levelezõs fordulón
vettek részt. A feladatokat sokrétûen, érdekesen és szinte minden
tantárgyat körülölelve állítottuk össze. Nagyon szép és igényes
munkákat küldtek vissza a diákok.
A negyedik, egyben utolsó fordulóra hat csapat érkezett május
18-án a Mészöly-napokra. Külön öröm volt számunkra Balaton-
világos jelentkezése, akik szintén a Mészöly Géza Általános Isko-
la nevet viselik. A beérkezett pályamunkákból kiállítást szervez-
tünk iskolánk aulájában. A gyerekek örömmel és büszkén fedez-
ték fel elkészült munkáikat. A megnyitó után izgatottan várták az
utolsó, mindent eldöntõ megmérettetést. Az akadályverseny hat
állomásának mindegyikén változatos, játékos és ügyességi felada-
tokat oldhattak meg. Volt állathang-felismerés, cserépjárás, Mé-
szöly-totó, vízhordás, kosárra dobás, festménycímek keresése, ki-
rakása.
Jó volt látni a gyerekek szemében a csillogást, a lelkesedést, az iz-
galmat! Minden állomáson ügyesen dolgoztak, jól felkészültek,
sokat tudtak Mészöly Géza életérõl, és felismerték festményeit.
Míg az eredményeket összesítettük, a diákönkormányzat tagjai
megvendégelték a csapatokat. Az eredményhirdetést nagy vára-
kozás elõzte meg, ahol a következõ sorrend alakult ki: I. Rejt-
vényfejtõk (Alsószentiván), II. Garabonciások (Sárszentmiklós),
III. Minden Világos (Balatonvilágos), IV. Nagyagy (Sárbogárd),
V. Kalandorok (Cece), VI. Vadludak (Töbörzsök).
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Szeretnénk megköszönni a felkészítõ pedagógusok, gyerekek
munkáját, akik több hónapon keresztül kitartóan dolgoztak. Kö-
szönjük iskolánknak, alapítványunknak, a részt vevõ tanító nénik-
nek és a diákönkormányzat tagjainak segítségét.

Varga Jánosné, Szabóné Berki Judit versenyszervezõk

Közlekedésbiztonsági nap

A Mészöly-napok keretében közlekedésbiztonsági napot tartot-
tunk. Reggel az iskolába kétkerekûvel érkezõ diákok jármûveit a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság rendõrei nézték át. Ellenõrizték,
hogy azok fel vannak-e szerelve a kötelezõen elõírt tartozékok-
kal.

Akadtak tökéletesen karbantartott, minden szükséges tartozék-
kal felszerelt biciklik, de ennek az ellenkezõjére is volt példa.
Az átvizsgálást követõen egy „Érj haza!” feliratú karkötõt vehe-
tett át az, akinek minden rendben volt a kerékpárjával.
Délután a diákok az aulában terepszõnyegeken játszottak, mi-
közben játékos oktatófilmeket néztek.
Az udvaron felállított akadálypályán kerékpáros ügyességi verse-
nyen vettek részt a tanulók, ahol a szabályos és biztonságos közle-
kedés alapjait gyakorolták.

Toldi Lászlóné

Steitz-kupa

Hagyományainknak megfelelõen az idei Mészöly napok prog-
ramjai között ismét kiemelt szerepet kapott a Steitz-kupa, ahol já-
tékos sor- és váltóversenyekkel igyekeztek eldönteni a vándorku-
pa sorsát a csapatok.

A környezõ iskolák részvételével zajló versengésben iskolánk
mellett Cece, Töbörzsök és Alap iskolái vettek részt. A szoros ver-
senyen nagyon jó hangulatban játszottak a gyerekek, minden év-
folyamból egy fiú és egy lány.
Az idei Steitz-kupát a töbörzsöki Szent István Általános Iskola
csapata nyerte meg. Gratulálunk!

MGÁI

„Kincs a gyermek”
A gyermek a jövõt jelenti számunkra és sok örömet hoz a felnõt-
tek életébe. Ezért minden évben, május utolsó vasárnapján meg-
ünnepeljük õket.
A Cecei Óvodában – egy kicsit elõrehozva az ünneplést – a múlt
héten gyermekhetet tartottunk, melynek során igyekeztünk érde-
kes, sokszínû programokat kínálni az óvodásoknak. Kedden dél-
elõtt Rétimajorba kirándult az egész óvoda. Minden kisgyermek
hátizsákkal érkezett reggel, hiszen a tízórait már abban a csodála-
tos környezetben fogyasztottuk el. A halászati múzeumban, ami
az országban egyedülálló, sok érdekességet láttunk. A gyerekek-
nek különösen tetszettek az állatok és a halászok lakókörülmé-
nyeit bemutató sarok. Utána bebarangoltuk a környéket, meg-
néztük a majdnem 800 éves halászkunyhót, ami hûen tükrözi a ré-
gi halászok életét. Lementük a stégre és kimentünk a madárkilá-
tóba is. A nap legérdekesebb része azonban az volt, amikor – tel-
jesen véletlenül – észrevettük, hogy lehalászás folyik. Ezt az
elejétõl nyomon követtük egészen addig, amíg a halak a tartályko-
csikba kerültek, s eközben nagyon sok ismeretet szereztek a gyer-
mekek.
A következõ napon sport-
napot szerveztünk, mely
egy közös, zenés „Móka
tornával” indult. Ezt köve-
tõen mindenki különbözõ
mozgásos, illetve ügyességi
feladatokban vett részt.
Volt vízhordó verseny, lab-
dás ügyességi versenyek,
karikás játékok és kötélhú-
zás. Minden korosztály a
maga szintjén, nagy igyeke-
zettel vett részt ezen a na-
pon.
Csütörtökön a közlekedés állt a középpontban. A cecei rendõrõrs
dolgozói örömmel jöttek el hozzánk. A gyermekek megnézték a
rendõrautót, beleültek, kipróbálták a szirénát. Ezután a terem-
ben a rendõr bácsik a közlekedésrõl beszélgettek az óvodásokkal,
akik már sok hasznos ismerettel rendelkeztek a témáról, és bátran
el is mondták ezzel kapcsolatos élményeiket.

A hét lezárásaként táncházzal és hangszerbemutatóval igyekez-
tük színesebbé tenni a hetet Varró János és Kneifelné Laczkó
Krisztina táncpedagógus közremûködésével.
Az idõjárás nem volt túl kegyes hozzánk a hét második felében, de
gyermekeink sok élménnyel lettek gazdagabbak. Örömmel vet-
tek részt még a legkisebbek is a programokon. Ez volt a célunk!
Hiszen nincs szebb dolog az életben, mint másoknak örömet sze-
rezni!

Cecei Óvoda
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A boldogság
álarca mögött

Hétéves voltam, amikor a gyámhatóság vidéken helyezett el egy
családnál. Fiatal szívem tele volt keserûséggel. Hazátlannak érez-
tem magam az idegenek közt, akik értésemre adták, hogy csak egy
kiadott gyerek vagyok. Becsületes emberek kötelességüknek tar-
tották, hogy felügyeljenek egy kislányra, akit a gyámhatóság ki-
adott. Nem bíztak bennem, mert ki tudja, honnét jöttem és mi
mindenre vagyok képes.
Nagy megkönnyebbülés volt, amikor közeledett a 14. születésna-
pom. Végre dolgozhattam, eltarthattam magam, és senkinek sem
voltam lekötelezettje. Hamarosan felfedeztem azonban, hogy az
emberek szemében még mindig csak a gondozásra kiadott gyer-
mek vagyok, akivel úgy bánhatnak, ahogyan akarnak.
Ez a fájdalom mardosott engem, megkeményített és megkeserí-
tett. Csupa kétségbeesésbõl sokat nevettem, és mindenféle szóra-
kozást kerestem. Legszívesebben a táncban keringtem egy jó tán-
cos karján. Milyen részegítõ érzés! Ha aztán a bálnak vége volt,
folytatódott a régi élet a maga nyomorúságában. De már elõre
örültem a következõ estének.
Sok fiúval flörtöltem. Ha aztán valamelyik „ráharapott”, hirtelen
otthagytam, és élveztem a szenvedését. Ez a játék azonban nem
tett engem boldoggá. Olykor megkérdeztem magamtól: tulajdon-
képpen miért is élek. Aztán próbáltam meggyõzni magamat: „Hi-
szen vannak barátnõid, sokat nevetsz, egyetlen bálból sem hiány-
zol, válogathatsz a táncosok közt, és mégis panaszkodsz. Miért?”
Erre a kérdésre nem kaptam választ egészen addig a napig, amíg
valaki nem beszélt nekem Istenrõl és a Bibliáról, az Õ Igéjérõl.
Neki azt feleltem:
– Ez engem nem érdekel, más dolgom is van, mint hogy idõmet ol-
vasásra pazaroljam. Isten nincs. De ha van is, túl öreg és tehetet-
len ahhoz, hogy valamit tegyen, különben nem tûrné a sok igaz-
ságtalanságot!
De azért egyre szomorúbb lettem, és megpróbáltam szomorúsá-
gomat a vidámság álarca alá rejteni. Akkor négy hónapra el kel-
lett utaznom a hegyek közé pihenni. Mindeddig nem szakítottam
magamnak idõt a Biblia olvasására. De most Isten megadta a le-
hetõséget, hogy pótoljam az elmulasztottakat. Életemben elõször
kezdtem sejteni, hogy Isten valóban létezik, sõt mi több, szeret en-
gem! Attól féltem azonban, hogy a bûn fal lehet köztem és Isten
között, és azt mondtam magamban:
– Ha engem az emberek megvetnek, akkor bizonyára Isten is
megvet!
De akkor megtaláltam a Bibliában ezt a verset:

„Jézusnak, az Õ Fiának vére
megtisztít bennünket minden bûntõl.
Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz Õ:
megbocsátja bûneinket, és megtisztít bennünket
minden gonoszságtól” (1Jn 1,7.9)

Letérdeltem, megvallottam Istennek, milyen állapotban vagyok,
és kértem, hogy bocsássa meg minden bûnömet. Azonnal elnyer-
tem a bizonyosságot, hogy Õ megbocsátott és gyermekévé foga-
dott. Kézen fogott, és nem is engedett el többé! Békessége és örö-
me uralkodik szívemben.
Büszke vagyok arra, hogy Isten gyermeke vagyok, és hogy Õ sze-
ret, mert

„befogadták,
azoknak megadta azt a kiváltságot,
hogy Isten gyermekeivé legyenek” (Jn1,12).
„Úgyhogy már nem vagyok szolga, hanem fiú,
ha pedig fiú,
akkor Isten akaratából örökös is” (Gal 4,7)

Mauricette Joly

Könyv- és filmajánló

Hölgy aranyban
Hatvan évvel azu-
tán, hogy a második
világháború borzal-
mai elõl menekülve
elhagyta Bécset, az
idõs zsidó asszony,
Maria Altmann (He-
len Mirren) hosszú
útra kel, hogy visz-
szaszerezze a nácik
által elrabolt családi
kincseit, köztük Klimt híres festményét, Adele Bloch-Bauer I. portréját. Ta-
pasztalatlan, de vakmerõ fiatal ügyvédjével, Randy Schönberggel (Ryan
Reynolds) hosszas küzdelem elé néznek, amelynek csataterét az osztrák
elit világa és az amerikai legfelsõbb bíróság jelenti. Az út során Marianak a
családjához kötõdõ, súlyos tényekkel is szembe kell néznie. A Hölgy arany-
ban igaz történet, egy asszony küzdelme, hogy visszaszerezze örökségét és
igazságot szolgáltasson családjának.

Mindennek vége!
Andrássy Ilona grófnõ elsõ világháborús naplója

„nem javul a világ, csak okosabb lesz, önzõbb és színtelenebb”

Andrássy Ilona a kiegyezés nagy formátumú politi-
kusának, csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf
Andrássy Gyulának az unokája, Katinkának, a „vörös
grófnõnek” a nõvére volt. Több nyelven beszélõ, a
politika és a mûvészet iránt érdeklõdõ, mûvelt kis-
asszony. 1909-ben feleségül ment rajongva szere-
tett võlegényéhez, Esterházy Pál grófhoz. Pápai kas-
télyukból rendszeresen eljártak a budapesti „világ-
ba”, ki-kiruccantak Bécsbe, elutaztak Olaszországba
nyaralni vagy az Alpokba zergére vadászni. Élték az
arisztokraták kellemes gondokkal teli életét.
Kitört a háború. Pál gróf tartalékos huszár fõhadnagyként bevonult. Kezdet-
ben a frontvonal mögött, késõbb az elsõ vonalban szolgált.
Ilona sok más arisztokrata fiatalasszonnyal együtt jelentkezett a Vöröske-
resztbe. Nagy szerepe volt abban, hogy a szanitécek mellett nõk is teljesít-
hettek frontszolgálatot. Megpróbált hivatalosan a férje frontszakaszára ke-
rülni, de az olasz hadszíntérre irányították. Eközben érte a hír, hogy Pál 1915
júniusában az oroszokkal vívott ütközetben elesett.
A napló Andrássy Ilona beszámolója a hadikórházakban szerzett tapasztala-
tairól, a magyarok kezdeti háborús lelkesedését követõ egyre súlyosabb
csalódásáról, kiábrándulásáról, céltalanságáról. Vallomás szerelemrõl és
hazáról.
A kötet alapjául szolgáló kéziratos hagyaték 1971-ben került elõ a dénesfai
Cziráky-kastélyon végzett tatarozási munkálatok során egy befalazott re-
keszbõl. A leveleket, feljegyzéseket, fényképeket tartalmazó anyagot a
gyõri Rómer Flóris Múzeum õrzi.

Meghívó
„A zene lelkem lélegzetvétele,

s egyszersmind imádságom és munkám.” (Liszt F.)

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
sárszentmiklósi tagozata

szeretettel vár minden érdeklõdõt

HANGSZERES NÖVENDÉKEINEK
bizonyítványosztással egybekötött

ZÁRÓHANGVERSENYÉRE, melyre

június 2-án (kedden) kerül sor 17 órai kezdettel
a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulájában.
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Sajttal sült csirke
nagyon zöld körettel

Hozzávalók: 4 egész csirkecomb, 15 dkg gouda, vagy edámi sajt,
fûszer, 25 dkg zöldborsó, 25 dkg brokkoli, 1 csokor petrezselyem,
2 ek földimogyoró-olaj, só, bors.
A csirkecombokat bedörzsöljük a fû-
szerrel, fellazítjuk a bõrt rajtuk. A bõr
alá arányosan elosztjuk a sajtot (nem
kell reszelni, elég kis darabokra vágni).
180 fokra elõmelegítjük a sütõt. A
combokat egy tûzálló tálba helyezzük,
ujjnyi vizet öntünk alá, nem fedjük le,
úgy toljuk a sütõbe. Egy idõ múlva a
sajt megolvad, kifolyik a bõr alól, ösz-
szekeveredik a pecsenyelével. Ezzel lo-
csolgatjuk 5 percenként; nagyjából 50-55 perc alatt kész. Amikor
kivesszük, megfordítjuk a húsokat, így hagyjuk kicsit kihûlni. Mi-
kor már nem forró, letépkedjük a csontról a húst, visszatesszük a
sajtos pecsenyelébe, összeforgatjuk vele. A körethez a borsót és a
brokkolit megfõzzük, leszûrjük. Ugyanebben a lábasban 2 evõka-
nál mogyoróolajat hevítünk, rádobjuk a borsót és a brokkolit, to-
vábbi 5 perc alatt alacsony lángon pároljuk a zöldségeket. Sózzuk,
borsozzuk. Mikor készen van, megszórjuk egy csokor durvára
aprított petrezselyemmel (pár csipetet félreteszünk a díszítés-
hez), összeforgatjuk vele.

Zöldborsós töltike
(töltött pogácsa)

Hozzávalók a tésztához: 40 dkg liszt, 3 dkg élesztõ, 1 kk cukor, tej
a futtatáshoz, 1 ek só, 20 dkg margarin; a töltelékhez: 10 dkg ku-
korica, 10 dkg zöldborsó (megfõzve), 10 dkg sonka reszelve, 10
dkg sajtkrém, 2-3 ek tejföl; a tetejére: 1 tojássárgája, 1-2 ek tejföl,
reszelt sajt.
A tésztához az élesztõt a cukros tejben felfuttatjuk, a többi alap-
anyaggal összeállítjuk, megkelesztjük, közben a tölteléket elké-
szítjük. A tésztát kinyújtjuk 1/2 cm vastagságúra, egy nagyobb szá-
jú pohárral vagy nagyméretû pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk.
Egy darabra a töltelékbõl halmozunk, majd egy másikkal betakar-
juk, a széleit jól összenyomkodjuk. Sütõpapírral bélelt tepsibe ra-
kosgatjuk a pogácsákat, a tetejét megkenjük a tojással elkevert
tejföllel, reszelt sajtot teszünk rá. 180 fokon pirosra sütjük kb.
40-45 perc alatt.

Epres párnácskák

Hozzávalók: 50 dkg-os leveles tészta (fagyasztott is jó), 25 dkg
friss eper, eperdzsem, 1 tojás, porcukor.
A leveles tésztát papírtörlõ közt hagyjuk felengedni, közben az
epret apróbb kockákra vágjuk, egy pár szemet hagyva a díszítés-
hez. A felengedett leveles tésztát kinyújtjuk, kisebb téglalapokra
vágjuk, eperdzsemmel megkenjük és teszünk rá a friss eperbõl.
Félbe hajtjuk és hûstûvel összetûzzük, hogy ne nyíljanak szét. A
tepsi aljára sütõpapírt teszünk, a párnácskákat rárakjuk, enyhén
felvert tojással mindegyiket megkenjük, és elõmelegített sütõben,
kb. 180 fokon 10-15 perc alatt megsütjük. Tálaláskor porcukorral
megszórhatjuk.

Eperhab

Hozzávalók: 1 kg érett gyümölcs (eper, vagy málna stb.), 40 dkg
cukor, 10 tojás.
A tojásfehérjét nagyon keményre felverjük, hozzáadjuk a cukrot,
ezzel is jól felverjük. Hozzáadjuk a gyümölcsöt és addig verjük,
amíg a gyümölcs szétmegy, vagy össze is turmixolhatjuk. Ezután
hozzákeverjük a tojások sárgáját, és elõhûtött edénybe öntjük.
Fagyasztjuk és kanalazva tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI KIS TANULMÁNY
A HAZUGSÁGRÓL

Az anyukám kábé hetvenhét évvel ezelõtt úgy oldotta meg a sze-
xuális felvilágosításom nehéz problémáját, hogy azt állította, gó-
lya hozza a gyerekeket. Ez a nemes gondolkodású asszony, aki –
mint késõbb elmesélte nekem – lány korában apáca akart lenni
(ez a cikk, vagyis az írójának a létezése tanúsítja: a terve nem való-
sult meg), ez az asszony tehát hazudott a gyermekének a gólyame-
sével. De az internet is csupa hazugság a két hét alatt tizenkét ki-
lós fogyást kilátásba helyezõ, az öregedést késleltetõ, potencianö-
velést ígérgetõ csodaszerekkel. És mi a helyzet a politikában? Az
egyik fél azt állítja, hogy minden remekül megy ebben az ország-
ban, a másik meg azt, hogy minden pocsék. Az egyik kommentá-
tor bizonyára hazudik. Vagy mind a kettõ?
Az ember gyanakvóvá válik a hazugságnak ebben a tengerében.
Már azt sem hisszük el, amit a saját érdekünk lenne elhinni. Azt
sem hisszük el a naptárnak, hogy hány órakor kel fel a nap.
Felvetõdik mármost a kérdés: mire való az emberi nyelv? A tan-
könyvi válasz: kommunikációra. Tehát tájékoztatjuk egymást pél-
dául az idõjárásra vonatkozóan, kifejezzük az érzelmeinket, köz-
vetítjük a szándékainkat. Milyen furcsa, hogy a tankönyvekben
nincs benne a nyelvnek alighanem a legfontosabb funkciója! A
nyelv igenis arra való, hogy becsapjuk, átverjük, megvezessük egy-
mást.
Magamról tudom, hogy bizonyos helyzetekben könnyedén csusz-
szan ki a számból egy kis lódítás. Olyan problémákat lehet ezzel
megoldani, amelyek súlyossá válhatnának a nyílt igazmondás ese-
tén. Igen, például a gólyamese ilyen volt régen. Miért jobb az a
maszatolás, ami jelenleg van a kicsik nemi felvilágosítása terén?
Apuka magot tesz anyu pocijába? Lehet, hogy ennél a gólya is
jobb. Vagy hogy karácsonykor Jézuska hozza az ajándékot. Per-
sze, hogy ez a Jézuska nagyon igazságtalan tud lenni néha, de ez a
mese valahogy megszépíti a nagyon elvilágiasult, kommerciali-
zálódott, gyakorta kínszenvedéssé vált karácsonyi ajándékozási
eseménysort. Olykor bizony úgy kell a hazugság, mint egy falat ke-
nyér. Van egy durva latin mondás: „Fiat iustitia, pereat mundus.”
Azaz: „Legyen igazság, elpusztul a világ.”
Karinthy Frigyes „A bûvös szék” címû komédiájában a zseni
olyan széket talál ki, hogy aki beleül, varázsütésszerûen igazat
mond. Na, ebbõl aztán lesz ám nagy kalamajka!
Ismerek embert, akinek nehezen hagyja el hazugság a száját. Nem
szeret hazudni. Néha dühös is vagyok rá: kellemetlen szituációkat
kerülhetne el egy ártatlan füllentéssel. Nem ártana vele senkinek.
De õ nem! Arra használja a nyelvet, amire eredetileg kitalálták.
Be kell vallanom, hogy muszáj becsülni õt. Valahogy derék, be-
csületes dolog.

L. A.

Heti idõjárás
A következõ idõszakban
egyre inkább anticiklonáris
hatások érvényesülnek ha-
zánkban, így sok napsütésre
és egyre melegebb idõre ké-
szülhetünk. Hétvégén az or-
szág legnagyobb részén már
20 fok feletti, néhol akár 25
fokot is meghaladó délutáni
csúcsértékek lehetnek. Vasárnap várhatóan súrolja majd ha-
zánkat észak felõl egy ciklon, emiatt ekkor fõként a nyugati és
északi tájak felett egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat és
átmenetileg megélénkülhet az északnyugati szél. A jövõ hét
elején további melegedés várható.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 68.
Hajnalban a Videotonban kezdem a ter-
jesztést. A térség büszkesége, egy kis város
ez a gyár Bogárdon. A 80-as években éli a
fénykorát. Akkor hoztak ide mérnököket,
az elektronikában jártas szakembereket.
A megépült lakótelepen külön lépcsõhá-
zaik voltak az ide érkezõknek. A lakóte-
lepre költözve fölöttünk, alattunk, mellet-
tünk vidis családok kaptak lakást. Az ide
települt Videoton és a hadsereg tette vá-
rossá Sárbogárdot.
Közel kétezer dolgozó jár ide naponta a
környezõ településekrõl munkásbuszok-
kal. A rendszerváltás után egyik pillanatról
a másikra szétesik a biztos munkát jelentõ
keleti piac. A bajban felszínre kerülnek az
eddig szõnyeg alá söpört gondok, mint az,
hogy rossz a munka szervezettsége, gond
van a termékminõséggel. A gyár vezetése
és a dolgozók közti viszony is egyre rosz-
szabb az alacsony bérek, az irreális norma-
követelmények és a látványosan romló
munkakörülmények miatt. Az itt készült
televíziók a nyugati piacon eladhatatla-
nok. Hiába lett a sárbogárdi gyár önálló, a
termékeit a fehérvári gyáron keresztül le-
het csak eladni. Fehérvár meg nemes egy-
szerûséggel nem fizeti ki az elvégzett mun-
kát. Így aztán egyik napról a másikra csõd-
helyzetbe kerül a gyár.
Szántó Gazsi a Szerelde I.-bõl segít, hogy
megszervezõdjön az üzemekben az újsá-
gunk terjesztõi hálózata. Gazsi népszerû a
dolgozók körében. A fõnökségnek elköte-
lezett szakszervezet nem tudja eredmé-
nyesen képviselni a munkások érdekeit. Õ
meg amolyan „kisfõnökként” jár-kel a dol-
gozók között, bátran ki meri mondani, ami
a szívét nyomja, ezért rátestálódik, hogy
létrehozza a dolgozók tényleges érdekvé-
delmét. Így alakul meg a gyárban az „ellen-
szakszervezet”, a MÉSZ (Munkavállalók
Érdekvédelmi Szervezete). Az újság nekik
szócsõ, a nagyobb nyilvánosság lehetõsé-
gét jelenti. A „Lajosújság” az emberek új-
ságja akar lenni. Erre hamar rájönnek, s az
elsõ pillanattól fogva használják, s cserébe
fontos hírforrás lesz számomra a gyár. Mi-
re itt végzek a terjesztéssel, a táskámban
ott lapulnak az olvasói levelek, receptek,
rejtvénymegfejtések. Megszólítanak itt is,
ott is, adják a tippet, mirõl írjak a követke-
zõ számban.
Eddig itt mindenkinek biztos volt a mun-
kahelye, még akkor is, ha munkája nem
volt, csak kapun belüli munkanélküliként
lézengett, most meg egyre többet suttog-
nak arról, ami eddig elképzelhetetlen volt:

elbocsátások lesznek, üzemrészeket zár-
nak be. Hiába követelik a dolgozók, hogy
hívjanak össze munkásgyûlést és beszéljen
a bajokról az igazgató, nem történik sem-
mi.
– Keresd föl Bokor Jenõt! Hátha az újság-
írónak többet mond, mint nekünk – ad tip-
pet Gazsi.
– Jó – felelem –, megpróbálom.
Bizonytalan vagyok a sikerben, de hívom a
titkárságot.
– Az igazgató úr nem ér rá, egyelõre nem
tud fogadni, kapom a választ a titkárnõtõl.
Délután Gazsi hív izgatottan.
– Látod? Már annak volt foganatja, hogy
próbálkoztál Bokornál. Holnap munkás-
gyûlés lesz. A MÉSZ nevében erre, mint a
helyi sajtó képviselõjét, meghívunk. Nem
örültek neki a fõnökök, de ragaszkodtunk
hozzá, hogy legyen nyilvánosság. Hatvan-
hat kérdésben fogalmaztuk meg a gondja-
inkat. Kíváncsian várjuk, mit válaszolnak.
Magnetofonnal felszerelkezve érkezek
meg a gyûlésre. Bokor Jenõ régi politikai
káder. Fehérvárról helyezték ide gyár-
egységvezetõnek. Már várja a nyugdíjazá-
sát. Nem csoda, hiszen neki kell asszisztál-
ni a kellemetlen feladathoz, a gyár privati-
zációjához.
A nagy üzemcsarnok, mint a méhkas, zúg.
Amikor Bokor Jenõ megérkezik a mun-
kásgyûlésre, elcsendesülnek az emberek.
Általánosságokat mond: folynak a tárgya-
lások, nincsenek konkrét eredmények. Az
emberek elégedetlenek a semmitmondó
válaszokkal.
A gyûlés után Gazsival fölmegyünk Bokor
Jenõhöz. Amikor nekiszegezem a kérdést,
hogy valóban csõd szélén van-e a gyár,
kénytelen beismerni, hogy a fehérvári Vi-
deoton 280 millióval tartozik. Õk is mene-
külnek a csõd, a fizetésképtelenség elõl.
Hiába önálló a gyár, nincs saját termékfej-
lesztés, kiszolgáltatott helyzetben vannak.
Fehérvár Sárbogárdot, mint fölösleges
ballasztot, kidobja a süllyedõ hajóból. Az
elavult termelési szerkezet miatt 350 fõt
mindenképpen el kell bocsátani, ez már
biztos. A fehérvári Videoton beviszi a tele-
vízió gyártását, ez újabb 230 dolgozó mun-
kahelyének megszüntetését jelenti. Nincs
remény a termékszerkezet váltására, mo-
dernizálásra se, mert ahhoz tõke kell. Amit
kapott a fejlesztésre az államtól Fehérvár,
mind megtartotta magának, Bogárdnak
semmi nem jutott. Reménykednek, hogy
jönnek külföldi befektetõk, de ez bizonyta-
lan. Mindenki azt várja, hogy a Philips gyár
idehozza a bérmunkástermelését, és az
megmenti az itteni munkahelyeket.
Az egyik dolgozó, Hámori Szilvia nem bír-
ja tovább, felmond, annak ellenére, hogy
ha kivárná, hogy elbocsássák, akkor kapna
végkielégítést és jogosult lenne munkanél-
küli segélyre. Drámai hangú olvasói levél-

ben önti ki a szívét az újságban, s leírja,
hogy mi vitte erre az „öngyilkos” lépésre.
A levelébõl idézek részleteket:
„Kilenc éve dolgozom a Videotonban a Sze-
relde II. üzemben. A légkör egyre feszül-
tebb… A munkásokkal való bánásmóddal
volt mindig a legtöbb baj. A mûvezetõnk trá-
gár kifejezésekkel szidalmaz bennünket…
ha hibát talál, mint a rabszolgákkal, úgy
üvöltözik velünk… Olyan norma van, hogy
senki nem tudja megcsinálni…, ezért arra
köteleznek bennünket, hogy plusz négy órá-
ban tovább dolgozzunk minden térítés nél-
kül… Többnyire fiatalok dolgoznak itt,
asszonyok, lányok vegyesen. Sokunknak kis-
gyereke van, mint például nekem is. Mi le-
gyen a gyerekkel, amíg mi 12 órát dolgo-
zunk? … Hiába végezzük mi a legmagasabb
követelményeknek megfelelõ bérmunkát a
Philipsnek, a keresetünk nem több 6-8 ezer
Ft-nál. A kisgyerekes anyák még ennyit se ke-
resnek.”
Látványos összeomlás következik be a
gyárból kiszervezett szerszámgyártó
üzemben, a Szumma Kft.-ben is. Már itt
sem a gyár megmentése a cél. Farkastörvé-
nyek uralkodnak. Az erõsebb letaszítja a
hullámok közé a gyöngébbet akkor is, ha
tudja, õ se úszhatja meg.
– A melóst kitették és a fõnököt tették a
helyébe – jegyzi meg az egyik dolgozó, Lé-
nárt István keserûen.
– Az volt a baj, hogy megengedtük nektek,
hogy ti válogassatok meg bennünket, ahe-
lyett, hogy mi válogattunk volna meg ben-
neteket – veti a vezetõk szemére többek
véleményét Bõhm János.
Aztán fölolvassák sorban, hogy kik marad-
nak. A távozók megnevezetlenek marad-
nak, mint a jeltelen sírban nyugvó katonák.
Persze, akik maradnak, azok is csak alig
félévnyi haladékot kapnak, amíg bekövet-
kezik a vég, elsüllyed a Videoton sárbogár-
di hajója.
Amikor már csak a roncsok úsznak a vízen,
csendben besiklik a „megmentõ”, a Philips
Video Magyarország Kft. elegáns óceánjá-
rója. Átveszi a kiürült üzemcsarnokokat,
és meghirdeti a munkásfelvételt szalag-
munkára.
Ezzel elkezdõdik Sárbogárdon a világjáró
multinacionális tõke korszaka, amelyre az
jellemzõ, hogy jön, mert itt a legolcsóbb a
termelés, aztán szedi a sátorfáját, és megy
oda, ahol még olcsóbb a rabszolgamunka.
Ez már nem vadkapitalizmus, hanem
multivilág. Itt már nem üvöltenek a dolgo-
zókkal, tiszták a WC-k, korszerû a gép-
park, még a kereset is jobb, mint a lerob-
ban szocialista nagyüzemben. Akkor még-
is mi a baj vele?
Majd egyszer megtudjuk…
Folytatom.

Hargitai Lajos

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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SÍC – hírek, eredmények
A múlt hétvégén egyesületünk négy utánpótlás-versenyzõje vett részt
Felsõörsön a Közép-dunántúli és Nyugat-dunántúli régió egyesített Suli Íjász
Bajnokságán, amely egyúttal a Diákolimpia selejtezõje is volt. A versenyzõk-
nek nemcsak ellenfeleikkel, hanem az idõjárás viszontagságaival szemben is
helyt kellett állniuk. Az esõ a verseny második távjára szerencsére elállt, így
szép eredményekkel térhettünk haza.
Eredményeink: Csík Nikolett gyermek lány versenyzõ I. helyezett, Marosi
Dominik gyermek fiú II. helyezett, Batári Balázs kadet fiú I. helyezett, Katona
Dorottya ifjúsági lány kategóriában I. helyezett, új országos csúcsot beállítva.
A régiós selejtezõk után a központi versenyen, június 21-én, Budapesten ren-
dezendõ Országos Diákolimpia döntõjén vehetnek részt a versenyzõk, ahol a
legjobbak elnyerhetik a diákolimpia bajnoka címet, illetve a többi dobogós
helyezést.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
hölgyeket és férfiakat. Olimpiai íjfelszerelést biztosítunk.
Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk jelent-
kezését is várjuk.
Egyesületünk elérhetõ: gilicze@tolna.net. Bõvebben a sic.hupont.hu oldalon.

Katona Dorottya, Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Hajtottak, küzdöttek
a felek

Iváncsa–Sárszentmiklós 2-1

A tabella élén álló Iváncsa ellen játszott szoros mérkõzést a
miklósi gárda. A vezetést Majláth szerezte meg az elején,
egy kiugratás után tudta a labdát elvinni és belõni az iváncsai
kapuba. A félidõ derekán egy szabadrúgás után egalizált a
bajnok, a védelem mögé belõtt labdát fejelte Aradi a hosz-
szúba. A félidõ lefújása elõtt meg is fordították a meccset,
egy beadást követõen a lecsorgót tudták felszedni és a kapu
elõterébõl belõni.
Összességében jó mérkõzés volt, hajtottak, küzdöttek a fe-
lek, a miklósiak pedig mindent egy lapra feltéve támadtak.
A pályára lépett sárszentmiklósi játékosok közül 13 saját ne-
velésû, helyi kötõdésû futballista volt. Ez jó alapot képezhet
a következõ bajnoki idényre. Továbbá szeretnénk a keretet
megerõsíteni Sárbogárdon lakó, de más klubokban játszó
játékosokkal.
U 21 Iváncsa–Sárszentmiklós 3:0,
U 34 Sárszentmiklós–Szabadbattyán 8:3,
U 18 Mezõfalva–Sárszentmiklós 5:1,
U 15 Sárszentmiklós–Kisláng 4:3

Sárszentmiklós–Gárdony 4-2

A forduló egyik rangadója a hazaiak sikerével ért véget.
Több lehetõsége és helyzete is volt a miklósiaknak, akik fizi-
kálisan és technikailag is felül tudtak kerekedni Gárdony já-
tékosain. Az elsõ találatot Bezerédi szerezte meg, akinek
Majláth passzolta be a labdát egy remek egyéni szóló után.
A második játékrészben egybõl növelte elõnyét a Sár-
szentmiklós, Tóth magas labdáját a gárdonyi védõ fejelte sa-
ját kapujába. Nem sokkal késõbb érkezett a gárdonyiak vá-
lasza az ex-miklósi Vámosi révén. A második játékrész má-
sodik felében már teljesen a miklósiak uralták a pályát, amit
bizonyít a kiugrasztott Rozsos gólja és Krajcsovics találata.
Megye III.: Sárszentmiklós–Sárbogárd 3-1

Sárszentmiklósi SE

Sikeres Titán-bulik
Május 16-án, majdnem 1 év elteltével, a Rock Kocsmában ismét együtt
tartott koncertet a Shadows 64 Memorial Band és a Titán zenekar. Az
estét a Shadows 64 nyitotta, majd a Titánok csaptak a húrok (dobok, bil-
lentyûk) közé. Ez utóbbi talán az egyetlen zenekar Sárbogárdon, ame-
lyik a megalakulásától kezdve, minden nehézséget legyûrve, még min-
dig fennáll, pedig több tagcsere is történt. A fiúk megint nagyon jó bulit
csináltak. Egy-két bemelegítõ szám után már az egész Rock Kocsma
népe tombolt a jobbnál jobb rock- és popzenékre.

Mi személy szerint nagyon jól éreztük magunkat és megint reggel 6-kor
értünk haza, mint az összes Titán-koncertrõl általában.

Május 23-án viszont szûkebb pátriánkban került megrendezésre a már
régen és nagyon várt Titán-koncert. Korábban is léptek már fel a fiúk
Sárszentágotán, de most elképesztõen szenzációs bulit csináltak. A
koncert apropója a helyi gyermeknap volt. Az esti bulival a szervezõk a
sárszentágotai és környékbeli ifjúságnak szerettek volna felejthetetlen
programot szervezni, ami kétségkívül sikerült is.

Mi ilyet még nem tapasztaltunk Sárszentágotán, az elsõ pillanattól
kezdve lehetett érezni, hogy ez a buli nagyon jónak ígérkezik. Rengete-
gen voltak kíváncsiak a Titán zenekarra (mely nem keverendõ össze
más, hasonló nevû elõadókkal), nem csak a sárszentágotai lakosság kö-
rébõl. Ezt az eladott belépõjegyek száma is alátámasztja. Nem tudni
pontosan, hol került a tetõfokára a hangulat, de az biztos, hogy ha ezek
a srácok hangszert ragadnak, ott kõ kövön nem marad. Bármit csinál-
nak, bárhogy csinálják, az jó. Nemcsak megnyerõ személyiségük miatt
szeretjük õket, hanem azért is, mert látszik rajtuk, hogy élvezik, amit
csinálnak és kiválóan tudnak együttmûködni. Azért hozzá kell tenni,
hogy a Sárszentágotán összekovácsolódott közönség minden szem-
pontból kitett magáért. Hatalmasat partiztak, és a végén alig akarták el-
engedni a fiúkat. A végére sokan megjegyezték, hogy „a babám nem is
akármilyen, de rámás csizmát visel” kezdetû dalra és a Szerelemvonat-
ra is lehet legalább olyan jól vonatozni, mint a Megy a gõzösre.

Mindenféle elfogultság nélkül mondhatjuk: ez a buli remekül, sõt még
annál is jobban sikerült Sárszentágotán, annak ellenére, hogy a fiúk na-
gyon elfoglaltak mostanában. Nagyon szépen köszönjük a szervezõk-
nek, hogy meghívták a fiúkat! A Titán zenekarnak pedig köszönjük,
hogy létezik, és reméljük, még sokáig fognak „titánkodni” nekünk! Le-
gyen bárhol és bármikor a következõ koncertjük, MI biztosan ott le-
szünk a fiúkkal!

Nagy Petra és Megyeri Enikõ
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete 2015. május
8-ai ülésén 83/2015. (V. 8.) kth. sz. hatá-
rozatával elfogadta a 293/2004. (X. 8.)
kth. sz. határozattal jóváhagyott Sárbo-
gárd Város Településszerkezeti Tervé-
nek módosítását, valamint a 17/2015.
(V. 21.) önkormányzati rendeletével
módosította Sárbogárd Város Helyi
Építési Szabályzatról szóló 8/2005. (III.
30.) önkormányzati rendeletét.
A fenti településrendezési eszközök
részleges módosítására az Aranyponty
Zrt. kérelme alapján került sor, annak
érdekében, hogy a Pusztaegres 0245
hrsz-ú ingatlan (Cigánytó) „b” alrész-
letén lehetõség legyen 5 %-os beépíthe-
tõségre, ahol a horgásztóhoz kapcsoló-
dó porta és fogadóépület építése terve-
zett a horgászturizmus kiszolgálása ér-
dekében.
A lefolytatott eljárások eredményeként
a településrendezési eszközök módosí-
tásával a Pusztaegres 0245 hrsz-ú ingat-
lan „b” alrészletén létrejött egy új építé-
si övezet – Kk-H Különleges beépítésre
nem szánt terület –, melyben a beépí-
tettség legnagyobb mértéke 5 %.
A módosított településrendezési eszkö-
zök megtekinthetõk az önkormányzat
honlapján (sarbogard.hu), a Sárbogárd
Településrendezési Eszközei menü-
pont Partnerségi egyeztetés menüjé-
ben.
Fenti tájékoztatásomat a 314/2012. (XI.
8.) kormányrendelet 43. § (4) bekezdé-
se alapján tettem.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TISZTELT
EBTARTÓK!

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.)
42/B. § (1) bekezdése elõírja, hogy az eb
tartási helye szerint illetékes önkor-
mányzat – ebrendészeti feladatainak el-
végzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozá-
saira való tekintettel – 3 évente legalább
egy alkalommal ebösszeírást végezzen.
Az önkormányzat az ebösszeírás alap-
ján az ebtartók által szolgáltatott ada-
tokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, sze-
mélyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és ál-
latvédelmi feladatainak hatékony ellá-
tása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebössze-
íráskor köteles a törvényben elõírt ada-
tokat a települési önkormányzat ren-
delkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás ideje: 2015. május 18-
ától 2015. július 15-éig.
A 2015. évi ebösszeírás céljából kérjük a
Sárbogárd Város Önkormányzat köz-
igazgatási területén tartott, 4 hónapos-
nál idõsebb ebek tulajdonosait/tartóit,
hogy a nyilvántartó adatlapot az oltási
könyv(ek) alapján ebenként kitölteni és
a lentiekben megjelölt lehetõségekkel
élve 2015. július 15. napjáig a Sárbogár-
di Polgármesteri Hivatal hatósági osz-
tálya részére eljuttatni szíveskedjenek.
A bejelentéshez szükséges adatlap
megtalálható a honlapunkon (www.sar-
bogard.hu) és átvehetõ a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán.
A kitöltött adatlapokat az alábbi módo-
kon lehet benyújtani:
– postai úton a polgármesteri hivatal cí-
mére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.);
– faxon a 06 (25) 520 280-as számra;
– elektronikus úton a honlapon közzé-
tett nyilvántartó adatlap kitöltött példá-
nyának a hatosag@sarbogard.hu elekt-
ronikus levélcímre történõ visszaküldé-
sével;
– személyesen a sárbogárdi polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán.
A határidõ elteltét követõen a polgár-
mesteri hivatal munkatársai a nyilván-
tartást elkészítik és adategyeztetés cél-
jából helyszíni ellenõrzéseket végeznek
elõzetes értesítés nélkül.
Felhívjuk a tisztelt Ebtartók figyelmét,
hogy az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot
vonhat maga után. A bírság legkisebb
öszszege az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) korm. rendeletben
foglaltak alapján 30.000 Ft.
Együttmûködésüket köszönjük!

Sárbogárd város jegyzõje

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2015. május 8-ai ülé-
sén elfogadta:

– a 14/2015. (V. 21.) önkormányzati
rendeletet a helyi képviselõk, bizottsági
tagok tiszteletdíjáról, költségtérítésérõl
és a mûködési feltételek biztosításáról
szóló 12/2015. (IV. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról;

– a 15/2015. (V. 21.) önkormányzati
rendeletet az államháztartáson kívüli
forrás átadására és átvételére vonatko-
zó szabályokról;

– a 16/2015. (V. 21.) önkormányzati
rendeletet Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2015. évi költségvetésérõl
szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról;

– a 17/2015. (V. 21.) önkormányzati
rendeletet Sárbogárd Város Helyi Épí-
tési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III.
30.) önkormányzati rendelete módosí-
tásáról;

– a 18/2015. (V. 21.) önkormányzati
rendeletet az egyes szociális ellátások-
ról szóló 4/2015. (VI. 15.) önkormány-
zati rendelet módosításáról.

– a 19/2015. (V. 21.) önkormányzati
rendeletet az épített környezet alakítá-
sáról és az építészeti örökség helyi vé-
delmérõl.

– a 20/2015. (V. 21.) önkormányzati
rendeletet a piacok és vásárok tartásá-
nak rendjérõl;

– a 21/2015. (V. 21.) önkormányzati
rendeletet a temetõkrõl és a temetke-
zésrõl;

– a 22/2015. (V. 21.) önkormányzati
rendeletet az önkormányzat közmûve-
lõdési feladatairól;

– a 23/2015. (V. 21.) önkormányzati
rendeletet a kiadások készpénzben tör-
ténõ teljesítésérõl.

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

FOGADÓÓRA

2015. június 4-én (csütörtökön)
16 órakor a töbörzsöki

klubkönyvtárban
FOGADÓÓRÁT tartok.

Várom a tisztelt választókat!

Juhász János képviselõ

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület a második
világháború befejezésének 70. évfordulója al-
kalmából kiállítást szervez 2015 õszén.

Arra kérünk mindenkit, hogy akinek van a há-
borúhoz kapcsolódó tárgyi emléke (fénykép,
levelezõlap, kitüntetés, katonai eszköz stb.), s
szívesen megmutatná másnak is, jelentkez-
zen a sarbogardimuzeum@gmail.com cí-
men, vagy a https://www.facebook.com/
sarbogardimuzeumegyesulet oldalon!

Emlékezzünk közösen a hetven év elõtti törté-
nésekre!
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Május 30., 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: 4.20 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Öt
kontinens 6.25 Pecatúra 7.00 Híradó 7.30 Család-ba-
rát 9.10 Lassie 11.00 Hazajáró 11.30 Csodabogár
12.00 Híradó 12.45 Ízõrzõk 13.15 A világörökség kin-
csei 13.35 Don Camillo 15.25 Térkép 15.55 Szeretettel
Hollywoodból 16.25 Noé barátai 17.00 Gasztroangyal
18.00 Híradó 18.30 Szerencseszombat 19.30 A Po-
gány Madonna 21.15 JFK 0.15 Labdarúgó U20-as
vb-mérkõzés összefoglaló 0.25 MüpArt 2.00 Vakond
3.50 Pecatúra 4.25 Noé barátai 4.50 Gasztroangyal
RTL KLUB: 6.05 Top Shop 6.40 Kölyökklub 9.45 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.05 Teleshop 11.00 Kalandor
11.20 A’la CAR 11.50 TRENDmánia 12.20 Brandmánia
12.50 Street Kitchen 13.25 Nevelésbõl elégséges
13.50 A nagy svindli 14.50 Glades – Tengerparti gyil-
kosságok 15.50 Doc Hollywood 18.00 Híradó 18.50
Fókusz Plusz 19.10 Alkonyat – Hajnalhasadás 2. rész
21.10 Lánybúcsú 22.50 A sárkány közbelép 1.00 Gyil-
kos mezõk 4.05 Doc Hollywood 5.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.20 Ke-
zedben 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 16.05 Fõnök inkognitóban
18.00 Tények 19.00 Tök állat 21.40 Szakíts, ha bírsz
22.55 Stephen King: Halálsoron 2.30 Sportos 2.40 A
férjem védelmében 3.25 90210 4.05 13-as raktár 4.50
Mrs. Klinika 5.35 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai
idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00
Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30
Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudo-
mány 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
20.05 Körkapcsolás a bajnoki labdarúgó-mérkõzések-
rõl 20.35 Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05 Rá-
diószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré
0.10 Éjszaka

Május 31., 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 híradó
6.20 „Így szól az Úr!” 6.25 Útmutató 7.00 Híradó 7.30
Család-barát 9.00 Isten kezében 9.25 Engedjétek hoz-
zám… 9.35 Katolikus krónika 10.05 Új nemzedék
10.30 Evangélikus magazin 11.00 Ortodox örömhír
11.25 Önkéntesek 12.00 Híradó 12.45 Ízõrzõk 13.20 A
világörökség kincsei 13.45 Hagyaték 14.20 TS –
Sport7 14.50 Karosszék 16.15 Hattyúdal 18.00 Híradó
18.35 Hogy volt!? 19.35 Magyarország, szeretlek!
20.45 Egy nyári kaland 21.40 Egy gazember halála
23.40 Labdarúgó U20-as vb-mérkõzés összefoglaló
23.50 Red Bull Air Race – Horvátország 1.25 DTM –
német futam 2.50 A „JFK háttere – Az összeesküvés
kérdése 4.25 Önkéntesek 4.50 Magyar klasszikusok új
köntösben 5.20 Szeretettel Hollywoodból
RTL KLUB: 6.05 Top Shop 6.40 Kölyökklub 9.40
EgészségKalauz 10.10 Teleshop 11.00 A Muzsika TV
bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek
11.30 4ütem 12.00 XXI. század – A legendák velünk él-
nek 12.35 Házon kívül 13.05 Egy rém modern család
13.30 Alkonyat – Hajnalhasadás 2. rész 15.30 Piedone
Egyiptomban 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 A ti-
tánok haragja 21.40 Véres gyémánt 0.30 Portré 1.00
Összeomlás 3.00 Titkok otthona 4.00 Reflektor 4.15
Nevelésbõl elégséges 5.00 Barátok közt
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 Mizu? 8.00 Csiri Bá!
9.45 Astro-világ 10.55 ÁllatoZoo 11.25 Több mint
testÕr 11.55 Otthontérkép 12.25 Stahl konyhája 12.55
Falforgatók 14.00 Casper 16.00 Szörnyek az ûrlények

ellen 18.00 Tények 18.55 Az ének iskolája 21.20
Összezárva Friderikusszal 22.35 A bébisintér 0.15 Kút-
fúrás, avagy kincskeresés másképp 1.25 Sportos 1.35
Kettõs ügynök 2.20 Psych – Dilis detektívek 3.00 Haláli
zsaruk 3.40 Zsaruvér 4.20 Mrs. Klinika 5.05 Csapdába
csalva 5.35 Rúzs és New York
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Hatá-
rok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Baptista istentisztelet közv.
11.04 Gondolat-jel 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 14.05 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 nap-
ról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Június 1., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gaz-
da 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Minden tu-
dás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00 Hír-
adó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Labdarúgás:
U20-as vb, Észak-Korea–Magyarország 8.00 Roma
magazin 8.25 Domovina 9.05 Jamie 30 perces kajái
9.35 A szenvedélyek lángjai 10.25 Család-barát 12.00
Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságko-
sár 15.25 Lola 16.15 Charlie, majom a családban 17.00
Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.35 Brown
atya 20.25 Kékfény 21.25 Bábel 22.20 A Lyme – Egy
régmúlt kor hajnalán 23.15 Labdarúgás: U20-as
vb-mérkõzés összefoglaló 23.25 A nagyszerelmû vá-
ros – Bordélyvilág a századfordulós Budapesten 0.25
Egy gazember halála 2.25 Magyar elsõk 2.40 Magyar
történelmi arcképcsarnok 2.55 Pannon expressz 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 A konyhafõnök 14.10 Fókusz 14.40
Éjjel-nappal Budapest 15.55 A vihar 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.20
Híradó 22.45 Magyarul Balóval 23.20 Gyilkos elmék
0.20 Chuck 1.25 Reflektor 1.35 Chuck 2.15 Furcsa pá-
ros 3.05 Teresa 4.00 Furcsa páros 4.45 Reflektor 5.00
Barátok közt
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 NCIS 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 Hal a tortán 22.20 Beverly
Hills-i zsaru 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.50
Ezo.TV 2.55 Elit egység 3.40 Butch és Sundance le-
gendája 5.05 Csapdába csalva 5.35 Békétlen békítõ
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 Rádió-
színház 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

Június 2., 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: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
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 ka-
jái 8.40 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25
Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces ka-
jái 13.15 Kívánságkosár 15.25 Lola 16.10 Charlie, ma-
jom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.35 Rex felügyelõ 20.25 Önök kérték! 21.25
Furcsa pár 23.10 Labdarúgás: U20-as vb-mérkõzés
összefoglaló 23.15 Leo Nucci Verdi-áriakoncertje 0.55
A hatalom ára 2.45 Magyar elsõk 3.00 Pannon
expressz 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 12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fó-
kusz 14.40 Éjjel-nappal Budapest 15.55 A vihar 16.50
A szerelem foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25
Éjjel-nappal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Castle
22.20 Híradó 22.45 Magyarul Balóval 23.20 Tökéletes
célpont 0.25 Nevelésbõl elégséges 1.20 Reflektor 1.35
EgészségKalauz 2.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 2.30 Teresa 4.00 Furcsa páros 4.45
Reflektor 5.00 Barátok közt
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 NCIS 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 Hal a tortán 22.20 Hawaii
Five-0 23.25 Last Resort – A belsõ ellenség 0.25 Té-
nyek 1.10 Aktív 1.30 Sportos 1.40 Ezo.TV 2.40 Látoga-
tás 4.20 Pan Am 5.05 Csapdába csalva 5.35 Békétlen
békítõ
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 fél-
órája 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 Sport-
világ 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

Június 3., 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 éj-
jel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Hor-
vát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.20
Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 30 perces ka-
jái 8.35 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25
Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces ka-
jái 13.15 Kívánságkosár 15.25 Lola 16.10 Charlie, ma-
jom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.30 Párizsi helyszínelõk 20.20 Szabadság tér
’89 21.10 Fapad 21.40 Szerelem és vérbosszú 22.40
Aranymetszés 23.35 Labdarúgás: U20-as vb-mérkõ-
zés összefoglaló 23.40 Személyes vonatkozás 1.30
Furcsa pár 3.10 Magyar elsõk 3.30 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 12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fó-
kusz 14.40 Éjjel-nappal Budapest 15.55 A vihar 16.50
A szerelem foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25
Éjjel-nappal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20
Szulejmán 22.25 Híradó 22.50 Magyarul Balóval 23.25
Döglött akták 0.30 A Grace klinika 1.30 Reflektor 1.40
Piszkos csapat 2.25 Teresa 4.00 Furcsa páros 4.45
Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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»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 frekven-
cián.

Május 29., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Beszélge-
tés Szabó Imrével Pünkösdrõl 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Családi nap a Zengõ oviban (26p), Ta-
vaszköszöntés Cecén (98p), Alapi díjugratás (52p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 30., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
Lapszemle 14.00 Családi nap a Zengõ oviban (26p),
Tavaszköszöntés Cecén (98p), Alapi díjugratás (52p)
18.00 Lapszemle 19.00 Vendégek a sárhatvani klub-
ban (ism. 53p), N. Kovács Zsolt: Indonéziáról 1-2. rész
(ism. 102p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 31., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Családi nap a Zen-
gõ oviban (26p), Tavaszköszöntés Cecén (98p), Alapi
díjugratás (52p) 14.00 Vendégek a sárhatvani klubban
(ism. 53p), N. Kovács Zsolt: Indonéziáról 1-2. rész
(ism. 102p) 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó 2. rész
23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 1., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Beszélge-
tés Szabó Imrével 2. rész 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 VI. Nyári Egyetem (ism. 93p), Hangszerbemuta-
tó Cecén (47p), Pünkösdi néptánctalálkozó Alapon
(40p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 2., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Jurtanap Hantoson (ism.
23p), Iskolakórusok találkozója (86p), N. Kovács Zsolt:
Indonéziáról 1-2. rész (ism. 70p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Június 3., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 VI. Nyári Egye-
tem (ism. 93p), Hangszerbemutató Cecén (47p), Pün-
kösdi néptánctalálkozó Alapon (40p) 13.00 Heti hír-
adó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és
0.00 Lapszemle

Június 4., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó
Imrével 2. rész 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 mûsorválto-
zásról a képújság futószövegében adunk tájékozta-
tást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül ér-
tendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirde-
tésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesz-
tõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM
Kft. – 06 (40) 811 911.

12.25 Aktív 12.55 NCIS 13.55 Magánnyomozók 14.55
Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 Fiorella
18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 19.50 Skandi-
návlottó-sorsolás 20.15 Kuzey Güney – Tûz és víz
21.15 Hal a tortán 22.20 Sherlock és Watson 23.20
Lángoló Chicago 0.25 Tények 1.10 Aktív 1.30 Sportos
1.45 Ezo.TV 2.45 Hazugságok gyûrûjében 4.20 Pan Am
5.05 Csapdába csalva 5.35 Békétlen békítõ
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

Június 4., 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 Rúzs és selyem 15.15 Profit7 16.15 Unió28
17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.10 Ma éj-
jel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
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 8.35 A világörökség kincsei 8.55 Labdarúgás:
U20-as vb, Magyarország–Brazília 11.00 Család-barát
12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kíván-
ságkosár 15.10 Lola 15.55 Charlie, majom a családban
16.45 Szerencse Híradó 17.00 Ridikül 18.00 Híradó
18.35 Don Matteo 19.35 Szívek doktora 20.25 Szálka,
avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.25 Munka-
ügyek 21.55 Nemzeti összetartozás napja 22.50 Tria-
non-nap 23.00 kult.hu 23.25 Labdarúgás: U20-as
vb-mérkõzés összefoglaló 23.35 Emberek a havason
1.10 A cél szerelmesíti az eszközt… 2.40 Magyar el-
sõk 2.55 Magyar történelmi arcképcsarnok 3.25
Szerelmes földrajz 4.00 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fó-
kusz 14.40 Éjjel-nappal Budapest 15.55 A vihar 16.50
A szerelem foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25
Éjjel-nappal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Cobra
11 22.30 Híradó 22.55 Magyarul Balóval 23.30
Brandmánia 0.00 Véres mosoly 1.40 Reflektor 1.55
A’la CAR 2.25 Trendmánia 2.55 Teresa 4.00 Furcsa pá-
ros 4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
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 NCIS 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 Hal a tortán 22.20 Doktor
Rush 23.20 Belsõ ellenfél 0.25 Tények 1.10 Aktív 1.30
Sportos 1.40 Ezo.TV 2.40 Vad angyalok 4.20 Pan Am
5.05 Csapdába csalva 5.35 Békétlen békítõ
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 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 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

Június 5., 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 Min-
den 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 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Élet-
kerék 6.30 Hazajáró 7.00 Híradó 7.20 Charlie, majom a
családban 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.35 Don
Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.25 Család-ba-
rát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kí-
vánságkosár 15.25 Lola 16.10 Charlie, majom a csa-
ládban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.25 Labdarúgás:
Válogatott labdarúgó-mérkõzés, Magyarország–Litvá-
nia 21.45 Columbo 22.20 King 23.05 A rejtélyes XX.
század 23.35 Labdarúgás: U20-as vb-mérkõzés össze-
foglalók 23.45 Forma-1 1.30 Revolver 3.20 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
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 A vihar 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Showder Klub
22.30 Híradó 22.55 Magyarul Balóval 23.30 Minden lé-
ben négy kanál 1.35 Reflektor 1.45 Street kitchen 2.15
Kalandor 2.35 4ütem 3.00 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 NCIS 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 Hal a tortán 22.20 Hazudj, ha
tudsz! 23.25 Propaganda 0.25 Tények 1.10 Aktív 1.30
Sportos 1.40 Ezo.TV 2.40 Ringer – A vér kötelez 3.25 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 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet fél-
órája 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 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



18 HIRDETÉSEK 2015. május 28. Bogárd és Vidéke

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Otthon végezhetõ kozmetikai és egyéb termékek
csomagolása stb. 06 (90) 60-39-06.
(http://audiopress-hungary.webnode.hu, 635
Ft/min., 06 (20) 496 3980)
Veszélyes fák kivágását vállalom 06 (20) 437 4869
(1148248)

Palánta eladó, árusítás 14 órától Tósoki, Nagyhör-
csök 06 (30) 464 0345 (1148293)

Ház eladó a József Attila utcában, 67 m2, új nyílás-
zárók, összkomfortos. Telefon: 06 (30) 276 9441
Tápkockás, szálas paprika, paradicsom és fûszer-
paprika palánta kapható. 06 30 418 7854. Sohár,
Cece, Deák u. 81.
Üzlet-, irodahelyiség kiadó. 06 (70) 637 2874
Csirkevásár! Tisztítva, elõjegyeztethetõ. Elõne-
velt TETRA-H barna csirke feliratható július 11-ére.
Tinódy utca 52. 06 (30) 384 2294
Hízók eladók 06 (30) 448 0022 (1148495)

Ötéves póni csõdör eladó 06 (25) 466 524
Szoba, konyha, fürdõszobás családi ház kiadó 06
(70) 3984 626 (1148489)

Ház eladó a Szent István utcában Sárbogárdon. 06
(25) 625 825
Elõnevelt csirkék kaphatók, fiatal jércék elõjegyez-
tethetõk. Farkasék, Vörösmarty u. 5. 06 (30) 378
3116
Elveszett A/4-es zöld színû mappa, fontos iratokkal
a Hõsök terén. Kérem a becsületes megtalálót, ér-
tesítsen a 06 (20) 5373 712-es telefonszámon.
Rántani való csirke kapható. Bethlen G. u. 25. 06
(70) 339 6137

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

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.

AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK hosszú távú FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!
Kiemelten Sárbogárd környékérõl.

Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu

ITAL NAGYKERESKEDÉSBE KERESÜNK RAKTÁROST
targonca vezetõi jogosítvány elõnyt jelent,

B-kategóriás jogosítvány szükséges!
Jelentkezni személyesen önéletrajzzal. Krencz Kft. Sárbogárd, Ady E. út 50.

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

Claas helyett John Deere
a Forrás Agro-nál

Május 14-én 9 órakor négy John Deere T670 típusú betakarítógép várta a KITE Zrt. sárbogárdi géptelepén, hogy átadják õket új tu-
lajdonosuknak, a Forrás Agro Kft.-nek. Szükség is lesz rájuk, hisz a Forrás Agro Kft. – saját földterületei mûvelésén kívül – a kör-
nyezõ gazdáknak is szolgáltat, így a hozzájuk tartozó, integrált földekkel együtt közel négyezer hektár területen gazdálkodik, végzi
el a betakarítási feladatokat, 25 fõnek adva biztos megélhetést.

A gépátadáson a gépek tulajdono-
sain és a KITE Zrt. munkatársain
kívül több újságíró is megjelent.
A két cég közötti több mint 20 éves
üzleti kapcsolat, a KITE Zrt.
RTK-hálózatának használata, a
folyamatos fejlesztési lehetõsé-
gek, a John Deere T670-es beta-
karítógép mûszaki megoldásai és
nem utolsó sorban a kedvezõ be-
ruházási ajánlat mind hozzájárul-
tak ahhoz a döntéshez, hogy John
Deere márkájú, négykerék-meg-
hajtású gépek váltsák le a Claas
betakarítógépeket.
Az új gépek kulcsait Szabó Leven-
te, a KITE Zrt. vezérigazgatója
adta át a Forrás Agro Kft.-t képvi-
selõ Horváth Juditnak.

Tudósítónktól
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Dunaújvárosi Járási
Hivatal

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2015. június
A belföldi szállítást is végzik.

Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhat-
van, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece,
Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

2015. június 6-7.: dr. Kellner Péter,
Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30)
939 8629;

2015. június 13-14.: dr. Földi Jó-
zsef, Cece, Köztársaság út 30/a, 06
(20) 355 7213;

2015. június 20-21.: dr. Keszthelyi
Gábor, Sárkeresztúr, Szent István
út 3., 06 (20) 974 9065;

2015. június 27-28.: dr. Csele Ist-
ván, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30)
993 9404.

Dr. Szlávik Ferenc járási fõállatorvos

Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala
ELÉRHETÕSÉGEK, NYITVA TARTÁS

Törzshivatal és Hatósági Osztály 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax: 06 (25) 520
290; hivatal@sarbogard.fejer. gov.hu; H 8.00–16.00, K 8.00–11.30, Sze 8.00–16.00, Cs 8.00–11.30,
P 8.00–11.30
Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal 7000 Sárbogárd, Ady E. út 164.; levélcím:
7001 Sárbogárd, Pf. 32.; tel. és fax: 06 (25) 508 701; bogyosg@oai.hu; H 8.00–12.00, Cs 8.00–12.00
Járási Földhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 518 020, fax: 06 (25) 518
021; sarbogard@takarnet.hu; H 8.00–12.00, 13.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–12.00, 13.00–15.30,
P 8.00–12.00
Járási Gyámhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, 06 (25) 460 004, fax: 06 (25) 520
290; gyamhivatal@sarbogard. fejer.gov.hu; H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30, 12.30–16.00
Munkaügyi Kirendeltség 7000 Sárbogárd, Túry M. u. 3.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 28.; tel. és fax: 06
(25) 508 175; fejermmksarbogard @lab.hu; H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00
Okmányirodai Osztály 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 (25) 520 290, fax: 06 (25) 520 290;
okmanyiroda@sarbogard.fejer.gov.hu; H 7.30–11.30, 12.30–15.00, K 7.30–11.30; Sze 7.30–11.30,
12.30–15.00, Cs 7.30–11.30, 12.30–15.00, P 7.30–11.30

KIRENDELTSÉGEK E-mail: hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Alap, 7011, Dózsa Gy. u. 31., tel.: 06 (25) 221 102, fax: 06 (25) 220 370, Sze 8.00–10.00
Alsószentiván, 7012, Béke u. 56/a, tel. és fax: 06 (25) 224 501, Sze 10.00–12.00
Cece, 7013, Deák F. út 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; H 8.00–12.00, K 8.00–12.00,
Cs 7.30–16.00, P 8.00–12.00
Hantos, 2434, Nagylóki út 3., tel. és fax: 06 (25) 506 000, H 8.00–10.00
Igar, 7015, Fõ út 1., tel.: 06 (25) 506 120, fax: 06 (25) 506 100, K 7.30–9.00
Mezõszilas, 7017, Fõ út 111., tel.: 06 (25) 680 011, fax: 06 (25) 247 001/45, P 7.30–12.00
Nagylók, 2435, Hunyadi J. út 1., tel.: 06 (25) 507 350, fax: 06 (25) 507 311, H 10.00–12.00
Sáregres, 7014, Kossuth út 10., tel.: 06 (25) 509 130, fax: 06 (25) 473 005, H 14.00–16.00
Sárkeresztúr, 8125, Fõ u. 34., tel. és fax: 06 (25) 523 623, Sze 8.00–16.00
Sárszentágota, 8126, Május 1. u. 1., tel.: 06 (25) 509 428, fax: 06 (25) 509 429, Cs 8.00–12.00
Vajta, 7041, Szabadság tér 1., tel.: 06 (25) 509 720, fax: 06 (25) 509 757, Cs 13.00–15.00
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A VIDÁMSÁG, A BOLDOGSÁG, A SZERETET JEGYÉBENA VIDÁMSÁG, A BOLDOGSÁG, A SZERETET JEGYÉBEN

ÚJRA MEGRENDEZÉSRE KERÜL AÚJRA MEGRENDEZÉSRE KERÜL A

PAPFÖLDIPAPFÖLDI
GYERMEKNAPGYERMEKNAP

2015. május 31-én, vasárnap.2015. május 31-én, vasárnap.
Helyszín: PAPFÖLDI JÁTSZÓTÉR.Helyszín: PAPFÖLDI JÁTSZÓTÉR.

Idõpont: 9.00–17.00 óráig.Idõpont: 9.00–17.00 óráig.

Játékok, programok:Játékok, programok:
* óriás ugrálóvárak, trambulinok, élõ csocsó,* óriás ugrálóvárak, trambulinok, élõ csocsó,

szimulátor, arcfestés, kötélhúzás,szimulátor, arcfestés, kötélhúzás,
zsákban futás stb.;zsákban futás stb.;

* A LEGFINOMABB EBÉD* A LEGFINOMABB EBÉD
Nagy Dezsõ bácsitól és Tar Janitól;Nagy Dezsõ bácsitól és Tar Janitól;

* rendõr-, tûzoltó-, és mentõautó-bemutató;* rendõr-, tûzoltó-, és mentõautó-bemutató;
* Bíró Kriszta mûsoros délutánja.* Bíró Kriszta mûsoros délutánja.

Minden gyermeket és csa ládotMinden gyermeket és csa ládot
sok szeretet te l várunk!sok szeretet te l várunk!

A szervezõk és Sárbogárd városA szervezõk és Sárbogárd város
po lgármester i h ivata lapo lgármester i h ivata la


