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akkor biztosított a MIKLÓSI
POSTAFIÓK MEGMARADÁSA, jövõje,
ha MINÉL TÖBBEN HASZNÁLJÁK

„A lány,
aki ANOREXIÁS
AKART LENNI”

A KÖNNYEK?
Az rajta
a túlfolyó...

(2. oldal)

(3. oldal)

(11. oldal)

A mai fiatalok
Zsengébb korában mindenki megkapja az
idõsebb korosztálytól azt a becsmérlõ
megjegyzést, hogy: „Ezek a mai fiatalok!
Bezzeg a mi korunkban!” Eszerint az elv
szerint értéktelenebbnél értéktelenebb generációk követik egymást. Az értéktelenebbet viszont az értékesebb „termeli” ki.
Tehát amikor egy szülõ vagy nagyszülõ az
utódját kritizálja, akkor a saját testébõl
sarjadt hajtást csipkedi, a saját nevelésének eredményével kapcsolatban nyilvánítja ki nemtetszését.
„A mai romlott világ tehet róla” – hangzik
az érv.
A világ sejtje a kritikus is. Mindenki kiveszi
a részét a „bomlásból”, melynek gyümölcse számtalan kényelmünket szolgáló
technikai vívmány, gyógymód, szabadságjog is.
A középkorban nem vették emberszámba
a gyermekeket, amíg el nem értek egy bizonyos kort. Az „Ezek a mai fiatalok!” mondatban mintha ez a sötét idõszak köszönne
vissza. A másfajta önkifejezés, más nyelven
szólás nem zárja ki azt, hogy megértsük
egymást. Láttam egyszer egy színdarabot,
amiben a világ különbözõ tájairól érkezett
amatõr szereplõk a saját nyelvükön adtak
elõ egy õsi klasszikust saját felfogásban.
Egy kukkot sem értettem a szavakból. De
az elõadás egésze magáért beszélt. A jól ismertnek vélt mûnek új, izgalmas dimenziói
tárultak fel.
Hargitai–Kiss Virág

Megnyílt a miklósi posta

Jók az alapok
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Újra megnyílt a miklósi posta
Június 1-jén délelõtt 11 órakor régen várt eseményre várták Sárszentmiklós lakóit a településrész központjába: újra megnyílt a
miklósi postafiók, hosszú vajúdás után.
Németh Emil, a Magyar Posta nyugat-magyarországi területi
igazgatója úgy fogalmazott: a Magyar Posta nyitott a fejlesztésekre, a helyi lakók igényeire, kezdeményezésére, ezért megkeresték
a szükséges forrást, megoldást ahhoz, hogy ismét szolgálatba álljon a miklósi postafiók. Hangsúlyozta: kíváncsian várják, hogyan
alakul majd a forgalom. Hiszen akkor biztosított a miklósi postafiók megmaradása, jövõje, ha minél többen használják, nemcsak
helybeliek, hanem a környékben élõk is.
Dr. Sükösd Tamás polgármester röviden összefoglalta a miklósi
posta bezárásának körülményeit, történetét, kiemelte a lakók,
képviselõk, Varga Gábor országgyûlési képviselõ és Lázár János
miniszter hatékony segítségét, összefogását, és megköszönte a
Magyar Posta konstruktív hozzáállását.
Ezt követõen átvágták a szalagot, és feladásra kerültek az elsõ
küldemények, csekkek.
Az avatást megelõzõ percekben telefonon hívott Macsim András
volt helyi képviselõ, jelenleg bizottsági tag, aki nehezményezte,

hogy nem kapott meghívást az eseményre, holott az elsõk közt
volt, akik harcba szálltak a miklósi postáért, és aláírásokat is gyûjtött.
Dr. Sükösd Tamás erre reagálva elmondta: külön meghívót senkinek nem küldtek, minden miklósi háztartásba szórólapot juttattak el a postaavatásról. Elõzetesen is jelezte az eseményt bizottsági ülésen Macsim Andrásnak.
Hargitai–Kiss Virág

Önfeledt gyermeknap Papföldön
Több szervezet és magánszemély összefogásának köszönhetõen
került megrendezésre idén is a nagy sikerû papföldi gyermeknap
Sárszentmiklóson. Az egész napos program mindenkinek szolgált
látnivalóval és szórakozással. A szervezõk mindenrõl gondoskodtak, ami egy ilyen nagyszabású naphoz kellhet. Volt ugrálóvár,
trambulin, élõ csocsó, arcfestés, kötélhúzás és még autószimulátor is.
Fergeteges tömeg hömpölygött, autók sorai álltak az utca majdnem teljes hosszában, rengeteg gyermek nyüzsgött Papföldön a
babáktól a tinédzserekig, és szüleik, nagyszüleik kísérték õket.
Már rég láttam ehhez fogható gyermeknapot.
Rengeteg finomság közül
lehetett válogatni. Kínáltak hot dogot, pattogatott
kukoricát, fagylaltot, jégkását és vattacukrot is,
akinek pedig még fért a
pocakjába, annak Nagy
Dezsõ és Tar Jani fõzte az
ebédet. Szükség is volt az
energiára, hisz a nagy játékban, hintázásban, kötélhúzásban és ugrálásban

hamar megéheztek a gyerekek, ám az étkek elfogyasztása után
ismét folytatódhatott az önfeledt játék és szórakozás.
Az egész napos játékot rendõr-, tûzoltó- és mentõautó-bemutató,
valamint Bíró Kriszta mûsoros délutánja is színesítette.
Hargitai Gergely

Köszönet
A gyermekek és a szervezõk nevében szeretnénk kifejezni köszönetünket a 2015. május 31-én megrendezésre került „Papföldi Gyermeknap” támogatóinak és
segítõinek:
Kiss Zoltán, Koncz Mihály, Kaszás György, Fodor és Molnár Kft., Délszolg Kft., Tulok József, Horváth Tamás, Varga Csaba, Bogárd és Vidéke Hírház, Domján Tibor,
Nagy Dezsõ, Horváth István (mûvház), Szemzõ Gábor, Tar István, Sárbogárd Város Önkormányzata, Kristóf István, Tar János, Fõtéri Cukrászda, Örkényi Péter, Király Miklós, Tar László, Sepsi Zsolt, Szarka Balázs, Hollósi Géza, Macsim András, Gyõri Lajos, Killer Gábor, Demeter Attila, Móré Péter, Nagy Károly, Demeter Zoltán, Burnyók, Légió 2000 Kft., Kelemen Béla, Márkovics Zoltán, IPSM Kft., Lara-Therm Kft., Szél Imre, Horváth Tamás (Dini), Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda, Farkas
Tamás, ifj. Horváth Ferenc, Tóth József (Pacsi), Fésû József, SBR Racing Team, Horváth Tibor, ifj. Szakács Zoltán, Quality People Kft., Palotás Péter, Fülöp Gyõzõ,
Szilveszter János, Szilveszterné Nyuli Ilona, Szakács László, Magai Erika, Huszárautó Kft., Szigeti Attila, Fejérvíz Zrt., Fair Bútorház, Deák Géza, Erõs Ferenc,
Feketéné Tóth Krisztina, Kiss István, Erõs Gábor, Bíró Kriszta, Gábris Tibor, Sárréti Híd, Sárbogárd és Vidéke Tak. Szöv., Hrabovszki Mihályné, Lóránt Zsolt, Országos Mentõszolgálat, Csapó Istvánné, Dániel Zsolt, Sárbogárdi Rendõrkapitányság, sárbogárdi tûzoltóság, Huszárné Balog Brigitta, sárbogárdi polgárõrség,
Handáné Balogh Bernadett, Farkas Géza, Iker Jánosné, Nagy Miklós, Iker Franciska, Kéri Gábor, Kiss Anita, Szegletkõ Generál Kft., Kiss Zsanett, dr. Berzeviczy
Gábor, Egei Józsefné, Bertalan Orsolya, Varga Tiborné, Viczina Balázs, Nagy Imre, Csilléry Kálmánné, Nagy Imréné, FÖMO HÚS Kft., Huszár Gáborné, ifj. Kövesdi
István, Lajtos Ferencné, Kuti Miklós, Handa Gáborné, Sepsi Miklós, Tóth István, Veres Péter, Kiss Tibor, Kocsis Károly, Farkas Dániel, Csucsu.
A szervezõk: Hrabovszki Mihály, Handa Csaba, Lengyel István, Márkovics Lajos, Nyikos Tamás
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Játékvilág
„Nagy kaland volt a Petõfi Színpad. Életem egyik legnagyobb kalandja.” – állnak Albin tanár úr szavai a II. Bogárdi Színjátékos Fesztivál mûsorfüzetének elején.
Nagy kaland volt Neki, aki a gimnázium Petõfi Színpadát életre
keltette, sok-sok éven át vezette, és mindazoknak, akik belekóstolhattak a diákszínjátszás semmihez sem fogható légkörébe.
Egy alakuló kamasznak ez olyan lehetõség, amin keresztül a félig
gyerek–félig felnõtt egymásnak feszülõ konfliktusait, dilemmáit
önfeledten játszhatja ki magából. Ez a játékvilág feledhetetlen,
örökre ható élmény.
A május utolsó szombatján zajló fesztivál közönsége ezt az élményt élhette át újra a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ színháztermében. A világot jelentõ deszkákon fellépõ gyermekek és fiatalok elõadása nemcsak nosztalgikus érzéseket váltott ki a publikumból, hanem csodálattal teli elismerést is. Bájos
volt félszegségük és humoruk, a bennük rejlõ tálentum. Többen
közülük esélyesek a színészi pályára! Hogy a darabokból és a fiatalokból kihozzák a legjobbat, ahhoz szükség van jó rendezõkre,
vezetõkre, mint amilyen Erõsné Vörös Viktória, Huszár Károly,

Leszkovszki Anna és Zachár Zsuzsa – akik egykor Leszkovszki
Albin tanítványaiként szerettek bele ebbe a mesterségbe.
A délelõtt folyamán az általános iskolás korosztály mutatkozott
be. A Petõfi Kisszínpad „A telhetetlen feleség” címû népmese-feldolgozást mutatta be Huszár Károly rendezésében, amiben
az aranyhal mellett gegként fel-feltûnt egy cápa és Spongya Bob
is; de ne feledkezzünk meg a derültséget keltõ mellékszereplõrõl,
az automata ajtóról sem! A Petõfi Színpad Keddi Kompánia elnevezésû csoportja a Leszkovszki Albin által egykor színpadra vitt,
legendás „János vitéz” rövidített, nem kevésbé élvezetes változatát adta elõ, majd a Gödi Gézengúzok Zachár Zsuzsa rendezésében egy bírósági tárgyalást – „Farkas kontra Piroska” – tettek
könnyebben emészthetõvé musical formájában.
Az ebédet követõen a Petõfi Színpad Kidobott Bálna csoportja
adta elõ saját ihletésû darabját a féltékenység kezelésérõl „A lány,
aki anorexiás akart lenni” címmel. Bár mindegyik darab nagyon
tetszett, nekem, be kell vallanom, ez volt a személyes kedvencem.
Az Esztergomi Diákszínkör Erõs Viktória vezetésével Goldoni
„Két úr szolgája” címû klasszikus vígjátékát vitte színre, saját
egyéniségükhöz igazítva.
Megunhatatlan volt az egymást követõ darabok sora. Kár, hogy
vége lett! Vissza-vissza-vissza!
Hargitai–Kiss Virág

A nagyok
A szombati színjátszó-találkozót a nagyok
zárták.
Debreczeni Tibor drámapedagógus, Csokonai-díjas elõadómûvész monodrámáját
a kamarateremben tekinthettük meg a
szerzõ elõadásában „És ki az a Pál?” címmel. A darabban az egyik apostol, Pál újragondolja az életét római szobafogságában.
Nem egyszerû az apostolok életével azonosulnia egy átlagembernek, így nagy kép-

zelõerõre volt szükség a darab eljátszásához. Debreczeni Tibornak ez kiválóan sikerült. A darab nagy újdonság volt sokunknak, hiszen eddig nem mindenki láthatott
monodrámát.
Ezután Leszkovszki Albin könyvbemutatója következett. Albin tanár úr legújabb
könyvét, mely a „Tanár voltam” címet viseli, Debreczeni Tibor mutatta be több felolvasó segítségével. A könyvben sok érdekes esetet vetett papírra Albin tanár úr,
melyek pedagógusi pályája során történtek, illetve ahhoz köthetõk. A feleségével
való megismerkedés kapcsán könyvében
szó esik a tanár–diák szerelemrõl, valamint arról, hogyan viselték az õket illetõ
megjegyzéseket. Nagyszerûen írja le korát,
annak negatív és pozitív oldalát, így a jó és
a rossz két példaként szolgál a jelen és a jövõ nemzedékeinek.
„Ezt a könyvet minden tanárnak a kezébe
adnám!” – mondta Debreczeni Tibor beszédében, aki úgy vélekedett: kötelezõvé
tenné a tanároknak ezt a mûvet, mint alapvetõ, követendõ elvet.

A könyv bemutatása után Leszkovszki Albin válaszolt a hozzá intézett kérdésekre.
Szabados Tamás felszólalásában kiemelte:
Albin rávezette tanítványait az olvasás
szépségére; büszke rá, hogy a tanítványa
lehetett.
Végül Albin tanár úr mondott köszönetet
a megjelenteknek, mondván, nem számított rá, hogy ilyen sokan eljönnek.
A könyvbemutatót dedikálás zárta.
Hargitai Gergely
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Szent Ágotára emlékeztek
Harmadízben tartottak misét, megemlékezést és búcsút Szent
Ágota tiszteletére a nevét viselõ településen, Sárszentágotán élõk
a római katolikus templomban és annak kertjében. A szentmisén
és a megemlékezésen közremûködött a Csillagfürt Nyugdíjasklub
énekkara Sashalmi Györgyné vezetésével, s elhangzottak a középkori magyarországi (esztergomi) forrásból származó Szent
Ágota-mise énekei.
Sebestyén Zoltán polgármester templomkerti megnyitójában arról beszélt, hogyan vált hagyománnyá a Szent Ágota-nap a községben, és miért fontos nem csak számukra Szent Ágota emlékének õrzése.
Siák Gáborné, a települési értéktárbizottság elnöke Szent Ágota
történetét idézte fel. Õt követõen dr. Göblyös Péter PhD.
medhabil a szent egyik XX. századi követõjérõl, Boldog Zdenka
Schelingová szerzetesnõvérrõl, vértanúról szólt, akit kevesen ismernek, pedig tevékenységével méltó utóda Szent Ágotának.
Boldog Zdenka Schelingová a Szent Keresztrõl elnevezett Irgalmas Nõvérek rendjébe tartozott. Saját néven Cecília Schelingová
1916-ban született Kriván. 1931-ben kérte felvételét az Irgalmas
Nõvérek rendjébe Pozsonypüspökibe. Az örök fogadalom után a
Pozsonyi Állami Kórház belgyógyászati osztályán dolgozott,
majd a homonnai kórház betegápolója volt. Visszatérve Pozsony-

ba laboratóriumi munkatárs és röntgenes lett az állami kórházban. Ebben az idõben észlelte a betegek között a börtönben végzett erõszakot a papokon, és elhatározta, hogy segítenie kell a katolikus egyházon. Két alkalommal részt vett bebörtönözött papok
menekülésében. Az elsõ sikerült, a második az ÁVH csapdája
volt. 1952. február 29-én letartóztatták hazaárulás vádjával. Kíméletlen kínzások közepette hallgatták ki. 1952-ben 12 év szabadságvesztésre ítélték. Embertelen bánásmódban volt része. Egész-

ségügyi állapota miatt 1955-ben szabadlábra helyezték, és a nagyszombati
kórházba került. Mellrákot állapítottak
meg nála. 1955. július 31-én halt meg.
Nagyszombaton temették el. 1979-ben
exhumálták és áthelyezték Pozsonypüspökibe, a helyi temetõbe. 2003-ban
avatta boldoggá II. János Pál pápa.
Boldoggá avatása okán újra exhumálták. Szentté avatása folyamatban van.
Végezetül prof. dr. Simon Tamás, a
Magyar Rákellenes Liga elnöke mutatta be pár szóban a szervezet tevékenységét.
A szervezõk a nap végén egy kis falatozásra, kötetlen beszélgetésre invitálták
a résztvevõket.
Hargitai–Kiss Virág

50 éves találkozó Ágotán
A Sárszentágotai Általános Iskola 1965-ben végzett diákjainak 50 éves osztálytalálkozójára
került sor május 23-án.
A képen felsõ sor (balról jobbra): Szabó Lajos, Ihász György,
Stadler István, Fûrész József,
Krán Lajos, Örkényi László, Tömör László, Kovács László;
középsõ sor: Tauz Mária, Gruiz
Julianna, Palásti Ilona, Baranyák Erzsébet, Orova Magdolna, Halasi Franciska, Mayer Katalin, Cser Veronika, Szabó Ida;
alsó sor: Oláh Ferencné, Varga
Lászlóné, Nagy Károlyné.
A település lakói nevében jó
erõt, egészséget kívánunk nekik!
Sárszentágota IKSZT

Bogárd és Vidéke 2015. június 4.

KÖZÖSSÉG

5

Alapi táncosok a dobogó tetején

A Sárfoltok
Foltvarró Kör
sikere
Szép sikert értek el a sárszentmiklósi Sárfoltok Foltvarró Kör tagjai az Összefogás
Nyirádért Egyesület által kiírt, „A királynõ
kedvenc virága” címû kézmûvespályázaton. A nyirádi általános iskola 15 éve viseli
Erzsébet királyné nevét, ehhez kapcsolódóan vártak a pályázatra olyan tárgyakat,
amelyeket ibolyamotívum díszít. Pályázni
saját készítésû alkotásokkal lehetett a következõ kategóriákban: hímzés, kötés,
horgolás, varrás, decoupage, gyöngy,
egyéb alkotások. A pályázat alkotásait a kiállítás után online jótékonysági vásáron értékesítik, a bevétellel a nyirádi iskolásokat
szeretnék támogatni.

Május 31-én került megrendezésre Budapesten a Tánciskolák és Formációk Versenye,
ahol az Alapi Ten Dance csoport táncosai is elindultak. A hosszú és kemény készülõdésnek meglett az eredménye, mert a formációs kategória ifjúsági korosztályában elsõ helyezést értek el!
Edzõik, Radnai Zoltán és Szõke Fanni nagyon büszkék és elégedettek voltak a csapat
teljesítményével, és lelkesen készülnek a további versenyekre.

A pályázatra a Sárfoltok Foltvarró Kör
tagjai hat pályamûvet küldtek. A zsûri a
hat alkotásból kettõt díjazott. Harmadik
helyezett lett Kelemen Béláné zseníliatechnikával készített képe, elsõ díjat nyert
Varga Lászlóné faliképe a kötés, horgolás,
varrás kategóriában.

Tudósítónktól

– való –

Az elsõ gimnáziumi osztály találkozója
Az 1958-ban elsõként végzett gimnáziumi osztály tartotta találkozóját a hétvégén. 10.30 órakor kezdõdött az „osztályfõnöki”. Zsiga
nagy szeretettel köszöntötte az osztályt, valamint Francsics Józsefnét és Bartos Évát. Röviden ki-ki elmesélte, mi történt az elmúlt évben. Utána mentünk át a Mészöly iskola ebédlõjébe. Ezúton is köszönjük a kedves kiszolgálást és a finom ebédet.
Jelen voltak: Babanics József, Hamar
Mária, Horváth Magdolna, Horváth
Vince, Jobban Ilona, dr. Kanizsai Endre,
Marton Eszter, dr. Nemes Mária, Sárközi Imre, Szakál Mária, Szeip Erzsébet,
Szemenyei Aladár és Tiringer József,
Nagy Róbert és Horváth Lajos.
Hiányzott: Bácsy László, Bodri Mária,
Csernohorszky György, Horváth Sándor, Kacz Ilona, Kesztyûs Teréz, Napholtz Eszter, Oláh Gyula, Oláh Sarolta,
dr. Orosz Ágnes, Pálmai Éva, Porteleki
Erzsébet, Rács László, Rónai Mária,
Serák Júlia, Tóth Mária, Strausz Tamás.
Az ebéd közben folytattuk a régi emlékek felidézését.
Halottaink: Jáky Károly, Nyers Ferenc,
Papp László, Papp Tamás, Pódinger Ilona, Szakács László, Thuma György, Vágvölgyi János, Zentai István
Sárközi Imre
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2015. június 4. Bogárd és Vidéke

Miklósi hírcsokor
A Csanika Gyógynövényismereti
Erdei Iskolában

kaptunk, amit a végén összesítettek. Tanáraink, Németh Mária és
Gajgerné Marika néni elégedettek voltak a teljesítményünkkel.
Mészáros Bella, Reiter Csenge, Farkas Margit 6. b

Angol témahét

Május 29-én a 2. évfolyammal tanulmányi kiránduláson vettünk
részt a Vértesacsai Föngyöskert Gyógyító Völgyben. Itt a magyar
népi gyógyászati ismeretek csaknem 10 hektárnyi területen
tanösvénytáblák segítségével fedezhetõk fel tudományos, vagy játékos környezetpedagógiai módszerekkel. Túravezetõnk a kert
tervezõje és szakmai programvezetõje, Becse Ildikó volt. A túra
célja a csodálatos gazdagságú fûszer- és gyógynövényvilág megismerése volt. Drámajáték keretében megismerkedhettünk a népi
gyógyítók munkájával, nagyító segítségével megvizsgáltuk a
gyógynövényeket, választhattunk kedvenc fûszernövényt az illatos úton, a kerti tóban közelrõl láthattuk a vízi növényeket és állatokat, népi talpmasszásban volt részünk a végtelen nyolcast ábrázoló kavicsos úton, gyógynövényekbõl készült teákkal frissítettük
magunkat, madárlesen megtekintettük a fészkelõ madarak helyét. Sokat énekeltünk, beszélgettünk séta közben. Az egész napunk vidáman és jókedvûen telt. Jövõre szeretnénk felfedezni a
kert számunkra ismeretlen részeit.
A második évfolyamos tanulók és tanító nénik

A Vörösmarty Színházban
Május 16-án a sárszentmiklósi iskola 6. évfolyamának nagy része
és néhány 5. osztályos elment Székesfehérvárra a Vörösmarty
Színházba. A padlás címû elõadást láttuk, mely öt szellemrõl szól,
akik egy padláson várják a „megmentõjüket”. A színdarab délután háromkor kezdõdött, két felvonásból állt, melyek között rövid szünet volt. A szünet ideje alatt volt alkalmunk körbejárni az
egész épületet. A színészek játéka és a színház érdekes építészeti
megoldásai minden gyereknek és felnõttnek egyaránt nagyon tetszettek.
Romhányi Blanka 5. b

Sárfürkész
Egy néhány éve sikeresen elnyert pályázatnak köszönhetõen idén
5. alkalommal került sor a Sárfürkész nap megrendezésére iskolánkban. Május 20-án reggel az iskolából busszal indultunk közel
hatvanan Rétimajorba. Az Aranyponty Halászati Múzeumnál
szálltunk le, majd a halastavak mellett sétálgattunk. Utána az
örspusztai halastóhoz látogattunk, ahol elõször reggeliztünk,
majd elosztották a csapatokat, és mindenki kitalált valamilyen
természethez kapcsolódó csapatnevet. Miután tanáraink ismertették a szabályokat, elmondták, melyik állomáshoz kell mennünk. Különbözõ megállók voltak, ahol játékos feladatokat kellett megoldanunk. Volt egy olyan feladat is, ahol választani kellett
a csapatnak egy madarat, mindenkinek meg kellett jegyezni egy
érdekességet arról a madárról, és csak úgy szállhattunk fel a buszra, ha elmondtuk a helyes mondatot. A jó feladatokért pontokat

Az angol nyelvi témahét TÁMOP 3.1.4C-14-2015-649 május 18-a
hetében került megrendezésre iskolánkban. A programok a 4–8.
évfolyamosoknak szóltak. Voltak elõzetes feladataink is, mint
például plakátkészítés az elõre megadott országokból, süteménysütés a teadélutánra, és mezkészítés a szintén megadott híres angol focicsapatok pólója alapján. Hoznunk kellett angol nyelvterületû országokból való emléktárgyakat is.
Hétfõn az iskolába érve örömmel láttuk az angol színekbe öltözött folyosót, ami jó motivációt adott a hétre a feladatokon való
aktív részvételhez. Ezen a napon egy angol fiúról szóló filmet, a
Billy Elliotot nézhettük meg délután. Másnap ebéd után angol, illetve amerikai sütit fogyasztottunk, miközben különleges angol
fekete teákat kóstolhattunk tejjel. Ez alatt Domján Korina, Orova Gréta és Deák Réka érdekes beszámolóját hallgattuk meg angol és amerikai útjukról. A szerdai ebéd a jellegzetes angol fish &
chips volt. Finoman majszoltuk el az angol dekorációban díszelgõ
étkezõben. Csütörtökön a szünetekben merész diákok karaokeztak angol nyelvû dalokra. Pénteken mindnyájan megszemléltük a rajzversenyre készült rajzokat, az osztályok plakátjait, a diákok által összegyûjtött emléktárgyakból készített kiállítást. A héten folyamatosan zajlottak az évfolyamok focimérkõzései is.
Tanáraink pedig minden nap értékelték viseletünket, aktivitásunkat és a feladatok megoldásait.

TIE program – gyereknap
Pénteken ünnepeltük meg a gyereknapot iskolánkban, mely hagyományosan jégkrémevéssel kezdõdött. Délelõtt kihirdették a
papírgyûjtés eredményeit is. A gyereknapi programok 13 órakor
kezdõdtek. Osztályonként két csapatot kellett alkotni és nyolc állomás volt, amelyek fõként ügyességi feladatokból álltak. Volt bicikliszlalomozás, helybõl távolugrás, gránátvetés, célba dobás,
lufivezetés, kosárra dobás, kislabdagyûjtés és sorverseny. Az
ügyességi verseny 15 órakor ért véget, ami után elkezdõdött az
angol hét zárásaként megrendezett focidöntõ, ami 16 óráig tartott.
Domján Korina, Furák Alexandra, Magyar Zsuzsa,
Zelman Fanni 7. b

Tehetségkutató
A Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége MENTE Egyesület szervezésében és a Magyarok Szövetsége
dunaújvárosi közössége által megrendezett „Dunán innen Tiszán túl”
Ifjúsági Népmûvészeti Tehetségkutató Verseny elõdöntõjén vettem
részt, amelyre május 30-án került
sor. Ebben az elõdöntõben a következõ kategóriák voltak: népzene,
népmese, néptánc és népdaléneklés.
16 versenyzõbõl, melyek között voltak csoportok is, mindössze 8 versenyzõ jutott tovább az országos döntõre Miskolcra június 6-án. Ezen az
elõdöntõn 1. helyezést értem el. Jutalmul minden 1. helyezett kapott
egy gyönyörû festményt, emléklapot,
oklevelet és egy kis édességet is. Nagyon élveztem ezt a napot, és
jövõre is szeretnék nevezni erre a rangos versenyre.
Huszár Anna 6. a

Bogárd és Vidéke 2015. június 4.
Simonyi helyesírási verseny –
országos döntõ
Május 30-án felkészítõ tanárommal, Zelmanné Varga Zsuzsannával a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntõjére indultunk. A verseny
helyszíne az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara volt.
Az ünnepélyes megnyitót a Gólyavár Mária Terézia termében tartották. Ezután a
verseny megírásának a helyszínére kísérték az évfolyamokat. A verseny két részbõl
állt, egy tollbamondásból és egy feladatlapból. A tollbamondás egy új békafajról
szólt, a feladatlap pedig hat feladatból állt.
Volt totó, szótagolás, keltezés, hibás szöveg másolása, földrajzi nevek helyesírása
és helyesírási szabályok ismertetése. A
versenyidõ leteltével finom ebédet kaptunk, utána pedig egyetemisták vezetésével a Nemzeti Múzeumba látogattunk. Két
tárlatot tekintettünk meg Magyarországról, majd visszaindultunk az eredményhirdetésre. Felkészítõ tanárom legnagyobb
örömére 32 versenyzõbõl az országos 15.
helyezést értem el 92 ponttal. Oklevelet és
hasznos könyveket kaptam.

ISKOLA
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Mészöly-hírek
VERSENYEK A „NAGYTESTVÉRNÉL”

MÉSZÖLYÖS NYELVVIZSGÁK
Idén is, mint minden évben, a Mészöly Géza Általános Iskola elindította angol nyelvvizsgás csapatát, hogy bizonyítsák, milyen
nyelvi kompetenciával rendelkeznek. Iskolánkban 2. osztálytól szakköri keretek
között kezdik a gyerekek az idegen nyelv
tanulását, ami a 7-8. évfolyamon nyelvvizsga-felkészítõ kurzussal egészül ki.

CSALÁDI NAPOT

A Mészöly-napok programsorozatában
„kék” színfolt lehetett a Szent István Tagiskola néhány kisdiákja.
A versmondó versenyen alsó és felsõ tagozatunk egyaránt képviseltette magát. Az
elsõs Nyári Piros Alma a 3. helyezést érte
el az 1-2. osztályosok korcsoportjában.
Büszkék vagyunk rá!
A komplex tanulmányi versenyen a negyedikeseink 4 fõs csapata ügyeskedett. A tanév során levelezõs feladatmegoldást végeztek, most pedig a Mészöly Géza iskolában személyesen mérettettek meg hasonló
korú versenytársaikkal, szép eredménnyel.
A Steitz-vándorkupát az alapítás óta a házigazdák õrizték. Minden évben lelkesen
igyekezett a töbörzsöki 8 fõs sportcsapatunk elnyerni – ami ezúttal sikerült is!
Gyermekeink gyorsak, ügyesek, kitartóak
voltak. Nagy volt a boldogság az eredményhirdetéskor! Tisztelettel és örömmel
õrizzük a kupát egy éven át, és jövõre
igyekszünk megtartani.
A kórustalálkozón fellépett a Szent István
Tagiskola „maroknyi”, lelkes kórusa is. Az
õ daluk is tisztán hangzott, szépen szállt.
Minden diákunknak kellemes élmény volt
a házi berkekbõl való kipillantás, az anyaiskola vendégszeretete. Dicséret illeti az
összes résztvevõt iskolánk képviseletéért.

TARTUNK A SÁRSZENTMIKLÓSI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN.

RÉVBÉRPUSZTÁN JÁRTUNK

Tatai Boglárka 6. b

2015. június 13-án (szombaton)

Program: táblajáték, sakk, ügyességi
játékok, népi játékok
… és sok-sok vidámság!
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
„Szól a Mester: Jöjjetek! Szívem népe, kisdedek,
Versenyt égi madárkákkal énekeljetek!”
(Kodály Zoltán–Szedõ Dénes: Jézus és a
gyermekek)
Szeretettel várjuk

NYÁRKÖSZÖNTÕ
HANGVERSENYÜNKRE
2015. június 5-én, pénteken,
18 órai kezdettel a sárszentmiklósi
evangélikus templomba.
Szerepelnek: a Sárszentmiklósi
Általános Iskola énekkara,
a zeneiskola hangszeres szólistái.
Vezényel: Horváth Ferencné.
Közremûködik: Jákob Zoltán,
Bõjtös Attila, Szummer Ádám.

Oláhné Bereczk Zsuzsanna

Május 27-én izgatottan vártuk, hogy ellátogassunk a Solt–Révbéri Lovascentrumba. A révbérpusztai programra késõ délelõttre kaptunk idõpontot, így útközben
megálltunk Dunaföldváron. Felmentünk a
meredek Kálvária-dombra, ahol gyönyörû
kilátás nyílott a városra és a Dunára. Ezután hamar megérkeztünk Révbérre, ahol
a buszról leszállva csikós népviseletben fogadtak bennünket a program vendéglátói.
Már messzirõl éreztük a finom, kemencében sült tejfölös lángos illatát, melyet üdítõvel együtt, kellemes citerazene mellett
fogyaszthattunk el tízóraira. Ezután megnézhettük egy igazi kovácsmûhelyben, hogyan készül a lópatkó. A kézmûvesudvarban megcsodálhattuk egy gyertyaöntõ
mester segítségével, miként készül viaszból a hattyú formájú gyertya. A program
következõ részében kellemes lovas kocsikázás közben megcsodálhattuk a táj szépségeit. Az õshonos magyar házállatok és a
tájház megtekintése után következett a
látványos csikósbemutató, melyet mindannyian nagyon élveztünk.
A program zárásaként a gyerekek kipróbálhatták a lovaglást és a szamaragolást is.
Hazafelé megálltunk egy fagyira, így a nap
végére – a jó levegõ hatására – mindannyian kellemesen elfáradva, élményekben
gazdagon értünk haza.
2. b és a szülõk nevében:
Reichardtné Sz. Ágnes

Évrõl évre népes az angol szakkör, hiszen a
nyelv hasznosságát a gyerekek is érzik, és
jövõbeni terveikben szerepel a magasabb
szintre lépés. A mai gyerekek nagyon motiváltak, hiszen a mindennapjainkat átszövi az angol nyelv – gondoljunk csak a számítástechnikára, dalszövegekre, e-játékokra, szinkronizálatlan filmekre. Számtalan érdekes témát érintünk a tanulmányok
során. Idén 8 nyolcadikos tanulónk tett
Junior, Rigó utcás alapfokú, illetve középfokú vizsgát.

Junior nyelvvizsgát tett Horváth Mercédesz (8. b) és Nagy Noémi (8. a); alapfokú
„C” (írásbeli, szóbeli) típusú vizsgát tett
Ambrózi Miklós (8. a), Dietrich Dániel (8.
a), Killer Gábor (8. a), Szabó Ádám (8. b)
és Szabó Bence (8. b). Alapfokú írásbeli
vizsgát illetve középfokú szóbeli vizsgát
tett Bacskai Tamás (8. a).
Ezúton is gratulálunk és további sikereket
kívánunk nekik!
Bacskai Anita felkészítõ tanár
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Kossuth-morzsák
Április 15-én a FODISZ szervezésében ügyes sportolóink a
Bregyó közi pályán atlétikai versenyen vettek részt. Ezen a megmérettetésen a következõ eredményeket érték el. Aranyérmeseink: Jakab Ferenc 100 m futás, Boros Alexandra 800 m futás,
Deák Renáta Krisztina kislabdahajítás. Ezüstérmeseink: Boros
Alexandra távolugrás, Horváth Erzsébet 100 m futás, Deák Renáta Krisztina 200 m futás, Szalai László 200 m futás, Molnár Melinda 800 m futás, Németh Gergõ 1500 m futás. Bronzérmeseink:
Boros Alexandra kislabdahajítás, Horváth Erzsébet kislabdahajítás, Deák Renáta Krisztina távolugrás. Gratulálunk a szép eredményekhez!

Április 16-án volt a dunaújvárosi Móra Ferenc
Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményben a megyei vers-, prózamondó és énekverseny. Iskolánkat Molnár
Melinda (5. osztály),
Bolvári Dávid (5. o.) és
Fekete Alex (6. o.) képviselte. A versenyzõk közül Fekete Alex a korosztályában elsõ
helyezést ért el. Gratulálunk!

Április 15-17-e között iskolánk papírgyûjtést szervezett, diákjaink
lelkesen hordták a termekbe kötegelni, majd a konténerbe a rengeteg papírhulladékot. Az 1–4. osztály különösen jól teljesített,
ezért nagy dicséret illeti õket. A diákok az így összegyûjtött pénzt
osztálykiránduláson fogják elkölteni.

2015. június 4. Bogárd és Vidéke

Április 20-án az iskola apraja-nagyja együtt emlékezett meg a
Föld napjáról. Diákjaink rajzoltak és színeztek; ezekbõl az alkotásokból egy kis kiállítás jött létre. Az interaktív táblán egy prezentációból sok információhoz és tudáshoz juthattak tanulóink, amirõl rögtön számot is adhattak egy teszt kitöltésével. Az írásbeli feladatok után a TEIS csapata szervezett közös futást és mozgásos
játékokat a tornateremben. Eközben néhány tanuló mûanyag
kupakokból mintázta meg a Földet kontinenseivel.

EGYÜTT LENNI JÓ

Április 24-én a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a TÁMOP 3.1.6-11/2-2011-0016 pályázati program keretében rendezett „Együtt lenni jó” programja került megrendezésre.
Négy intézménybõl érkeztek gyerekek (nagycsoport, elsõ és második). Az intézményvezetõ-helyettes köszöntõje után a gyerekek
csapatokba rendezõdtek és elfoglalták a számukra kijelölt termeket. A tornateremben Horváth Mónikával játékos ritmusgyakorlatokat végeztek, énekeltek, játszottak. Egy másik osztályteremben Bodokiné Szakács Beáta segítségével zsázsát vetettek edénykébe, majd utána feldíszítették. Késõbb a csoportok a tornateremben Plájerné Kolozsvári Tündével mozogtak vidáman zenére. A fáradalmak kipihenése és az energiaraktárak feltöltése céljából finom falatokkal vendégelték meg a programon résztvevõ
gyerekeket és felnõtteket a szervezõk. Összesen 30 kisgyerek játszott, szórakozott, sajátított el ismereteket, és érezte jól magát.

OVILÁTOGATÁSOK
Április elég mozgalmasan telt az alsósoknak. Végiglátogattuk a
helyi óvodákat, ahol izgalmasnál izgalmasabb programokon vehettünk részt. A Zengõ Óvodába egy vidám sportdélutánra kaptunk meghívást. Vendéglátóink gondoskodtak arról, hogy egy
perc se vesszen kárba. Volt részünk közös bemelegítésben, futásban, játékban. Használhattunk olyan eszközöket, amik nálunk
nem találhatók, de nagyon hasznos volt megtapasztalni fejlesztõ
funkciójukat. Ajándékkal kedveskedtek mindenkinek: kézzel festett kavicsot kaptunk emlékbe.

Bogárd és Vidéke 2015. június 4.
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Sajnos az idõjárás nem a legszebb arcát mutatta, de így is nagy
örömmel teljesítették a gyerekek a számukra választott feladatokat.
Sárszentmiklóson – anyák napjához közeledve – a gyerekek színes, kreatív dolgokat készíthettek (virágokat, üdvözlõlapokat,
pillangókat), melyekkel felköszönthették szeretteiket. Mindegyik gyermek szebbnél szebb munkadarabokkal és nagy élményekkel tért haza. Köszönjük a lehetõséget és a jó ötleteket!
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Aki a zenét szereti…

Bodokiné Szakács Beáta

BALLAGÁS

A tanév vége felé érdemes számot vetni a megszerzett tudásról.
Ezt általában vizsgának hívják, ami meglehetõsen ijesztõ minden
diák számára. De lehet az ilyen eseményt – tárgyától függõen –
például hangversenynek is nevezni.
9. b osztály – osztályfõnök: dr. Szénási Károlyné

Intézményünk április 30-án délután ballagási ünnepségen búcsúztatta a végzõs szakiskolai tanulóit. A hét folyamán mindenki
nagy izgalommal készült az eseményre. Délelõtt a ballagtató osztály tanulói és osztályfõnökük néhány kolléga segítségével ünnepi
díszbe öltöztette a tornatermet. Kettõ órára megérkeztek a végzõs diákok szülei, majd felhangzott az utolsó csengõszó. Közel 20
diáktól búcsúztunk ezen a napon. Petõ Aranka irányítása mellett
kedves és megható mûsorral köszönt el a 9. a és 9. e osztály. Kéri
Zoltánné intézményvezetõ vidámságokat felelevenítõ és könnyeket csalogató beszédével búcsúzott diákjainktól. Vájer János a
gyakorlati oktatást biztosító Tailor Kft. ügyvezetõ igazgatója szintén elköszönt és búcsúajándékot adott a ballagóknak. Az iskolai
és otthoni ünnepségek után következõ feladatként végzõseinkre
a szakmai vizsgák várnak. Sikeres felkészülést és eredményes
vizsgákat kívánunk számukra!

Hasonlóképpen tettek a Violin Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény tanárai is a
Sárszentmiklósi Általános Iskolában, akik
egész évben felkészítették a gyerekeket,
hogy a keddi délutánon bemutathassák,
hogyan tanultak meg
játszani az általuk
preferált hangszeren.
A mûsorrá alakított
vizsga elején Puskásné Radnó Ágnes intézményvezetõ számolt be az idei év fõbb eseményeirõl, majd
Novák Edith csinált kedvet a festészetis gyerekek munkáinak
megtekintéséhez, a hangszeres diákokat pedig Jákob Zoltán konferálta fel.
A zongora és a furulya mellett
a javarészt szülõkbõl álló közönség hallhatott még dobszólót, gitárt vagy fuvolát is.
Az ismert klasszikusok mellett magyar könnyûzenét, valamint gyerekdalokat is játszottak a gyerekek.
A mûsor után mindenki megkapta a bizonyítványát. Biztos
vagyok abban, hogy szép
eredményekkel zárták a diákok az évet.

WJ

Menyhárt Daniella

10. a osztály – osztályfõnök: Plájerné Kolozsvári Tünde,
Tormáné Varsányi Laura

14. osztály – osztályfõnök: dr. Pátzay Józsefné
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Az iskola közös
ügyünk
A Szent István Általános Iskola tanulói, tanárai, szülõi a TÁMOP 3.1.4.B „Köznevelés az iskolában” címû projektjében május
12-én villámakció keretében a Patkó csárda
elõtt közös táncot mutattak be.
Egy újszerû kezdeményezés Magyarországon és az iskolákban is a FLASHMOB alkalmazása. Közös koreográfiára és egy pörgõs zeneszámra egyre több résztvevõ gyermek és felnõtt kapcsolódott be a táncba.
Ezzel az akcióval felhívtuk a figyelmet,
mennyire fontos a közös együttlét és élményszerzés online jelenlét nélkül is.
Minden résztvevõ nagyon jól érezte magát.
Kecskés Andrea, Oláhné Bereczk Zsuzsanna

Diákheti programok
Alsószentivánon
FORDÍTOTT NAP

GYERMEKNAP

Hagyományainkhoz híven idén sem maradhatott el a diákhét (leánykori nevén IV. Béla Napok). A fordított napon diákjaink ismét kipróbálhatták, milyen érzés tanítani, s a nap végére bizony
beláthatták a tanári munkába belekóstoló jelentkezõink, hogy a
katedra túlsó oldalán sem olyan könnyû az élet! A munka mellett
sok vidámság is jellemezte az órákat; tanulóink valószínûleg azért
nem bánták a fordított napon esedékes tanárcseréket...

Gyermeknapi rendezvényünknek az elmúlt évek alatt kialakultak
a hagyományos keretei, így tanulóinkat nem érte meglepetésként,
hogy a délelõtt folyamán különféle ügyességi feladatokkal (pattogatott kukorica szállítása szívószállal, kosarazás, foci, darts, vízhordás kispohárban, kvízkérdések stb.) szerezhettek zsetonokat.
A gyûjtött zsetonokkal aztán a délután folyamán különféle csemegékre lehetett licitálni, a móka kedvéért ráadásul vakon, vagyis
csak a licitálás után tudta meg a gyõztes osztály, hogy mit is nyert.

SPORTDÉLUTÁN
Még ki sem pihentük a diákhetet bevezetõ fordított nap, majd a
szerdai kompetenciamérés fáradalmait, máris eljött a sportdélután ideje. Számítógéphez, internethez, minimum ötven csatornás televíziónkhoz és egyéb tunya tespedtségekhez kötött korunkban még mindig nem gyõzzük eléggé hangsúlyozni a szabad
levegõn való tartózkodás, a mozgás és a játék örömét és fontosságát. Ezen a délutánon a sportpályán foci-, röplabda-, kosárlabda-mérkõzéseken, illetve szabadtéri játékokon edzhették magukat tanulóink, akik a tanár–diák mérkõzéseken pedagógusaikat is
alaposan átmozgatták. Ahogy mondani szokták, a játékokon mindenki nyert: bármelyik sportágat is ûzte valaki, a leglényegesebbet, a játékos testmozgás élményét valamennyi résztvevõ megtapasztalhatta.

Ebéd után vegyes csapatokat alkottak a diákok és a pályán rendezett sorversenyek tartogattak sok izgalmat és még több mulatságot a résztvevõknek. Derekasan megfeleltek a gyerekek a szülõk
által készített lángosnak és palacsintának is.
A jól sikerült napot levezetésként a sportpályán eltöltött játékokkal zárták a diákok, és egy kosárlabdacsata is kibontakozott, hangolódva a diákhetet záró IV. Alsószentiváni Kosárlabdakupa
küzdelmeire.
Végezetül ismételten kifejezzük köszönetünket a közremûködõ
szülõknek a rendezvényhez nyújtott segítségért, a tanári karnak
pedig a kitartásért!
Kiss Attila
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Hogyan teremtette
a Jóisten az óvónõt?

Konfirmandustalálkozó Sáregresen

Amikor a Jóisten az óvónõt teremtette, már hatodik napja túlórázott. Ekkor megjelent egy angyal és azt mondta:
– Uram, már olyan régóta dolgozik ezen a figurán!
– Láttad a megrendelésen a speciális kívánságokat? Könnyen kezelhetõ legyen, de ne legyen mûanyagból. Álljon 160 mozgatható
részbõl, az idegei drótkötélbõl legyenek, az ölében egyszerre 10
gyerek kapjon helyet, és mégis elférjen egy óvodai kisszéken. A
háta olyan széles legyen, hogy minden terhet elbírjon és az életét
nagyrészt elõre hajtott tartásban tudja leélni. Szavai mindent begyógyítsanak, legyen az egy dudor a homlokon, vagy lelki fájdalom, és hat pár keze kell legyen!
Az angyal megcsóválta a fejét és azt mondta:
– Hat pár kéz nem
fog menni!
– A hat pár kéz
nem okoz fejtörést – válaszolta az
Úr –, de a három
szempár, amellyel
egy óvónõnek rendelkeznie kell, annál inkább!
– Ezek mind az
alapmodellhez
tartoznak? – kérdezte az angyal.
A Jóisten bólintott.
– Egy pár, amellyel a csukott ajtón is átlát, miközben azt kérdezi:
„Mit csináltok ti ott?” – pedig már rég tudja, hogy mi történt. Egy
másik szempárnak a tarkóján kell lennie, hogy azt is lássa, amit
nem szabadna látnia, de tudnia kell róla. Természetesen két
szemnek elöl is kell lennie, amellyel szigorúan néz a rakoncátlankodó gyermekekre, de közben azt mondja: „Megértelek, és így is
nagyon szeretlek!”
– Ó, Uram! – mondta az angyal, és gyengéden megérintette a karját. – Menjen aludni, majd holnap folytatja!
– Nem tehetem, közel állok hozzá, hogy valami olyat alkossak,
ami egy kicsit rám hasonlít! Már majdnem elértem, hogy önmagát
gyógyítsa, ha beteg, hogy 30 gyereknek tudjon örömet szerezni
egyetlen picurka születésnapi tortával, hogy rá tudjon venni egy
hatévest az ebéd elõtti kézmosásra, hogy meg tudjon gyõzni egy
háromévest arról, hogy a gyurma nem ehetõ, hogy a lábait elsõsorban járásra teremtettem, és nem mások megrugdosására...
Az angyal körbejárta az óvónõmodellt.
– Túl lágy! – sóhajtotta.
– De jó szívós! – mondta az Úr határozottan. – Te nem is hiszed,
hogy egy óvónõ mennyit kibír és mennyit teljesít!
– És gondolkozni tud? – kérdezte az angyal.
– Nemcsak gondolkozni, hanem döntéseket hozni és kompromisszumokat kötni is képes! – mondta az Úr. – és felejteni...
Végül az angyal elõre hajolt és ujjával megérintette a modell
arcát.
– Itt egy vízfolt van – mondta. – Megmondom Önnek, hogy túl sok
mindent próbál beletenni ebbe az egy alakba!
– Ez nem vízfolt, hanem könnycsepp.
– Az meg minek?
– A könnyei hullanak, ha örül, ha gyászt, fájdalmat érez.
– Ön egy zseni, Uram! – mondta az angyal.
A Jóisten távolba révedõ tekintettel csak annyit felelt:
– A könnyek? Az rajta a túlfolyó...

„Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes,
hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsõségére és magasztalására.” (Filipi 1:9-11)

(H. Wenke)

Mágocsi Adrienn

Különleges konfirmandus-találkozót tartottak
Sáregresen szombaton
délután, ahol az 1940-es
évektõl a községben konfirmáltakat köszöntötték
sok szeretettel. Az eseményre nagy érdeklõdéssel körülbelül százötven
vendég érkezett. Elsõként rövid áhítattal köszöntötte a vendégeket
Boza Kristóf református
lelkész. A meghívón feltüntetett Ige így szólt: „a
szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek” – fon-

tos célja volt az összejövetelnek, hogy szeretet növekedjen az
összegyûltekben. A múlt összekovácsolja az ünneplõ konfirmandusokat a közös emlékek révén. Ezek által növekedjen egymás és
Isten felé a szeretet!

Az igehirdetés után Nagy Árpád izsáki tiszteletes tartott vetített
képes elõadást „Hogyan és merre tovább?” címmel a magyar valóságról. Az elõadás után Boza Kristóf elemezte ki a sáregresi
gyülekezet múltját, jelenét és jövõjét.
A templomi alkalom után szeretetvendégségre invitálták a meghívottakat a Csók István Mûvelõdési Házba, ahol kötetlen beszélgetéssel zárták a rendezvényt.
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Darált húsos rántott szelet
Hozzávalók: 80-85 dkg darált sertéshús, 25 dkg reszelt sajt, só,
bors. A panírozáshoz: liszt, tojás, zsemlemorzsa.
A darált húst a sajttal összegyúrjuk, sózzuk (számoljunk azzal,
hogy a sajt már eleve sós), borsozzuk. Gombócokat formálunk a
masszából (kb. 10 db lett), ellapogatjuk és a hagyományos módon
bepanírozzuk (liszt–tojás–zsemlemorzsa). Felhevített olajban kisütjük. Tálaláskor reszelt sajttal megszórjuk.

Töltött krumpli
Hozzávalók: 4-5 szem krumpli, 1 tojás, egy kevés reszelt sajt, 2
kanál tejföl, tetszés szerint fûszerek (só, bazsalikom, oregano),
bacon.
A meghámozott krumplikat félbe vágjuk, majd egy élesebb szélû
kanállal, vagy késsel minél nagyobb mélyedéseket vágunk bele. A
tojást felverjük egy kis tálban, reszelt sajtot teszünk hozzá, kevés
fûszert, tejfölt. A lényeg, hogy egy nem teljesen folyós masszát
kapjunk, a sajttal érdemes elérni ezt. A kivájt krumplikat kivajazott, vagy kibélelt tepsibe tesszük. Ha nagyon imbolyognak, érdemes az aljukat picit egyenesebbre megvágni. A masszát a krumplikba kanalazzuk, majd egy-egy fél szelet baconnel lefedjük. Kevés
reszelt sajt még mehet a tetejére. Egy pohár vizet öntünk alá, majd
betesszük az elõmelegített sütõbe alufóliával letakarva. Mikor a
krumpli megpuhult, levesszük a fóliát és megpirítjuk a tetejét. Érdemes könnyed salátát készíteni mellé és azzal tálalni.

Habos epres linzer
A tészta hozzávalói 30 x 20 cm-es tepsihez: 50 dkg liszt, 25 dkg vaj,
2 tk sütõpor, 3 ek kristálycukor, 1 cs vaníliás cukor, 5 tojássárgája, 1 citrom reszelt héja, 0,5 dl hideg víz.
A lisztet keverjük össze a sütõporral és a reszelt citromhéjjal, majd
adjuk hozzá a feldarabolt hideg vajat és az ujjbegyünkkel kezdjük
el összemorzsolni. Amikor már kellõen morzsalékos, keverjük
hozzá a kristálycukrot és a vaníliás cukrot. Ezután adjuk hozzá a
tojások sárgáját, majd gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze a tésztát. Szükség esetén, ha túl száraz lenne, gyúrás közben apránként
öntsük hozzá a hideg vizet. (Egy könnyen nyújtható, de nem túl
lágy tésztát kell, hogy kapjunk). Ezután csippentsük le a tészta 1/3
részét, majd tegyük be a fagyasztóba legalább egy órára (mindenképpen a fagyasztóba tegyük, hogy jó kemény legyen a tészta, mert
csak akkor tudjuk majd lereszelni). A maradék tésztát nyújtsuk ki
tepsi méretûre, majd helyezzük bele a sütõpapírral kibélelt tepsibe
(érdemes sütõpapíron kinyújtani a tésztát tepsi méretûre, majd a
papírral együtt könnyedén beleemelni). Helyezzük be elõmelegített sütõbe, majd közepes hõmérsékleten (160 fokon) 20-25 perc
alatt süssük elõ a tésztát aranybarnára. A sütõbõl kivéve a tepsiben
hagyjuk kihûlni, mielõtt rákanalaznánk a habos tölteléket.
A töltelék hozzávalói: 20 dkg porcukor, 2 cs vaníliás cukor, 5 db
tojásfehérje, 2 cs vaníliás pudingpor (fõzõs), 1 dl olaj (pl. mogyoróolaj, étolaj), csipet só, 50 dkg eper.
Az epret alaposan mossuk meg, csepegtessük le, majd ízlés szerint
daraboljuk fel. A tojásfehérjét egy csipet sóval kezdjük el habbá
verni, majd amikor már kezd kifehéredni, elõször kanalanként
szórjuk hozzá a porcukrot. Ezután szórjuk hozzá a pudingport,
majd amikor már jó kemény a hab, csorgassuk hozzá az olajat és
verjük még 1-2 percig (közben robotgéppel egyfolytában verjük a
habot, és úgy adjuk hozzá a cukrot, pudingport és az olajat). A teljesen kihûlt tésztára kanalazzuk rá a keményre felvert tojáshabot,
majd egyenletesen simítsuk el. Ezután szórjuk a hab tetejére a feldarabolt epret, majd vegyük ki a fagyasztóból a félretett tésztát, és
egy nagyobb lyukú reszelõn reszeljük rá az eper tetejére. Helyezzük be elõmelegített sütõbe, majd közepes hõmérsékleten süssük
35-40 perc alatt aranybarnára (légkeverésnél 160 fokon, 35 percig
sütjük). A sütõbõl kivéve hagyjuk pár percig a tepsiben hûlni, majd
a sütõpapírral együtt emeljük ki, tegyük rácsra, és hûtsük ki teljesen a süteményt. Tálalás elõtt ízlés szerint szórjuk meg a süteményt porcukorral.
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GATYÁKRÓL ÉS
BOROSTÁKRÓL
Megy a legény angolórára. Ha megkísérlem hatvan évvel ezelõtti
szókinccsel jellemezni a ruházatát, az alábbiakat mondhatom.
Szürke alsónadrág lengedezik a térde alatt utcai viseletként, ez a
legfeltûnõbb ruhadarabja. Színehagyott póló egészíti ki a szerelést, a lábán vaskos sportcipõ pompázik zokni nélkül. Egy elõzõ
történelmi korszakban talán álmából felriasztott gyepmester jelenhetett volna meg ilyen öltözetben a nyilvánosság elõtt, ha történetesen kigyulladt volna a feje felett a háztetõ, és õ az életét
mentendõ kirohant a házból. Akkoriban szíjas korbáccsal sem lehetett volna ilyen viseletben az utcára küldeni egy fiatalt. Akkor
élre vasalt nadrágban ment volna angolórára, világos ing járult
volna hozzá, és igenis nyakkendõ. A lábán pedig kifényesített félcipõ díszelgett volna. Zoknival.
Ilyen hosszú gatyában diákkoromban szovjet futballisták futottak
ki a zöld gyepre az egész világ gúnyos mosolya közepette. Mi,
gimisták úgy neveztük az ilyen formátlan ruhadarabokat, hogy
„dinamó gatya” vagy „torpedó gatya”, mert akkoriban a két leghíresebb szovjet futballcsapat a Moszkvai Dinamó és a Moszkvai
Torpedó volt. Maga a moszkvai sportvezetés hamar rájött, hogy
ezeken a lobogó sportnadrágokon röhög a világ, és hamar átváltottak normális, combközépig érõ nadrágokra.
Aki már akkor is élt, nem érti, hogy változhatott meg mára ilyen
radikálisan az ízlés, hogy ami akkor nevetséges és ízléstelen volt,
az ma elegáns és menõ.
És itt van a borosta. A férfiasság, keménység, megingathatatlan
állhatatosság jegye az „erõsebbik nem” képviselõinek ábrázatán.
Szánom-bánom vétkemet, mert hiszen illusztris személyiségek
orcáján is serked ez a szõrzet, akiket akarva-akaratlanul a példakép helyzetébe sodort a sorsuk, s akiket arcszõrzet miatt bírálni
izgágaságnak tûnhet, de számomra a borosta az elhanyagoltság
hatását kelti. Nekem ez akarva-akaratlanul elhanyagoltság. Nem
tehetek róla. Természetes! A rendezett életû, polgári állapotú
férfi a huszadik században naponta borotválkozott. A bajuszt sokan meghagyták, de az áll sima volt. Ebben nõttem fel, ez kövült
bele az ízlésvilágomba. Kik voltak borostásak? A kocsmatöltelékek. Az alvilágiak. A hajléktalanok. Na meg persze a parasztemberek, akik hét közben látástól vakulásig dolgoztak, hogy a népnek jusson kenyér az asztalára, de szombaton felkeresték a falu
borbélyát, hogy másnap illendõen jelenjenek meg a templomban.
A topis ruházat és a szõrös pofa valahogy egymásra talált, megfelelésben állnak egymással. Valamit kifejeznek a korunkról, az
biztos. De mit?
L. A.

Heti idõjárás
A hét további részében is folytatódik az igazi nyári idõ. Az anticiklon meghódítja térségünket és
környékét, így hosszú ideig kevés
változás várható idõjárásunkban.
A szél pénteken keletire fordul, a
hétvégén és a jövõ hét elején
többnyire gyenge légmozgásra
számíthatunk. A hõmérsékletek
fõként péntekre egy-két fokkal
mérséklõdnek, ezt követõen azonban ismét hamisítatlan nyári
értékek valószínûek, sokfelé 30 fok körüli maximumokkal.
Hétfõtõl nõhet meg ismét a záporok, zivatarok kialakulásának
az esélye, keddtõl többfelé számíthatunk csapadékra, ekkor a
keleties szél is északira fordul és nyugaton már megerõsödhet.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 69.
„Szüret felé jár az idõ…”
Sárbogárdon több szõlõhegy is van. Kissé
mulatságos, de itt így nevezik azokat a
dombnak se nevezhetõ homokhátakat
Bogárd határában, amelyeket a filoxérajárvány után többnyire amerikai direkt termõ fajtákkal telepítettek be. E szõlõhegyek létérõl szinte alig vettem tudomást
egészen a rendszerváltásig. A határt járva
keresztültekertünk ugyan a nagyipari szõlõhegyen, megcsodáltuk a szép pincéket,
és a helytörténeti kiállításon még a nyolcvanas években a régi szõlõhegyi életnek is
jutott egy sarok, de a „guggolós” helyi bor
megkóstolása után megszilárdult bennem
az az elõítélet, hogy a dunántúli vinkó
nyomába se léphet az alföldi boroknak.
Amikor elkelt a fülöpszállási szülõi ház, az
árának egy részébõl, hogy legyen valami,
ami külön az övé, szõlõt vett édesanyám
Sárbogárdon a Suszterhegyben. A sok eladó szõlõbirtok közül Nagy Sanyi bácsiét
választottuk. Ennek ugyanis csak a fele
volt direkt termõ. A másik fele hazai fajta:
hárslevelû oportó, szlanka. A direkt termõ
tõkéket kivágtuk, helyükre hazai fajtákat
telepítettünk.
Hazainak nevezik errefelé azokat a nemes
fajtákat, amelyeket a filoxéra gyökértetû
kipusztított. A hazai nemes fajtákat az
amerikai vad alanyra oltották rá a szõlõnemesítõk, Kocsis Pál, Mathiász János, így sikerült õket megmenteni. Voltak aztán néhányan itt Bogárdon is, akik megtanulták
az amerikai vadalanyra ráoltani a nemes
fajtát, így lett nekik jó termésük és jó boruk.
Azáltal, hogy édesanyám szõlõjében szõlõsgazda lettem, a bogárdi borokkal kapcsolatos véleményem is megváltozik lassan, különös tekintettel arra, hogy megismerkedem igényes gazdákkal is, akik nemes fajtákat telepítettek. S megtudom,
hogy a háború elõtt itt voltak hegyközségek, amelyeket a kommunista hatalom
szétvert. A hegyközséget most szeretnék
újraszervezni, és általánossá tenni a minõségi bortermelést. Gyõri néni, akinek a kö-

Meghívó
Szeretettel meghívjuk

PINTÉR KATALIN ÍRÓ ÉS KÖLTÕ
BEMUTATKOZÓ ELÕADÁSÁRA
2015. június 7-én 14 órai kezdettel
a sárbogárdi polgármesteri hivatal
dísztermébe.
Pintér Katalin egyúttal szeretne megemlékezni
szülõvárosáról és szeretett tanáráról,
Túry Miklósról, aki az irodalom és történelem
rejtelmeibe vezette be tanítványait.
Közremûködnek: Halmi Aranka (furulya), Budai
Ilona népdalénekes, Bacsa Ferenc gitármûvész.

zelünkben van szõlõje, meséli, hogy azelõtt volt itt hegypásztor is, volt kerítése,
kapuja a hegynek, s szigorú szabályokat
hoztak, ezért rend volt. A hegybíró még a
szüret idejét is megszabta. Nem voltak pincefeltörések, mint manapság, amikrõl mi is
tudósítunk az újságban. Hétrõl hétre nagy
érdeklõdéssel olvassák az újságban Kalácska László tanár úrnak az István-szõlõhegy jegyzõkönyvébõl folytatásokban
megjelenõ tanulmányát. Gyakran hívnak a
szõlõsgazdák, látogassam meg õket, s írjak
a bogárdi szõlõkultúráról. Épülnek új pincék, s egyre többen telepítik újra a régi szõlõket. Több helyen váltanak gyalogmûvelésrõl kordonosra. Megcsodálom a Nagyiparban Tóth Zoli új borházát, majd Plájer
János szépen felújított pincéjét, amelyen
faragvány hirdeti, hogy gazdája szereti a jó
bort és a szépet. A barátok faragott névtáblával is megajándékozták. Az van ráírva: „Bor-lak”. Persze invitál a gazda a
rekkenõ nyári melegbõl a pince hûvösébe,
ahol már néhányan ülnek az asztal körül, s
köszöntenek engem is vidáman. Mire eszmélek, már kezemben a teli pohár. Fûrész
Lajos koccint:
– Egészségedre, cimbora! Ez nem pancsolás, nem vág fejbe már az elsõ pohár. Becsületes gazda becsületes bora. Ez nem direkt termõ, amitõl hülye lesz az ember.
– Azért ne becsüld le azt se! – kel a nova védelmére az asztal végérõl egy fiatal gazda.
– Nálam az van. Apám is azt itta egész életében, Isten nyugosztalja, mégis itt vagyok.
– Meg is látszik rajtad, Sanyikám! – csapja
le a magas labdát Lajos, és engesztelõen
hátba veregeti.
– Az igazsághoz tartozik, hogy azért nem
rossz bor az, csak jól kell kezelni és módjával inni. – mondja Sanyi. – Ha hétszer fejted, nem különbözik a rizlingtõl, hidd el
ezt nekem.
Plájer Jánostól elköszönve Hegedûs János
pincéjében nagy társaság fogad. Voltaképpen õk hívtak ide. Szeretnék visszaállítani
a régi hegyközségi szervezetet és bevezetni
a villanyt. A megbeszélésnek kellõ nyomatékot ad a bor és a bográcsban fõtt birkapörkölt.
Innen a Suszterhegy felé kanyarodom.
Megnézem, hogy érik-e már a korai szõlõ.
Sietve tekerek, de itt is megállítanak az
egyik présháznál.
– Hé, Lajos! Állj már meg! – szólít meg
Hajba Pista.
Leszállok a biciklirõl. Látom, népes társaság serénykedik egy hatalmas földhalom
mellett. Mint kiderül, Oláh Ferenc és
Arany Szabó József portáján ássák a közös
kutat. Lent a mélyben Varga Pista rakja a
vödröt. Azt felhúzzák egy csigán átvetett
kötélen. Belenézek a kútba. A szédítõ
mélységben szorgosan dolgozik a kútásó.

Egymás után mennek lefelé a kútgyûrûk.
Víz még sehol, pedig már tíz méter alatt
járnak.
– Kötél a derekán, rózsafüzér a nyakában.
Ha rászakad a kút, az Úristen kezében az
élete. Azért van a kötél, mert mi tudjuk
csak kimenteni, ha baj van – magyarázza
Hajba Pista.
A következõ vödör után kis pihenõre felhúzzák a kútásót, Varga Pistát.
– Ha nem lesz víz a kútban, nem lesz bor se
jövõre – jegyzi meg Herbszt Feri. Mosolyogva néz rám, hogy leesik-e a tantusz.
Kérdõn nézek vissza.
– Csak annyi víz legyen ebben a kútban,
amit a szellõ meg a harmat belehord – szól
Varga Pista magyarázólag, hozzá hamiskásan kacsintva.
Új fiú vagyok, nem értem, így hát megmagyarázza:
– Öregapámat mindig gyanúsítgatták,
hogy ha kevés bora termett, Krisztushoz
fordult egy kis segítségért, azaz megszaporította a bort, mint Krisztus a kánai menyegzõn. A gyanúsítgatóknak mindig csak
azt felelte az öregapám: „Az én boromban
csak annyi víz van, amit a szellõ meg a harmat belehord.” Csak hát a két lovát úgy
hívták, hogy Szellõ meg Harmat. Na, érted
már?
Nevetnek körülöttem a többiek, mert õk
ezt a szakállas bogárdi viccet már gyerekkoruk óta ismerik.
Az új világban megelevenednek a régi hagyományok. A szüret se csupán szûk körû
családi esemény. Kukucska Jánosék szüretére a családon kívül barátok, szomszédok,
jó ismerõsök is hivatalosak, s meghívtak,
hogy tudósítsak a szép eseményrõl. Van
zenekar is, Barabás Laci és Szabó Gyuszi
adják a talpalávaló muzsikát. A szüretnek
hamar vége, hiszen sok a szedõ. Délre már
kádakban a termés. A lugasban hosszú asztalok mellett terítenek. Zádori Lajos hozza föl a pincébõl a tavalyi bort, Kukucska
Sándor pedig veretes rigmussal kínálja a
vendégeket, s mint a lakodalomban van
szokásban, köszöntõ rigmusok kíséretében szolgálják fel az ételeket. Miután
mindenki jóllakott, újabb rigmus következik: „Teli a gyomrotok, ettetek, ittatok,
most hát mulassatok!”
A lassan már feledésbe merülõ szüreti felvonulás szokása is újraéled. A népdalkörös
asszonycsapattal én is felülök a csaposkocsira. Nótaszóval vonulunk végig Bogárd, Miklós és Töbörzsök utcáin. Forster
Józsi szilaj lovai az egyik fordulónál az
árokba viszik a fogatot, s ahányan vagyunk,
annyifelé gurulunk a dõlõ kocsiról. Szerencsére nagyobb baj nem történik, s este a
szüreti mulatságban vidáman énekli a
társaság: „Szüret felé jár az idõ, férjhez kéne menni…”
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Kis hazánkat járva
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület régóta
tervezi már, hogy egy kirándulás keretében végigjárjuk környékünk helytörténeti
nevezetességeit. Nem volt könnyû válogatni, hogy mi fér bele egy napba. Hogy Pál
Pista busza megteljen, hívtuk a családtagokat és ismerõsöket is. Cecén Macsi néni is
csatlakozott hozzánk egyik barátnõjével, s
így már majdnem tele lett a jármû.
Cecén csak kívülrõl, a busz ablakából tekintettünk rá a Csók István múzeum egyelõre még üresen álló épületére. Várjuk
már, hogy mikor nyílik meg újra a régi tárlat. Nagydorogon se mentünk be a kalapmúzeumba, amely éppen zárva volt.
Sárszentlõrincen az evangélikus templom
megtekintésére viszont hosszabb idõt
szántunk még az istentisztelet elõtt.
A település épületeiben õrzi a hajdani
szebb idõk emlékét. Korábbi mezõvárosi
rangját és lakosságának jelentõs részét
mára a település elveszítette. Az evangélikus templom mérete egykoron jelentõs
számú gyülekezetrõl árulkodik. Régi, szép
hangú orgonáját az idegenvezetõnk jóvoltából kipróbálhattam. Öreg padjai õrzik a
régi diákok emlékét. Többek között ide
véste be az egyik padba monogramját Petõfi Sándor, aki ide járt néhány évig iskolába.

lõrincrõl az itteni látnivalók megtekintése
után éppen oda tartottunk. Közben megálltunk Alsórácegresen Lázár Ervin öreg
szederfájánál, amely írói fantáziavilágának és meséinek fontos szereplõje. E kis
pusztai településbõl mindössze ez az öreg
szederfa maradt.
Kedvesemmel, Annamarival nem elõször
járjuk végig ezt az utat. S több alkalommal

Az evangélikusságról azt feltételeztem,
hogy ide annak idején német lakosság települt. Meglepve hallottam, hogy valójában
nyolc evangélikus hitû magyar jobbágycsalád alapította a színmagyar települést. A
címerükben látható Luther-rózsa és a
nyolc búzaszál is errõl tanúskodik.
Csodálatos szerencse, hogy szinte érintetlen formájában maradhatott fenn az a ház,
amelyben diákként Petõfi Sándor lakott.
Ebben a házban tekinthettük meg a Petõfi-emlékkiállítást és a korabeli mindennapi élet tárgyaiból, eszközeibõl rendezett
tárlatot.
Itt járt iskolába Lázár Ervin. Emlékére
szép emlékkiállítással rendezték be a
szomszéd házat.
Itt anyakönyvezték a közeli Rácegrespusztán született Illyés Gyulát. Sárszent-

tudósítottam már Lázár Ervin-, illetve
Illyés Gyula-emléknapokról, amelyekre
ilyenkor a környék iskoláiból is érkeznek
csoportok. Alsórácegresen a hajdani majorságot teljesen lebontották, s az utolsó
tégláig elhordták. Illyés Gyula szülõháza
helyén egy körülkerített részen egy kopjafa áll. Itt róttuk le tiszteletünket az író emléke elõtt. Illyés Gyula és Lázár Ervin iskolája megõrzõdött eredeti formájában.
Megvan az egyetlen tanterem a régi padokkal, katedrával, a teremmel, a vasárnapi misére egybenyitható szentéllyel, s megvan a régi kis harang is. Végigjártuk még a
kétszobányi Illyés Gyula-emlékkiállítást,
majd egy kis pihenõ után indultunk tovább
Ozorára.
Az ozorai vár történelmi emlékeket õriz.
Illyés Gyula az 1848-as, labancokat megfu-

tamító ozoraiaknak állított emléket az
Ozorai példa címû versében. Az eredetileg
gótikus stílusban emelt, impozáns várat a
firenzei születésû Filippo Scolari kezdte el
építtetni 1416-ban. Zsigmond király híres
törökverõ lovagját, a magyarok által Ozorai Pipoként emlegetett hõs katonát a szerelem láncolta Ozorához. Miután nõül
vette a vidék urának leányát, Ozorai Borbálát, nagyszabású építkezésbe kezdett a
páratlan szépségû, friss vizû patakokkal átszelt településen.
A várhoz éppen egy ilyen patak hídján át
vezet az út. Páratlanul épen megmaradt ez
a reneszánsz várkastély annak köszönhetõen, hogy az Esterházyak minden rombolás nélkül használták magtárnak az épületet. A nemzetközi segítséggel helyreállított várban látványos kiállítás kapott helyet, amely igényes képet ad a korabeli
életmódról. Csaknem eredeti formában
állították helyre a konyhát, a lakóhelyiségeket, a kápolnát, a tróntermet és helyet
kapott itt egy Esterházy-gyûjtemény is. A
belsõ reneszánsz udvarnak külön hangulatot adott a sok gyógy- és fûszernövény.
Ezek gyûjteménye érzékelteti a látogatóval, hogy a korabeli étkezéshez milyen fûszerezést használtak. Az emeleti folyosó
gerendáin levendulacsokrok lógtak. Ezt
használták illatosításra, illetve szagtalanításra, mert akkoriban jó, ha kétszer fürödtek az uraságok egy esztendõben.
Itt annyi idõt töltöttünk, hogy a simontornyai vár és múzeum megtekintését elhalasztottuk más alkalomra. Így is késõ délután értünk vissza Sárbogárdra.
És mi minden van még a környezetünkben, ami megtekintésre érdemes!
Ezzel az úti beszámolóval szeretném felkelteni az érdeklõdést szûkebb hazánk, a
Mezõföld világa iránt. Nem kell nekünk
olyan messzire mennünk, ha látnivalókra,
történelmi, kulturális emlékek megtekintésére áhítunk.
Hargitai Lajos
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Tankok és
vadászgépek

Sima gyõzelem
Dunafém Maroshegy–Sárszentmiklós 0-3

Harckocsik és repülõgépek makettjeibõl
nyílt kiállítás Sárbogárdon a Madarász József Városi Könyvtárban hétfõn este. Hegedûs Zoltán mutatta be saját makettjeit.

Sárszentmiklósi SE II. megye III. osztály bajnokcsapat
Csapatunk sima gyõzelemmel gyûjtött be három pontot a kiesõjelölt otthonában. Az elsõ félidõben néhány miklósi próbálkozás ellenére nem született gól, de a második játékrészben a nagy nyomás hatására Nagy Á. fejese révén vezetést szerzett a vendégcsapat,
majd néhány perc múlva Rozsos növelte az elõnyt. A végeredményt Tóth Zs. állította be.
Sárai csapata az akadozó kezdés ellenére fizikálisan, erõnlétben és technikailag is felülmúlta a Dunafém csapatát.
Ifi: 3-2 Öregfiúk: Sárszentmiklós–LMSK-Masita (Enying) 4-0

A megnyitón részletesen vázolta a katonai
jármûvek fegyverzetét, páncélzatát, készítésének körülményeit, rengeteg érdekes
információval gazdagítva a hallgatóságot.
Zoltán nem csak a MÁV kötelékét erõsíti,
pár éve ugyanis egy komoly makettezõ csapat is köreibe fogadta.
A megnyitót kötetlen beszélgetés követte,
melyen a vendégeket pogácsával és ásványvízzel kínálták.

Sárszentmiklósi SE

Sárszentmiklósi SE
Nyári focitábor
A Sárszentmiklósi SE nyári focitábort szervez két turnusban, 7–15 éves fiúk és lányok részére, napközis rendszerben.
A tábor helyszíne: Sárszentmiklós, sporttelep.
Turnusok:
I. 2015. június 16. (kedd)–június 19. (péntek),
II. 2015. június 22. (hétfõ)–június 26. (péntek).
A tábor napi ritmusa: gyülekezõ 8.00–8.30 óra, 1. edzés
9.00–10.30 óra, ebéd 12.00–12.30 óra, 2. edzés 15.30–
16.45 óra, uzsonna 16.45–17.00 óra, napi zárás, hazaindulás 17.00 óra.
A táborban részt vevõ edzõk: Sárszentmiklós utánpótlásedzõk – Husvéth Zsolt, Sallai Attila, Lajtos András, Bezerédi Ádám, Pajor László, Sárai György, illetve a DPASE két
utánpótlásedzõje, Szellák Sándor, Dobos László.
A tábor részvételi díja: 2.000 Ft/fõ/nap (azonos turnusban a
testvérek kedvezményt kapnak).
Jelentkezni lehet: a miklósi pályán Heiczinger Imre bácsinál személyesen, az utánpótlásedzõknél személyesen, illetve telefonon, valamint a 06 (30) 714 6836-os telefonszámon.
Ha szeretsz focizni, új cseleket tanulnál, sok az energiád, jelentkezz te is!
Kóstolj bele a profi focisták életritmusába, tedd próbára
magad!
Sárszentmiklósi SE

Hargitai Gergely

Fogathajtás Keresztúron
A Fejér megyei fogathajtók bajnokságának aktuális fordulója Sárkeresztúron zajlott szombaton. Rengeteg
nevezõ indult, ezért feszes volt a menetrend. Szerencsére idén nem szólt
közbe az idõjárás, nem áztatta el a területet, így a szépen kialakított keresztúri lovaspályán küzdhettek meg
az akadályokkal a hajtók. A helyi
egyesület tagjait már messzirõl fel lehet ismerni bordó felsõjükrõl; kiváló
szervezésük eredményeként sokan látogattak el most is az eseményre. Sátor, étel, ital és árusok álltak a közönség rendelkezésére.
Eredmények
Az akadályhajtáson 49-en indultak,
20 akadályt állítottak. 1. lett Viszus
Szabolcs, Fülöpházi LE; 2. Gasparovics László, SVK; 3. ifj. Szájer József, Katafai Lovas SE; 4. Kiss Olga,
Nagylóki LE; 5. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE; 6. Hatala Roland, Pincehelyi LSE.
Vadászhajtásra 26-an neveztek, 12
akadályt kellett „legyûrniük”. 1. lett
Viszus Szabolcs, Fülöpházi LE; 2.

Ihász Béla, Seregélyesi LE; 3. id.
Semjén Attila, Mezõszilasi LE; 4.
Pesuth Pál, Tököli LE; 5. Gasparovics
László, SVK; 6. Fritz József, Pincehelyi LE.
A bírói testület tagjai voltak: Nagy
Imre, Fülöp István; versenyiroda:
Gosztola Józsefné.
Hargitai–Kiss Virág
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 6., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma délelõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Tessék! 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Expressz 16.15 Világ 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Világ-nézet 6.25 Kerékpártúra 7.00 Híradó 7.30 Család-barát 9.05 A varázslatos Lassie 10.40 A világörökség kincsei 11.00 Hazajáró 11.30 Csodabogár 12.00
Híradó 12.45 Túraautó magazin 13.10 Ízõrzõk 13.40
Don Camillo visszatér 15.30 Térkép 16.00 Szeretettel
Hollywoodból 16.30 Noé barátai 17.00 Gasztroangyal
18.00 Híradó 18.30 Boxutca 18.45 Forma-1 20.25 Szerencseszombat 21.20 Ryan közlegény megmentése
0.05 Labdarúgó U20-as vb-mérkõzés összefoglaló
0.15 MüpArt 1.40 Tökéletes másolat 3.35 Noé barátai
4.05 Gasztroangyal 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.05 Top Shop 6.40 Kölyökklub 9.40 Ízes
élet 10.00 Teleshop 10.50 Kalandor 11.10 A’la CAR
11.40 TRENDmánia 12.10 Brandmánia 12.40 Street
Kitchen 13.15 Nevelésbõl elégséges 14.15 A nagy
svindli 15.15 Több mint sport 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.10 A végzet ereklyéi – Csontváros 21.35
Szex és New York 2. 0.40 A Zodiákus 3.30 Gálvölgyi-show 4.30 A fantasztikus Róka úr 5.45 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 Mizu? 8.30 Kezedben
az életed 8.55 Otthon a kertben 9.25 Astro-világ 10.35
Babavilág 11.05 Balfékek 11.30 Kandász Travel 12.00
Propaganda 13.00 Knight Rider 14.05 Walker, a texasi
kopó 15.05 Kasza! 16.10 Simlisek akcióban 18.00 Tények 19.05 Csak tudnám, hogy csinálja 21.00 Miss
Universe Hungary 2015 22.35 S.O.S. szerelem! 0.50
Sportos 1.05 A férjem védelmében 1.50 90210 2.30
13-as raktár 3.15 Mrs. Klinika 4.00 Retkes verdák
rémei 5.35 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai
idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00
Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30
Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00
Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág
18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Körkapcsolás a bajnoki labdarúgó-mérkõzésekrõl 20.35
Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház
21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10
Éjszaka

Június 7., VASÁRNAP
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Esély 9.00 Ma délelõtt 9.15
Kék bolygó 10.15 Kárpát Expressz 12.00 Híradó 12.45
Ma délután 13.15 4kerék 14.15 Itthon vagy! 15.15
Rúzs és selyem 16.15 Tessék! 17.15 4kerék 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni híradó
6.15 „Így szól az Úr!” 6.25 A sokszínû vallás 6.35 Kérdések a Bibliában 6.55 Labdarúgás: U20-as Vb, Magyarország - Nigéria 9.00 Isten kezében 9.25 Engedjétek hozzám… 9.35 Katolikus krónika 10.00 Református ifjúsági mûsor 10.10 Evangélikus ifjúsági mûsor
10.15 Úton-útfélen 10.25 Református magazin 11.00
Evangélikus istentisztelet közv. Erdélybõl 12.00 Híradó
12.45 Hagyaték 13.20 TS – Sport7 13.50 A búbos banka visszatérése 14.50 Áll a bál 16.30 Legenda a vonaton 18.00 Híradó 18.35 Hogy volt!? 19.30 Forma-1
22.30 Túraautó-vb 0.00 Labdarúgás: U20-as vb-mérkõzés összefoglaló 0.10 Dumas 1.55 Ryan közlegény
megmentése 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 Egy rém modern család 12.30 Hazug csajok társasága 13.35 Nyomul a banda 15.40
Nincs kettõ négy nélkül 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11
19.50 Exférj újratöltve 22.00 Az idõutazó felesége 0.10
Portré 0.40 Exférj újratöltve 2.40 Titkok otthona 3.20

Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00
Barátok közt
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 Tv2 matiné 9.00 Több
mint TestÕr 9.30 Astro-világ 10.40 Otthontérkép
11.10 Walker, a texasi kopó 12.10 Stahl konyhája
12.40 Falforgatók 13.45 Knight Rider 14.50 Walker, a
texasi kopó 15.50 Bölcsek kövére 2 – A Klump család
18.00 Tények 18.55 Az ének iskolája 21.20 Összezárva
Friderikusszal 22.35 A Vaslady 0.45 Szabadság szárnyán – Moka Béla igaz története 1.50 Sportos 2.00
Kettõs ügynök 2.45 Psych – Dilis detektívek 3.30 Haláli
zsaruk 4.15 Zsaruvér 5.05 Csapdába csalva 5.35
Békétlen békítõ
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.04 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 –
Gazdasági magazin 13.30 Irodalmi újság 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 Formabontó 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Június 8., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gazda 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Minden tudás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Roma magazin
6.25 Domovina 7.00 Híradó 7.25 Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.40 Ének az életért
9.35 A szenvedélyek lángjai 10.25 Család-barát 12.00
Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.10 Charlie, majom a családban 17.00
Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.35 Brown
atya 20.25 Kékfény 21.25 On The Spot 22.25 Az
internet veszélyei 23.15 Univerzum 0.10 Dumas 1.55
Magyar elsõk 2.10 Szerelmes földrajz 2.40 Századfordító magyarok 3.35 Virágzó Magyarország 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
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 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 22.25
Híradó 22.50 Magyarul Balóval 23.25 Gyilkos elmék
0.25 Chuck 1.30 Reflektor 1.45 Chuck 2.25 Teresa
3.10 Furcsa páros 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00
Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-Világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 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 2. 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos
1.50 Ezo.TV 2.55 Elit egység 3.35 Tiszta szerencse
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 A
görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók –
1989. 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális
magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág
21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka
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Június 9., 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 5.55
Srpski Ekran 6.25 Unser Bildschirm 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-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.10 Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.35 Rex felügyelõ 20.25 Önök kérték! 21.25
Furcsa pár 2. 23.00 Faust 2.00 Temetõ fejfák nélkül
3.30 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
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 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 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 3.15 Furcsa páros 4.00
Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 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 Tények 1.10 Aktív 1.30 Sportos 1.40 Ezo.TV 2.40 Szinglik
éjszakája 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 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 10., 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: 4.20 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Horvát krónika 6.25 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.20
Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.35 Don Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.20
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 19.35 Párizsi helyszínelõk 20.30 Szabadság tér
’89 21.20 Zsüti 100 22.15 Aranymetszés 23.10 Labdarúgás: U20-as vb-mérkõzés összefoglaló 23.20 101 éjszaka 1.05 Furcsa pár 2. 2.40 Magyar elsõk 2.55
Századfordító magyarok 3.50 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 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 Szulejmán 22.25
Híradó 22.50 Magyarul Balóval 23.25 Döglött akták
0.30 A Grace klinika 1.30 Reflektor 1.40 Piszkos csa-
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pat 2.25 Teresa 3.10 Furcsa páros 4.00 Dr. Tóth 4.45
Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 NCIS 13.55 Magánnyomozók 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 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 Franklin és Bash 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

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 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 11., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Kosár 10.15
Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskolapad 14.15 Rúzs és selyem 15.15 Profit7 16.15 Unió28
17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.10 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Rondó 7.00 Híradó 7.20 Charlie, majom a családban 8.10
Jamie 30 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.45
Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.05 Lola
15.50 Charlie, majom a családban 16.40 Szerencse
Híradó 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo
19.30 Szívek doktora 20.20 Fábry 21.40 Római helyszínelõk 22.45 kult.hu 23.15 Labdarúgás: U20-as
vb-mérkõzés összefoglaló 23.25 Keresztúton 1.00 Temetõ fejfák nélkül 2.30 Magyar elsõk 2.50 Szerelmes
földrajz 3.25 Pannon expressz 3.55 Határtalanul
magyar
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 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 Cobra 11 22.25
Híradó 22.50 Magyarul Balóval 23.25 Brandmánia
0.00 A harc szelleme 1.50 Reflektor 2.10 A’la CAR 2.35
Trendmánia 3.00 Teresa 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor
5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 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 A sakál árnyéka 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

Június 12., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon vagy!
10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Unió28 14.15 Tessék! 15.15 Kosár 16.15 Minden tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30 Ma
este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55
Roma kultúra 6.25 Hazajáró 7.00 Híradó 7.25 Charlie,
majom a családban 8.15 Jamie 30 perces kajái 8.40
Don Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái
13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.10 Charlie, majom
a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.40 Rocca parancsnok 20.35 Columbo
21.50 King 22.40 A rejtélyes XX. század 23.10 Hat nõ
és a gyilkos 0.40 Le a fejjel! 2.15 Magyar elsõk 2.30
Gyökerek 3.10 Pannon expressz 3.50 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 11.45 Asztro-show 12.45 Reflektor
13.00 Dr. Tóth 14.00 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 Showder Klub 22.25 Híradó 22.50
Magyarul Balóval 23.25 Minden lében négy kanál 1.30
Reflektor 1.40 Street Kitchen 2.10 Kalandor 2.30
4ütem 2.55 Teresa 4.00 Glee – Sztárok leszünk 4.40
Tuti gimi
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 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 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Regényes történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Történet
hangszerelve 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON,
a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Június 5., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó Imrével 2. rész 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Jurtanap Hantoson (ism. 23p), Iskolakórusok
találkozója (86p), N. Kovács Zsolt: Indonéziáról 1-2.
rész (ism. 70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 6., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 Jurtanap Hantoson (ism. 23p), Iskolakórusok találkozója (86p), N. Kovács Zsolt: Indonéziáról
1-2. rész (ism. 70p) 18.00 Lapszemle 19.00 VI. Nyári
Egyetem (ism. 93p), Hangszerbemutató Cecén (47p),
Pünkösdi néptánctalálkozó Alapon (40p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Június 7., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Jurtanap Hantoson
(ism. 23p), Iskolakórusok találkozója (86p), N. Kovács
Zsolt: Indonéziáról 1-2. rész (ism. 70p) 14.00 VI. Nyári
Egyetem (ism. 93p), Hangszerbemutató Cecén (47p),
Pünkösdi néptánctalálkozó Alapon (40p) 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó 3. rész 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 8., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó Imrével 3. rész 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Szent Ágota-nap (35p), Konfirmandus-találkozó
Sáregresen (75p), Színjátszó-találkozó 1. rész (69p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 9., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Alap új testvértelepülése
(63p), Hadtörténeti elõadás a könyvtárban (~60p),
Tankok és vadászgépek (47p), Violin záró koncert
Miklóson (55p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 10., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szent Ágota
nap (35p), Konfirmandus-találkozó Sáregresen (75p),
Színjátszó-találkozó 1. rész (69p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00
Lapszemle
Június 11., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó
Imrével 3. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.
hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

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

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS. 06 70 539 7882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091
Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ 06 20 405 7366
ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 06 20 367 2785
SZÕNYEGÜZLETÜNK
Sárbogárd, Tompa Mihály utcában
TOVÁBBRA IS NYITVA TART!
KIBÕVÜLT ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT.
Naponta: 8-12, 13-17, szombaton: 8-12.
06 25 463 587
M6-OS AUTÓPÁLYÁN DUNAÚJVÁROSNÁL
OMV TÖLTÕÁLLOMÁS FÉRFI MUNKATÁRSAT KERES.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV töltõállomáson.
FELSZOLGÁLÓT FELVESZÜNK 06 30 5600 259

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437 4869 (1148248)
Tápkockás, szálas paprika, paradicsom és fûszerpaprika palánta kapható. 06
30 418 7854. Sohár, Cece, Deák u. 81.
Üzlet-, irodahelyiség kiadó. 06 (70) 637 2874
Hízók eladók. 06 (30) 448 0022 (1148495)
Ötéves póni csõdör eladó. 06 (25) 466 524
Ház eladó a Szent István utcában Sárbogárdon. 06 (25) 625 825
Elõnevelt csirkék kaphatók, fiatal jércék elõjegyeztethetõk. Farkasék, Vörösmarty u. 5. 06 (30) 378 3116
Rántani való csirke kapható. Bethlen G. u. 25. 06 (70) 339 6137
Kisebb tetõjavítás és kõmûves munkára keresek hozzáértõ munkást. 06 (30)
241 5537
B-kategóriás jogosítvánnyal, mozgóbolti eladót felveszek. Érdeklõdni telefonon a 06 (20) 229 1159-es számon lehet.
Kis családi ház, albérletbe kiadó, szoba, konyha, fürdõszoba. 06 (70) 398 4626
(1148541)

Segédmunkást felveszünk. 06 (20) 229 1159
Kétszobás családi ház kiadó július 1-jétõl. 06 (20) 927 0985
C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ, mozgóbolti eladót felveszek. Érdeklõdni telefonon a 06 (20) 229 1159-es számon lehet.
Varrónõk figyelem! A Fair 2002 Kft. kárpitos mûhelybe varrónõt felvesz. Szabászatban való jártasság elõny. Érdeklõdni: Fair 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93. Telefon: 06 (20) 982 6630
Befektetõk figyelem! Ady-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 464 8288 (1148534)
Tûzifa-vásár! Cser, gyertyán hasított: 2250 Ft, akác kugli: 2500 Ft, hasított:
2650 Ft, vegyes tûzifa: 2450 Ft. Ingyenes házhozszállítás! 06 (20) 406 9267,
Simontornya, Papp János.
Sárbogárd központjában második emeleti, felújítandó lakás eladó. 06 (30) 945
6260

Kérdezték

ÁRKOK – KINEK
A FELADATA…?
A Bogárdi TV üzenõfalán a „mérges” nevû hozzászóló azt kérdezi, kinek a feladata a vízelvezetõ árkok karbantartása közterületen.
Korábban már volt önkormányzati tájékoztatás is ezzel kapcsolatban a Bogárd és Vidéke hetilapban, és több fórumon is
elhangzott: a lakóingatlanok elõtti illetve a lakóingatlanokon
található árkok tisztítása az ott lakók felelõssége, kötelessége.
Erre több évtizede van helyi és országos szabályozás. A többi
belterületi árkot az önkormányzat és a Dészolg tartja karban.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
Varga Gábor országgyûlési képviselõ
fogadóórát tart Sárbogárdon
2015. június 5-én (pénteken) 10-11 óra
között a képviselõi irodában (Ady E. út 164).
Mindenkit szeretettel várunk!

Bogárd és Vidéke 2015. június 4.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Elismerésben részesült két
sárbogárdi hivatásos tûzoltó

Megyei tûzoltó szakmai vetélkedõ
Dunaújvárosban

10 éves szolgálati idejének elismeréseként dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Szolgálati Jelet adományozott
Bencze Gábor tûzoltó fõtörzsõrmesternek és Kis Csaba tûzoltó
fõtörzsõrmesternek, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság két beosztott tûzoltójának. Bencze Gábor és Kis Csaba
2005-ben szereltek fel a sárbogárdi tûzoltóságra, szolgálati feladataik kiemelkedõ teljesítéséért az elmúlt években több alkalommal részesültek vezetõi dicséretben.

A székesfehérvári hivatásos és a papírgyári létesítményi tûzoltók
csapata mögött a második helyen végzett a sárbogárdi tûzoltók
csapata a megyei tûzoltó szakmai vetélkedõn május 28-án, csütörtökön Dunaújvárosban. A vetélkedõ egy elméleti tesztsor kitöltésével kezdõdött, majd egy összetett gyakorlati feladatot kellett megoldaniuk a résztvevõknek.
A megyei szakmai vetélkedõn hét
csapat indult. A hivatásosok kategóriájában a sárbogárdi, a székesfehérvári és a dunaújvárosi tûzoltók
versenyeztek. Az önkormányzati és
létesítményi tûzoltó-parancsnokságok közül a váli, a bicskei és a
polgárdi önkormányzati, valamint a
dunaújvárosi papírgyár létesítményi tûzoltói indultak.
A verseny a mentõ és megelõzõ tûzvédelmet érintõ tesztlap kitöltésével indult a dunaújvárosi hivatásos
tûzoltó-parancsnokságon. Az egykori szovjet laktanya területén a
gépkocsivezetõk a tûzoltóautókkal

A képen Bencze Gábor tûzoltó fõtörzsõrmester és Kis Csaba tûzoltó fõtörzsõrmester látható.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

2015. június hónapban az alábbi
idõpontokban kerül sor
a térítési díjak beszedésére
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
június 10. (szerda) 7.45–16.30 óra
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
június11. (csütörtök) 7.45–16.30 óra (Kippkopp Óvodát is)
Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
június 9. (kedd) 7.45–16.00 óra
Szent István Általános Iskola:
június 12. (péntek) 7.45–9.30 óra
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
június 12. (péntek) 10.00–11.30 óra
Zengõ Óvoda Sárbogárd
június 9. (kedd) 7.00–9.00 óra
június 11. (csütörtök) 14.30–16.00 óra
június 15. (hétfõ) 7.30–9.00 óra (ISKOLÁS IS)
Aprajafalva Óvoda (Töbörzsök)
június 10. (szerda) 14.00–16.00 óra
Pótbefizetés (iskoláknak):
2015. június 16-ától egész hónapban, ügyfélfogadási idõben a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 13. számú irodájában.

egy rutinpályán is összemérték tudásukat, majd a csapatok egy
részfeladatokból álló gyakorlatot hajtottak végre. A feltételezés
szerint egy többszintes lakóháztûzhöz kaptak riasztást, ám vonulás közben egy fa dõlt az útra, amelyet fel kellett darabolni. Az
épület vasajtaját pedig feszítõvágóval tudták csak kinyitni. A
versenyen külön értékelték a résztvevõk egyéni és csapateredményét.
Az elismerõ okleveleket és a gyõzteseknek járó kupákat Németi
László tûzoltó alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatóhelyettese adta át.
A sárbogárdiak eredményei:
irányító kategóriában 1. Barabás Tamás tû. ftõrm.;
beosztott kategóriában 1. Petrovics József tû. ftõrm., 2. Szigetvári
Csaba tû. ftõrm., 3. Szakács András tû. tõrm.;
gépjármûvezetõ kategóriában 3. Fekete János tû. ftõrm.;
csapat összetettben 2. helyezést ért el a Sárbogárd HTP.
Fotó: Katasztrófavédelem
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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JÓK AZ ALAPOK
Hogy mit keresett kedden egy kisbusznyi
Horvátországból érkezett személy Alapon? A horvátországi Sandrovac ezen a
napon írta alá az Alappal kötött testvér-települési megállapodását.
Pontosan délben érkezett meg a horvát delegáció a polgármester – szó szerinti – ve-

Méhes Lajosné tartalmas, ünnepélyes aláírást megelõzõ beszédét követõen a
sandrovaci polgármester, Josip Dekaliæis
örömét fejezte ki a megállapodással kapcsolatban. A települések polgármesterei
bíznak abban, hogy a testvér-települési
megállapodás által kulturális, gazdasági és

Dr. Simon László is méltatta a kezdeményezést. Véleménye szerint egy ilyen kapcsolatból mindenki profitálhat, a településen élõ embereket is beleértve.
A házigazdák színes mûsorral kedveskedtek: magával ragadó produkcióval lépett
fel az alapi iskola utánpótláscsoportja
(Nagytücskök), a Mezõföld Népi Együttes
és a Ten Dance tánccsoport.
A nap ezzel nem ért véget; a vendégek közösen megnézték Alap büszkeségeit, a mûvelõdési házzal szemben levõ hagyomány-

zetésével. Alap település vezetõi, a képviselõ-testület tagjai köszöntötték õket,
majd a mûvelõdési ház nagytermébe invitálták a vendégeket. A bemutatkozás után
kezdõdött az ünnepség, melyen meghívott
vendég volt dr. Simon László kormánymegbízott, Varga Gábor országgyûlési
képviselõ, Varga Gábor, a Fejér Megyei
Kormányhivatal kabinetfõnöke, Simon János, a Sárbogárdi Járási Hivatal vezetõje,
valamint Nyikosné Katzenberger Erika, a
járási hivatal vezetõhelyettese.
Méhes Lajosné polgármesternek Csúcs
Tibor tolmács – az Országos Magyar–Horvát Baráti Társaság alelnöke – nyújtott segítséget a kommunikációban. Már a mûsor
elejétõl fogva nagyon kellemes hangulat
volt a megjelentek között, amelyet indokol
az is, hogy már nem elõször találkoztak
egymással a felek: néhány héttel korábban
az alapiak vendégeskedtek a horvát településen, valamint a horvátok is többször
jártak már Alapon.

sportkapcsolataik tekintetében mindkét
település gazdagodik.
Köszönetet mondtak többek közt az alapi
származású Meggyesi Istvánnak, a buzsáki
polgármesternek, Kara Lajosnak és a buzsáki jegyzõnek, Mezriczky Tündének,
akik a kapcsolat kialakításában lényeges
közvetítõi szerepet töltöttek be.
Az okiratok ünnepélyes aláírása után a települések kölcsönösen kicserélték egymás
közt a községek zászlaját.

õrzõ házat, a START értékteremtõ programokat (a térkõ- és járdalap-készítõ üzemet, a kertészetet) és a település intézményeit.
Méhes Lajosné polgármester asszony bízik abban, hogy hamarosan az iskolára,
néptánccsoportra és a nyugdíjasklubra is
kiterjedõ kapcsolat alakul ki a horvát és a
magyar község között.
Menyhárt Daniella

