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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A megszólított
víz

Egyszer valahol olvastam egy olyan kísér-
letrõl, amit talán japán tudósok végeztek a
vízzel. Azt vizsgálták, hogy különbözõ ze-
nei rezgésekre miképpen reagál a víz. Arra
jutottak, hogy az emberi fülnek is kellemes
dallamok pozitív, jótékony töltést adnak a
víznek, míg a fülsértõ hangok negatívat. Ez
utóbbi pohár inkább volt méreg, mint fris-
sítõ. Hasonló próbát tettek növényekkel is,
melyek a jó rezgésekre intenzívebben fej-
lõdtek.

Mivel az emberi test tömegének több mint
a fele víz, így értelemszerû, hogy ránk is ha-
tással vannak a rezgések. Múltkor például
Mozart egyik megindító zongorahangver-
senyét hallgatva éreztem, ahogy a dallam
megszólítja bennem a vizet és az hullámot
vet. Fantasztikus megtapasztalás ez!
A bennünk visszhangot vert vagy belõlünk
indult rezgés továbbadódik rólunk. Figyel-
jék csak meg, mi történik a növényekkel a
lakásukban, kertjükben, az emberekkel a
környezetükben, ha Önök jól, vagy rosszul
érzik magukat a bõrükben.

Hargitai–Kiss Virág
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PORTRÉK

(6. oldal)

Fotó: Horváth Attila (Hungary Foto)
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Letették az uszoda alapkövét
Az illetékes minisztérium által mó-
dosított idõpontban, április 27-én,
szerdán délelõtt tették le a sárbo-
gárdi tanuszoda alapkövét a sár-
bogárdi sportpályán. Ezt megelõ-
zõen a beszédek megtartására és a
mûsorra a díszteremben került sor
az idõjárás miatt.

A Himnuszt követõen dr. Sükösd Tamás,
Sárbogárd polgármestere köszöntötte a
megjelenteket: – Nagy nap ez a mai a város
és a járás életében. Óvatos becslések sze-
rint is legalább 40-50 éve van a köztudat-
ban egy uszoda építésének vágya települé-
sünkön. Közben rendszerek jöttek-men-
tek, de nem történt érdemben semmi. Mi,
sárbogárdiak azonban nem csüggedtünk,
mert tudtuk, hogy aki kér, az kap, aki ke-
res, az talál, és a zörgetõnek megnyittatik.
Országgyûlési képviselõ úr biztatása és
együttmûködése mellett minden fórumon
elmondtuk, hogy Sárbogárdnak a jövõ
nemzedék egészséges fejlõdése és a felnõtt
lakosság minõségi szabadidõ-eltöltése ér-
dekében szüksége van egy sportkomple-
xumra, ezen belül egy uszodára. Nagy
örömmel vettük a BMSK Zrt. és a Nemzeti
Sportközpontok megkeresését a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közleményével,
miszerint városunk bekerült a nemzeti
tanuszodaprogramba. Testületünk gõz-
erõvel kezdte meg az elõkészületeket. A
választás a sárbogárdi focipályára esett,
mivel régóta dolgozunk egy sportközpont

létrehozásán, mely magában foglalja nem-
csak a tanuszodát, hanem egy szabványos
sportcsarnokot is. A tanuszoda 2016-ban
megvalósul. A 30 éves város gyönyörû szü-
letésnapi ajándékot kap ezáltal. Legfel-
jebb 300 napig tart az építkezés, melynek
eredményeként Sárbogárd és környéke
egy Makovecz-stílusú, gyönyörû, favázas
tanuszodával gazdagodik, mely a 25x15-ös
méretû, klasszikus úszómedencén kívül
magában foglal egy kisebb gyakorlóme-
dencét is. Ez az intézmény segít tartalom-
mal megtölteni a mindennapos testneve-
lést, de a szorgalmi idõszakon kívül segít
mindenkinek az egészséges, mozgásban
gazdag életmód kialakításában. Az egész-
séges életmód és élhetõ város képe ösz-
szekapcsolódik a tudatunkban – ehhez

szeretnénk igazítani a fejlesztések jelentõs
részét, így a kerékpárút megépítését is,
mely pályázat sikerében bízom.
A polgármester fölsorolta azokat is, akik-
nek köszönettel tartoznak azért, hogy idá-
ig eljutottak. Végül Kemény Dénes vízi-
labdázótól idézett: „Célokat kitûzni csak
úgy lehet, ha azok nem hiú, valóságtól el-
rugaszkodott ábrándok, hanem szívós
munkával elérhetõk. A kapufa éle mindig
igazságos, annak a lövése pattan be, aki a
hétköznapokban többet tett a gyõzele-
mért.”
A rendezvényt a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola népdalénekesei színesítették
Horváth Ferencné vezetésével, tiszta,
erõs, szépen csengõ hangjukkal.

Varga Gábor országgyûlési képviselõ, me-
gyei fejlesztési biztos felidézte Sárbogárd
„uszodatörténetét”: a vasút melletti foga-
dónál lévõ néhai strandot, ami – egy régi
fotó tanúsága szerint – önfeledt felüdülést
nyújtott az itt élõknek, illetve az 1999-
2000. évi belvizet, ami kevésbé kellemes
emlék. Majd így szólt: – A 2017-ben Ma-
gyarországon megrendezésre kerülõ vizes
világbajnokság hozadéka lesz az, hogy a
tanuszodákban hatékonyabban fogjuk a
jövõ generációját nevelni vizes sportokra,
és az úszás alapjait megtaníthatjuk nekik.
Talán az egyik legsikeresebb sportágunk
az úszás. Tudjuk, milyen fehér foltok van-
nak Fejér megyében – ezért is volt lelkesítõ
számomra, amikor a szûkebb frakcióülé-
sen elhangzott, hogy minden járási székhe-

lyen építünk uszodát, hogy ne legyen olyan
gyerek, aki nem tud úszni.
Varga Gábor hozzátette: a bejelentéstõl
számítva nagyon sokat küzdöttek, dolgoz-
tak azért, hogy ez a beruházás a megvaló-
sulás útjára lépjen.
Dr. Boros Anita vagyongazdálkodásért fe-
lelõs helyettes államtitkár e gondolatok-
kal állt a pulpitusra: – Nagy örömünkre
szolgál, hogy itt, Sárbogárdon is megvaló-
sítunk egy tanuszodát. Óriási dolognak
tartjuk, hogy Magyarország kormánya
olyan sportberuházásokat valósít meg or-
szágszerte, amelyre az elmúlt 100 évben
nem volt példa. Olyan Magyarországot
akarunk, ami minden gyermek számára
egyenlõ esélyeket biztosít, hogy egészséges
felnõtté váljanak. Fel kell kutatnunk a jövõ
bajnokait, ez pedig csak akkor lehetséges,
ha nem a gyermekeket utaztatjuk nagyvá-
rosokba, hanem a beruházásokat hozzuk
oda, ahol a gyermekeink vannak. A mi fel-
adatunk az, hogy a gyermekeknek megta-
nítsuk, hogyan lesz a sport az életük, min-
dennapjaik szerves része, ugyanúgy, mint a
digitális világ ismereteinek elsajátítása.
Megfelelõ fizikai erõnlét nélkül ugyanis
semmilyen munkát nem lehet elvégezni.
Már az ókori görögök is azt mondták: ép
testben ép a lélek. A magyar kormány el-
kötelezte magát a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program mellett
2014-ben. Ennek keretében 78 projektet
valósítunk meg elsõ ütemben 38 milliárd
forint értékben; tanuszodákat, tanterme-
ket, tornatermeket és komplett iskolákat
építünk. Az önkormányzatoknak ezekhez
nem kell saját erõt biztosítani. A tanuszo-
da üzemeltetését is az állam vállalja.
Ezekre az elköltött forintokra úgy kell
tekintenünk, mint befektetésekre. Olimpi-
ai úszóink is egykor egy tanmedencében
kezdték. Minden ország olyan lesz, ami-
lyen az ifjúsága.
Az egybegyûlteket ezután meginvitálta a
polgármester a sportpályára, ahol ünnepé-
lyesen elhelyezték a leendõ uszoda alapkö-
vét, s benne a jövõnek szóló kapszulát.

Hargitai–Kiss Virág
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125 ezer a bûnök ára
A három évvel ezelõtt augusztusban halálos balesettel végzõdõ közúti raliban résztvevõ, BMW-t vezetõ Sz. D. segítségnyújtás
elmulasztása és egyedi azonosító jel meghamisítása miatt állt a vádlottak padjára 2016. március 31-én, csütörtökön, a Sárbogárdi
Bíróságon. Errõl 2016/14. heti számunkban adtunk részletes tájékoztatást. (Mint arról már többször hírt adtunk: társát, a halálos
baleset közvetlen okozóját, Ny. Milánt 2014 szeptemberében másodfokon 5 év börtönre ítélték.) Az Sz. D. elleni vádpontokban a
döntést elnapolta a bíróság, mert az ügyész javaslatára beszerezték a székesfehérvári bíróság Ny. M. ügyében hozott döntésének ira-
tait, valamint a Takarékszövetkezet bizonyító értékû felvételét. Az április 26-án 8.30 órakor folytatott tárgyaláson megszületett az
ítélet.
A tárgyalás elején levetítésre került a Ta-
karékszövetkezet kamerafelvétele, amin
egyértelmûen látszik, hogy elõször Székes-
fehérvár irányából Cece felé közlekedett
nagy sebességgel egymás után a két autó,
majd visszafelé hasonlóképpen. Amikor a
két autó Székesfehérvár irányába haladt,
szembe jött velük egy rendõrségi kisbusz,
ami azonnal utánuk fordult, de e pillanat
töredéke alatt bekövetkezett a baleset. A
felvétel teljesen tiszta, jól kivehetõ képet
mutat az eseményekrõl. A felvétel alapján
megállapítást nyert, hogy a BMW-n elöl
nem volt rendszám, hátul viszont igen. Ezt
tanúvallomások is alátámasztják. A hátsó
rendszám beazonosításában az egyik tanú
vallomása volt mérvadó, aki pontosan
megadta a hatósági jelzés három betûjét. E
rendszám a vádlott édesapjának Trabant-
jához tartozik, amit már korábban kivon-
tak a forgalomból.
A felvételbõl hiányzik egy rész, 26 másod-
perctõl 52 másodpercig, de ez nem változ-
tatott e perben a tényeken.
Az ügyész az egyedi azonosító meghamisí-
tása vádjában további bizonyítékokat java-
solt bekérni. A bíró ezt nem tartotta indo-
koltnak.
A vádlott védõügyvédje kérdést kívánt in-
tézni védencéhez, de a bíró nem engedé-
lyezte. Ennek ellenére az ügyvéd elmondta
kérdését: „Más használhatta-e a gépkocsit
a családból?” A vádlott úgy nyilatkozott,
hogy igen, és nem tudta, hogy s mint van a
rendszám, érvényes-e, vagy sem.
Az ügyész vádbeszédében elmondta az
egyedi azonosító jel meghamisítása vád-
pont kapcsán, hogy a vádlott egy külföldrõl
behozott, forgalomba nem helyezett kocsi-
ra tette rá az apja Trabantjának rendszá-
mát. Nem helytálló, hogy nem tudta, hogy

s mint van a rendszám, hiszen kötelessége
lett volna ellenõrizni, hogy van-e rend-
szám a kocsin, s az érvényes-e, mivel a gép-
kocsit õ vette. Bizonyított, hogy a vádlott
elhagyta a helyszínt, volt ideje letakarni a
BMW-t, levenni a rendszámot. Onnan állí-
tották elõ, nem tanúsított megbánást. Leg-
alább vissza kellett volna mennie a hely-
színre és nyilatkoznia kellett volna. A se-
gítségnyújtás elmulasztása vádpont kap-
csán a kamerafelvétel alapján kétséges
ugyan, hogy a vádlott egy pillanatra meg-
állt-e, vagy tovább hajtott. A tanúvallo-
másokból viszont kiderül, hogy egy pilla-
natra megállt, de nem szállt ki az autóból,
holott a gépkocsiból jól látszott a sérült. A
keresztezõdésben álló másik gépkocsi ve-
zetõje odament segíteni, a vádlott ellen-
ben nem ajánlotta fel a segítségnyújtást,
felelõssége ezért megállapítható. A védõ-
ügyvéd múltkori állítása, hogy halottal
szemben nem áll fenn segítségnyújtási kö-
telezettség, nem helytálló, hiszen a vádlott
látta, hogy sérült van, de nem tudhatta, mi-
lyen a sérülés, mert nem gyõzõdött meg ró-
la. Több bírósági határozat is van erre vo-
natkozóan, amikbõl az ügyész idézett.
Hogy a vádlott fékezése mikor kezdõdött
meg, volt-e befolyása és milyen a baleset
bekövetkeztére, az nem volt ugyan vizsgá-
lat tárgya, de az ügyész álláspontja szerint
hathatósan közremûködött a baleset ki-
menetelében a vádlott szabályszegése.

A védõügyvéd beszédében úgy fogalma-
zott: rendkívül sajnálják, hogy egy ember
meghalt, de védencének nincs ehhez köze.
Védence álláspontja az, hogy nem õ he-
lyezte fel a rendszámtáblát, és amikor be-
ült a kocsiba, ezt nem látta. Abban a téves
nézetben volt, hogy a kocsi rendelkezik a
szükséges engedélyekkel. Gondatlan volt,

de a meghamisítás tényét ez nem támasztja
alá. Nincs olyan bizonyíték a perben, mely
egyértelmûsíti a hamisítást. A másik vád-
pontban védence nem vitatta, hogy szem-
tanúja volt a balesetnek. Mivel több sze-
mély érkezett a helyszínre segítséget nyúj-
tani, pszichés állapotára hivatkozva (egy
elõzõ napi baleset látványa miatt) õ nem
ment oda. Végül az ügyvéd megismételte
múltkori álláspontját a segítségnyújtással
kapcsolatban.
Szünetet követõen a bíró ismertette az íté-
letet. Sz. D. bûnös mindkét vádpontban,
amiért 50 napi pénzbüntetést, napi 2.500
Ft díjat, azaz 125.000 Ft-ot ró ki rá, plusz
800 Ft bûnügyi költséget. A bíró indoklá-
sában kifejtette: a székesfehérvári bíróság
elkülönítette a két cselekményt (mármint
Ny. M. és Sz. D. ügyét), ami szerinte nem
volt jó döntés, mert összefüggenek. Jelen
ügy vádlottjánál ténybeli beismerése a nyi-
latkozata az írásbeli vallomásban. Megál-
lapítható, hogy a baleset bekövetkezett,
amit a vádlott észlelt, de nem állt meg, ami
megállapítható a terhére, mivel szándékos
mulasztás, mert a tudatával felfogta. Füg-
getlenül attól, hogy milyen a sérülés, fel
kell ajánlani a segítségnyújtást. A halál
nem szubjektív megítélésen alapul, hanem
az orvosén. Ez 2 évvel büntethetõ vétség.
Hogy a BMW-nek nem volt hatósági jelzé-
se, arról tudomással kellett bírnia a vád-
lottnak. Az a felelõs, aki közlekedik a gép-
jármûvel, annak kötelessége meggyõzõdni
arról, hogy szabályos-e a jármû.
Az ügyész 3 nap gondolkodást kért.
A védelem az ítéletet tudomásul vette és
háromhavi részletfizetést kért a büntetés
összegének kiegyenlítésére.

Hargitai–Kiss Virág

FELHÍVÁS
Felhívom azon egyéni vállalkozók, illetve gazdasági társaságok figyelmét,
akik elhanyagolt, gazos területek kaszálásával foglalkoznak, hogy az idei
évben is szükségessé válhat a közérdekû védekezés elvégzése.
Várom azon jelentkezõk árajánlatait, akik kézi, motoros kézi, illetve gépi ka-
szálást vállalnak. Kérem, hogy az árajánlatot négyzetméterben határozzák
meg.
A konkrét kaszálás az árajánlat elfogadása után egy – egy terület külön –
külön szerzõdéskötéssel történne.
Az árajánlatokat mihamarabb szíveskedjenek eljuttatni az alábbi címre:
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, hatósági osztály, 7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.
Az ajánlattétel határideje: 2016. május 23.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Tisztelt Lakosság!
Az idei évben is, mint ahogy minden évben, problémát okoz az elhanyagolt,
elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertõzése.

Kérem, hogy ez évben is kerüljön sor mindenekelõtt a települési belterüle-
tek, utcák, terek, lakóingatlanok parlagfû-mentesítésére, gyommentesíté-
sére annak érdekében, hogy a gyors vegetáció következtében növekvõ pol-
lentermelõdésnek gátat vessünk.

A parlagfû-mentesítésben vegyen részt a felnõtt lakosság, tanuló ifjúság,
közintézmények, lakossági civil szervezetek, mindazok, akik számára az
egészséges környezet megteremtése fontos.

Kérem, hogy valamennyi ingatlantulajdonos, illetve -használó munkájával
segítse elõ a környezet- és humánegészségügyi szempontok alapján a tele-
pülésünk gyommal és parlagfûvel borított területeinek csökkentését.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Fogathajtás esõben és napsütésben
Megtréfált minket az idõjárás szombaton,
hiszen nem tudta, hogy süssön-e, vagy es-
sen. Így a hajtók sem tudták, mire készülje-
nek; esõkabát és díszes ruha váltotta egy-
mást, de volt, aki elfelejtette visszavenni a
nagy öltözködésben a kesztyûjét. Hiába
volt ezért pontlevonás, így is elhozta az
ezüstöt.
De még mielõtt nagyon elõreszaladnánk,
lássuk, hogyan is zajlott idén a XXI. Hin-
tók Versenye Sárbogárdon az Ifjúsági
parkban.
Az akadályhajtás versenyszámra 47 neve-
zés érkezett 10 megyébõl (Fejér, Pest,
Bács–Kiskun, Tolna, Somogy, Veszprém,
Komárom–Esztergom, Zala, Baranya,
Vas), valamint Szlovákiából is érkezett egy
versenyzõ. 645 méteres pályán csaptak
össze a fogatosok, az alapidõ 169 másod-
perc volt, mely alatt 20 akadályon kellett
áthajtaniuk.

A két fordulón kívül akadályhajtásban
összevetésre került sor az elsõ helyért Be-
sze Károly (Jakabszállási LSE) és Lebics
István (Zalalövõ és Környéke LSE) hajtók
között. Besze Károly nyerte az összesítést,
így õ kerülhetett a dobogó elsõ helyére.
Míg az akadályhajtás bonyodalmak nélkül
lezajlott, addig a vadászhajtásba annál in-
kább beleszólt az idõjárás. Utóbbira 18 ne-
vezés futott be. Az akadályhajtásban má-
sodikként pályára lépõ versenyzõ, Viszus
Szabolcs, a Fülöpházi LE hajtója olyan
idõt futott (ugyan még száraz füvön), hogy
azt tõle már senki el nem tudta venni a ké-
sõbbiekben. Aztán elkezdett esni, s a pálya
is megázott, bár a hajtók kedvét nem ez
vette el különösképpen. Színesedett a me-
zõny. Mivel hol esett, hol a nap törte át a
felhõzetet, s a versenyzõk sem szerettek
volna elázni, így volt, aki felvette az esõálló
öltözetet, de a legtöbben nem foglalkoztak
a csöpörgõ esõvel. A nézõk sem fogytak

meg túlzottan, ugyan páran megijedtek a
sötét felhõkkel érkezõ széltõl és dörgéstõl.
A sok nevezõ és a szoros idõbeosztás miatt
kevés kiegészítõ program volt, de a pálya
körül felállított pavilonokban lehetett né-
zelõdni új szerszámok, ostorok és egyéb
lovasfelszerelések között. A gyerekek sem
unatkoztak, hiszen volt ugrálóvár, trambu-
lin, és még pónikra is felülhettek. Aki meg-
éhezett, az egy jó sült, hamburger, vagy fa-
gyi és kürtõs kalács mellett töltõdhetett fel,
de a szomjazóknak sem kellett nélkülözni-
ük, hiszen hideg italt is fogyaszthattak a
helyszínen. Napközben Forster József és
ifj. Forster József népifogat-bemutatója
nóniusz fogattal, csengõs csikókkal szóra-
koztatta a kilátogatókat.

A verseny végén ünnepélyes eredményhir-
detésre került sor. A fogatok zenére felvo-
nultak a pályára, felsorakoztak a tribünnel
szemben, ahol dr. Sükösd Tamás, Sárbo-
gárd város polgármestere mondott beszé-
det, majd kiosztásra kerültek a díjak, kü-
löndíjak. Az eredményhirdetés végén a nõi
fogatosok és a segédhajtók számára virá-
got, míg a férfiaknak egy-egy üveg bort ad-
tak át.
Ezután tombolasorsolásra került sor. Az
értékes ajándékok mellett a tombola fõdí-

ja egy arab félvér csikó volt, amit Kenyeres
Attila nyert.
Az akadályhajtás eredményei:
1. Besze Károly, Jakabszállási LSE
2. Lebics István, Zalalövõ és Kör. LSE
3. Viszus Szabolcs, Fülöpházi LE
4. Id. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE
5. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE
6. Varga Szilárd László, Skublics Imre LK
Vadászhajtás eredményei:
1. Viszus Szabolcs, Fülöpházi SE
2. Magyar Zoltán, Marcali LE
3. Fritz József, Paksi LE
4. Semjén Attila, Mezõszilasi LE
5. Lovass Sándor, Monor SE
6. Id. Semjén Attila, Mezõszilasi LE
A Fejér Megyei Kettesfogat-hajtó Bajnok-
ság legjobb 10 helyezettje az elsõ forduló
után:

1. Id. Semjén Attila Mezõszilasi LSE 22 pont
2. Semjén Attila Mezõszilasi LSE 19 pont
3. Ferencz Róbert Sárbogárdi LE 17 pont
4. Tóth Roxána Sárbogárdi LE 15 pont
5. Csuti Péter Vihar LE 14 pont
6. Kiss Olga Nagylóki LE 13 pont
7. Csontos Gyula Mezõszilasi LSE 12 pont
8. Taligás Menyhért Sárbogárdi LE 11 pont
9. Ihász Béla Seregélyesi LE 10 pont
10. Tóth Imre Sárbogárdi LE 9 pont

A legjobb Fejér megyei hajtó: id. Semjén
Attila (Mezõszilasi LSE).
A három legjobb Sárbogárdi LE-hajtó:
Ferencz Róbert, Tóth Roxána, Tóth Imre.
Bírói testület: Gosztola Józsefné, Pákolicz
István, Nagy Imre, Nagy Imréné.
Pályaépítõ: Pákolicz István. Versenyiroda:
Gosztola Dávid. Mûsorközlõ: Gosztola
Gábor. Pályaszolgálat: Selmeczi Tamás,
Farkas Csaba, Puha Roland.

Hargitai Gergely

Fotó: Horváth Attila (Hungary Foto)

Fotó: Hargitai Gergely

Fotó: Horváth Attila (Hungary Foto)
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Áprilisi fagyok
Kedden hajnalban kinézek a szobám
ablakán, s mit látok! Jégvirágokat az
üvegen. Te Atyaég! Mi történt? A
nap éppen most kukucskál ki a látó-
határ szélén.
– Gyere gyorsan, Napocska! Ûzd el a
jégvirágot, olvaszd le a deret a házte-
tõrõl! – biztatom, de a jégvirág nem
nagyon akar olvadni.
A kinti hõmérõ -3 fokot mutat. Bal-
sejtelmektõl ûzve sietek ki a kertbe.
Szomorúan veszem tudomásul, hogy
sajnos már késõn jött a napsugár, le-
fagyott a gyönyörû, virágzó paradi-
csom. Kilenc órakor újra kimegyek,
hogy változott-e a helyzet, de bizony
csak rosszabb lett. Ahogy olvad a dér
a palántákról, úgy hervadnak le a le-
velek és a virágos hajtások. Nézem a
szõlõt, ott is megfeketedve konyul-
nak le a termést hozó hajtásvégek.
Abban reménykedem, hogy az alvó
rügyekbõl, amelyek eddig nem haj-
tottak ki, talán fejlõdnek új, termést
is hozó vesszõk.
A márciusi nagy melegben kihajtott
az õsszel földben maradt néhány ta-
valyi apró krumpli. Ennek a levelei is
hervadtan terülnek a földre. Már eb-
bõl se lesz termés. Az út mellett van
két nagy fügebokor, tele terméssel. A
levelek mind lefagytak ezen is. Vajon
a termések túlélik-e?
Szerencsére a bab és a kukorica, amik
éppen most bújnak, még sértetlenek.
Hívom Nagy Dezsõt, beszámolok ne-
ki, hogy mi történt nálunk. Õ se biztat
semmi jóval. Nála is ugyanez van.
Mondja, hogy mások is telefonáltak

már. Van, akinél az egész szõlõ elfa-
gyott. Akkor pedig a suszterhegyi
szõlõnkben is vége a világnak.
A még nagyobb baj az, hogy a követ-
kezõ éjszakákra is fagy várható.
Ez van. Nem sírunk bele a kiömlött
tejbe, hanem annak örülünk, ami
megmaradt, és pótoljuk az elfagyott
palántákat.

Hargitai Lajos

Továbbra is változékony, idõnként csapadé-
kos idõre van kilátás. Pénteken dél felõl egy
mediterrán ciklon közelíti meg hazánkat,

többfelé esõt, záporesõt okozva. Hétvégén átmenetileg csökken a csapadék-
hajlam, viszonylag kellemes idõjárás alakul ki. Hétfõn azonban újabb ciklon
érkezése okozhat újabb csapadékhullást, akár nagyobb mennyiségben is. A
légmozgás eleinte gyenge, vagy mérsékelt lesz, vasárnap azonban megerõsö-
dik az északias szél, ami hétfõn viharossá is fokozódik. A csúcshõmérsékle-
tek kissé emelkednek, a ciklonok által okozott esõs napokon lesznek alacso-
nyabb értékek. A változékony, szeles idõjárás a hajnali, reggeli fagyokat
számûzi.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

Eleged van abból,
hogy…?

E szavakkal kezdõdõ kérdéseket intéz a diákokhoz a
Jobbik „Figyelem, útakadály!” és „Szabad haladás!”
feliratú szórólapjain, melyet Farkas Gergõ, a Jobbik
ifjúsági tagozatának elnöke osztott segítõivel együtt a
diákoknak Sárbogárdon a József Attila utcában áp-
rilis 21-én, csütörtökön délután.
Farkas Gergõ: –
„Hallasd a hangod! –
Hangozzon el a te vé-
leményed is az or-
szággyûlésben!” cím-
mel egy kampányt in-
dítottunk, mellyel az
a célunk, hogy a fiata-
lokat is bevonjuk a je-
lenleg is zajló közne-
velési vitákba. Úgy
gondoljuk, hogy ez az
a társadalmi réteg,
aki érintett e kérdé-
sekben, mégis, kevés-
bé tudja kifejteni a vé-
leményét azokkal a
témákkal kapcsolat-
ban, amik napi szin-
ten érintik. A Jobbik
2016-ban valódi nem-
zeti konzultációt hir-
detett az egészségügy, oktatás és korrupció témájá-
ban. A jelenlegi kampánnyal az oktatás területét
érintjük. Szeretnénk eljutni minél több fiatalhoz. Ma
is azért vagyunk Sárbogárdon, hogy fiatalokkal talál-
kozzunk. Remélhetõleg több száz szórólapot tudunk
eljuttatni hozzájuk. Ezen a szórólapon keresztül a fia-
talok el tudják mondani az oktatással kapcsolatos vé-
leményüket, kritikáikat, és a Jobbik képviselõi vállal-
ják, hogy mindezt a parlamentben felolvassák – ezzel
is a döntéshozók tudtára juttatják, mit is gondolnak a
fiatalok. Az országban több száz településen több
mint 100 ezer példányszámban fogunk osztani szóró-
lapot a fiataloknak. Mellette interneten is lehet véle-
ményt küldeni a www.jobbik.hu/hallasdahangod hon-
lapon, tehát online formában is folytatjuk ezt a kam-
pányt. Arra szeretnék biztatni minden fiatalt, hogy él-
jen ezzel a lehetõséggel, mondja el a véleményét, mi
pedig ezt továbbítjuk az országgyûlésben. Úgy gondo-
lom, hogy ez egy fontos lehetõség, mert új szempont-
ok merülhetnek fel a köznevelési viták kapcsán. A fia-
talokat is tudjuk ezáltal bátorítani, hogy vegyenek
részt a közügyekben, azokban a kérdésekben, amik
érintik õket. Bízom benne, hogy nagyon sok fiatal fog
élni ezzel a lehetõséggel.

Hargitai–Kiss Virág
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A gimnázium ballagó diákjai

12. a

Osztályfõnök: Leszkovszki Anna

Boros Bianka, Boros Gergõ, Boros Mi-
lán, Farkas Gábor, Ferencz Noémi,
Hodos Vivien, Horti Dániel, Jákob Zsu-
zsanna, Juhász Fanni, Kovács Réka,
Molnár Krisztina, Murányi Róbert, Pa-
lati Laura, Plájer Nikolett Tünde, Reng
Eszter, Rohonczi Dóra Erzsébet, Sallai
Attila, Sebestyén Zsanett, Szakács Ta-
más Sándor, Szecsõdi Kata, Szedláko-
vics Fanni, Törzsök András, Vámosi
Kristóf, Zsoldos Zsanett

12. c

Osztályfõnök: Tóth Gabriella

Baki Dániel, Baranyi Bettina, Barsi Ba-
lázs Gábor, Bartók Kinga, Bugyik Bar-
bara, Bunford Enikõ, Dörögdy Anna,
Érsek Daniella, Firgi Barnabás, Halasi
Nóra, Horváth Márk, Huszár Fruzsina
Ágota, Kiszl Fanni, Kovács Adrienn,
Makkos Anna Ráhel, Molnár Liza, Mol-
nár Péter, Németh Kristóf, Pál Petra,
Révész Csaba, Sinka Gréta Csilla, Szaj-
kó Dóra, Szénási Gergely, Tóth Regina,
Várady–Szabó Márton

12. d

Osztályfõnök: Müller Csaba

Borbély Vivien, Buzás Milán, Cserna
Réka, Erõd Kitti, Goldberger Marcell,
Huszár Piroska, Kósa Szilárd, Kovács
Angéla Fanni, Lakatos Barbara, Pálin-
kás Anita, Plézer Éva, Rába Bernadett,
Sebestyén Melinda, Simon Szilvia, Sza-
bó Erika

12. a

12. c

12. d



Miklósi hírcsokor
Atlétikaverseny

2016. április 8-án területi atlétikaversenyen
vettek részt a Sárszentmiklósi Általános Is-
kola tanulói. Az egész napos rendezvény a
Mészöly Géza Általános Iskola sportpályá-
ján és tornatermében zajlott. Az alsós és fel-
sõs csapatok derekasan helytálltak a kissé
kellemetlen idõjárás ellenére is. Az alsósok
közül a 2. korcsoportban a lány- és fiúcsapat
is a második helyet szerezte meg. Hollósi
Bence negyedik osztályos tanuló egyéniben a
harmadik helyezett lett. Az alsós lánycsapat
tagjai: Fábián Barbara, Horváth Dorina,
Horváth Kincsõ, Novotny Rita, Zádori Dori-
na, Zámbó Bianka. Az alsós fiúcsapat tagjai:
Csuti Zoltán Dávid, Hollósi Bence, Palotás
Péter, Szántó Máté, Vadász Tamás, Sztojka
István Márkó. Gratulálunk a versenyzõknek
az elért eredményekért!

Erõs Mária

Az egészség jegyében
Az idei tanévben április 11–15-éig tartott az
egészséghét.
Hétfõn gyógyteát ittunk, délután a klub ud-
varában egészségügyi bemutató volt. Ingye-
nes szûrõvizsgálatok, vásár, termék- és has-
táncbemutató is várta az oda érkezõket. Le-
hetett vért is adni. Jöttek tûzoltók és rend-
õrök, bemutatták a szakmájukat.
A keddi napot reggeli tornával kezdtük. A 2.
szünetben filmet vetítettek nekünk a könyv-
tárban a csendes-óceáni szemétszigetekkel
kapcsolatban. Délután nyílt jógaszakkör vár-
ta az érdeklõdõket.
Szerdán volt a bolhapiac, melynek során az 1.
és a 2. szünetben minden osztály árusíthatta a
megunt tárgyait, játékait.
Csütörtökön narancskarikás vizet kaptunk,
az udvaron pedig a szünetekben érdekes játé-
kokkal, például gumikötéllel, kinti sakkal
játszhattunk.
Pénteken az osztály egyik tagjának egészsé-
ges és finom sütit kellett sütni, amit aztán kö-
zösen ettünk meg. A 6. órában minden osz-
tály kitakarította a saját termét.
A hét folyamán naponta egy-egy totót lehe-
tett kitölteni és leadni az egészséges élet-
móddal kapcsolatban, melynek jutalma egy
csomag egészséges gyümölcs volt.
Jólesett, hogy legalább ezen az egy héten kü-
lönös gondot fordíthattunk az egészségünk-
re. Köszönjük a rengeteg tartalmas program
megszervezését Horváth Anikó tanárnõnek
és segítõinek!

Farkas Margit és Tatai Boglárka

Logikai verseny Alapon
2016. április 22-én logikai versenyen vettünk
részt a 3-4., 5-6., 7-8. évfolyamos tanulóink-
kal. A feladatok nagyon érdekesek és elgon-
dolkodtatóak voltak. Többek között térlátást
fejlesztõ, útkeresõ, képkirakó, területfoglaló
feladatok várták a gyerekeket. Megküzdöt-
tek a számrejtvénnyel és a mûveleti sorrend-

del is. Szoros versenyben sikerült elhoznunk
a második helyezésért járó oklevelet és aján-
dékokat a 3-4. és az 5-6. évfolyamokon. A
csapat tagjai 3-4. évfolyam: Tatár Zoltán, Ju-
hász Zénó, Vámosi Boglárka, Tatai Sándor;
5-6. évfolyam: Leszák Péter, Katona Márk,
Domján Dominika, Kokas Réka; 7-8. évfo-
lyam: Erlich Dávid, Strasszer Bálint, Zádori
Levente, Windensein Zita. Gratulálunk a
versenyzõknek és a szervezõ iskolának is a
tartalmas programért!

Erõs Mária, Oszláncziné Baráczki Mária

Tanulmányi kirándulás:
Zirc, Csókakõ

Jó néhány éve hagyományként mûködik is-
kolánkban az a szokás, hogy a második évfo-
lyamos tanulók tanulmányi kirándulás kere-
tében ellátogatnak Zircre, Csókakõre. Úti
célunk elsõ állomása a Balatoni Nemzeti
Park Igazgatóság kezelésében lévõ Zirci Ar-
borétum, a cisztercita apátság angolkertjébõl
kialakult botanikus kert volt, amely az ország
legmagasabban fekvõ élõfa-gyûjteménye.
Egy kijelölt útvonalon, fákkal, virágzó bok-
rokkal szegélyezett ösvényen haladtunk vé-
gig. Az Arborétum bejárása után átsétáltunk
a közeli Magyar Természettudományi Múze-
um Bakonyi Természettudományi Múzeu-
mába. A múzeum a zirci Ciszterci Apátság
barokk épületének elsõ emeletén található,
ahol változatos állat- és növényvilágból lát-
hattunk kiállítást. A program zárásaként
Csókakõre utaztunk, ahol a felújított várból
gyönyörködhettünk a lélegzetelállító pano-
rámában. A tartalmas nap után fáradtan, de
annál több élménnyel gazdagodva tértünk
haza.

A Föld napja

A Föld napja (április 22.) alkalmából külön-
féle eseményeket rendeznek világszerte, me-
lyekkel felhívják a figyelmet a Föld természe-
ti környezetének megóvására, a környezet-
szennyezés csökkentésének fontosságára. A
jeles nap alkalmából, immáron sokadik alka-
lommal, a mi iskolánk is csatlakozott a kez-
deményezéshez. Ezen a napon tanulóink a
Föld színeibe öltöztek, elõzetes feladatként
plakátokat készítettek, figyelemfelhívó pro-
duktumokat hoztak létre újrahasznosított
alapanyagokból. A szülõk bevonásával cser-
jéket, fákat hoztak és ültettek az iskola köré,
pótolva az elszáradt régieket. A virágtartók-
ba virágzó növényeket tettek, díszítve a tan-
termek ablakait. Délutáni szabadidõs tevé-
kenység része volt a különféle, a Föld napjá-
hoz kapcsolódó totók, rejtvények, memória-
játékok elkészítése. Újrahasznosított PET-
palackból virágtartókat készítettek, mago-
kat, palántákat ültettek bele. Ez a nap mara-
déktalanul megvalósította azt a törekvésün-
ket, hogy tanulóinkban kialakítsuk az öko-
tudatos gondolkodást, hogy hangsúlyozzuk
és megalapozzuk a környezetvédelem iránti
igényt.

Kovácsné Rehák Judit
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Kazinczy-érem
2015. április 15. és 18. között Gyõrben zaj-
lott a Kazinczy Ferencrõl elnevezett Szép
magyar beszéd verseny 51. országos, Kár-
pát-medencei döntõje. A saját és a kötele-
zõ szöveg értõ és értetõ tolmácsolása mel-
lett a „Beszélni nehéz!” jelölésrendszer se-
gítségével írásbeli feladatot is meg kellett
oldaniuk a versenyzõknek.

A 83 gimnáziumi tanuló között volt isko-
lánk 10. c osztályos tanulója, Sükösd Ger-
gõ, aki szereplésével a Kazinczy-érmet ka-
pott versenyzõk közé került. Ezzel isko-
lánknak már három Kazinczy-érmes diák-
ja van a középiskolások között.

A verseny történetében hagyomány, ki-
emelve ezzel a középiskolások teljesítmé-
nyét, hogy az ünnepélyes eredményhirde-
tés után kerül sor a Kazinczy-díjak átadá-
sára is. Ebben az évben Minárik Tamás ta-
nár, Korbuly Péter rádióbemondó és Luk-
ács Sándor színmûvész részesült a díjban.
Büszkék vagyunk Gergõ eredményére,
akinek az általános iskolában szerzett Ka-
zinczy-jelvénye mellé most a középiskolás-
ok számára adható Kazinczy-érem is oda-
került. S külön elismerést érdemel, hogy
már 10. osztályos korában kiérdemelte.

PSG
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Mészöly-hírek
Szakma Sztár Fesztivál

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ál-
tal megrendezett Országos Szakmai Ta-
nulmányi versenyen és a „IX. Szakma
Sztár Fesztiválon” vehettünk részt a hete-
dik évfolyam tanulóival 2016. április 19-én
Budapesten a Hungexpo Vásárközpont-
ban.
Külön busszal szállítottak bennünket a
helyszínre és vissza. 40 szakma képviseltet-
te magát a rendezvényen: ács, asztalos,
kárpitos, víz- és gázszerelõ, szakács, pin-
cér, cukrász, kozmetikus, masszõr, fod-
rász, elektronikai mûszerész, varrónõ, vi-
rágkötõ, logisztikai asszisztens, mechatro-
nikai mûszerész stb. A verseny célja hogy a
gyakorlatigényes „fizikai” szakmák S bele-
értve a ráépülõ, magasabban kvalifikált,
érettségire épülõ szakmákat S vonzerejét
növeljék a szakmatanulás népszerûsítése
révén, melynek kiemelt üzenete: „A jó
szakma felér egy diplomával!”
A versenyzõk a számukra elkerített részen
készítették versenyfeladataikat, így a gye-
rekek munka közben láthatták egyes szak-
mák sajátosságait, érdekességeit, nehézsé-
geit. Lehetõség nyílt arra, hogy a látotta-
kon és írásos tájékoztatón túl személyes ta-
pasztalatokról is tájékozódjanak egy-egy
standon, mivel a szakmát oktató pedagó-
gusok, illetve a szakmát elsajátító diákok
szívesen válaszoltak az érdeklõdõ kérdé-
sekre. Nagy izgalmat jelentett a gyerekek-
nek az is, hogy például a szakács szakmánál
magukra ölthették a szakácsok ruháját és
fényképet készítettek róluk. Kipróbálhat-
ták, hogyan lehet összeilleszteni a mû-
anyag csöveket a vízszerelõ szakmában, és
cukrászmester tanította a bátrabbakat a
cukorrózsa készítésére.
Tanulóink sok hasznos tapasztalattal és él-
ménnyel tértek haza. Volt köztük, aki itt
talált olyan szakmát, amit továbbtanulási
lehetõségként választani fog. Köszönjük
ezúton is a lehetõséget!

Varga Angéla és Kecskés Andrea

Szavalóverseny
Sárszentágotán

Április 21-én Sárszentágotára utaztunk az
iskola által meghirdetett tavaszi szavaló-
versenyre. Harmadik és negyedik osztá-
lyos verskedvelõ gyerekek jelentkezését
várták. Iskolánkat Németh Zsófia 3. a,
Csányi Mirabella 4. b és Simon Hanna 4. b
osztályos tanulók képviselték.
A zsûri évfolyamok szerint értékelte a ta-
nulókat, megküzdött a nehéz feladattal, és
végül sikerült felállítania a nyertes ver-
senyzõk sorrendjét. Zsófi emléklapot ka-
pott elõadásáért, Mirabella és Hanna a ne-
gyedikesek között ezüst minõsítéssel gaz-
dagodtak.

A megérdemelt könyvjutalmak mellé min-
denki személyre szóló tanácsot kapott, ho-
gyan lehet még jobb, még ügyesebb elõ-
adó.
Köszönjük a verseny szervezõjének a szí-
ves fogadtatást, vendéglátást.
Gratulálunk kis versmondóinknak!

Horváthné Horváth Irén 4. b osztályfõnök

Játékos logikai vetélkedõ

A Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolá-
ja hagyományaihoz híven ebben a tanév-
ben is megrendezte játékos logikai vetél-
kedõjét. A versenyre április 22-én délután
került sor, melyre 4 fõs csapatok jelentkez-
hettek. Tanulóink az 5-6. évfolyamon 1.
helyezést, a 7-8. évfolyamon 3. helyezést, a
3-4. évfolyamon 4. helyezést értek el. A
gyerekek jól érezték magukat a verseny
alatt, újabb élményekkel és tapasztalatok-
kal tértek haza.
Köszönjük a meghívást és a színvonalas
szervezést!

Szabóné Berki Judit

Író–olvasó találkozó

Elõzõ heti cikkünkben tévesen jelent meg
az író–olvasó találkozó szervezésével kap-
csolatos információ.
Ezúton szeretném megköszönni a Mada-
rász József Városi Könyvtár dolgozóinak
iskolánk tanulóinak olvasóvá neveléséhez
nyújtott támogatását, segítségét. A könyv-
tár dolgozói is nagy hangsúlyt fektetnek ar-
ra, hogy a diákok olyan élményhez jussa-
nak, ami közelebb viszi õket egy-egy iro-
dalmi alkotáshoz, a könyv, az olvasás meg-
szerettetéséhez. Külön köszönet azért is,
hogy figyelnek arra, hogy olyan írókat is
vendégül lássanak, akiknek mûvei az álta-
lános iskolás korú gyermekekhez szólnak.
Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra,
hogy a könyvtár dolgozói gyakran szerve-
zik iskolánkba az író–olvasó találkozót, így
egy-egy rendhagyó irodalomóra keretében
ismerkedhetnek meg, beszélhetnek tanu-
lóink az írókkal.
Hatalmas élményt nyújt minden ilyen al-
kalom a diákoknak, és hozzásegíti õket ah-
hoz a fontos célhoz, hogy olvasóvá válja-
nak.
Bízom benne, hogy a könyvtár dolgozói a
jövõben is folytatják a megkezdett hagyo-
mányt!

Fülöpné Nemes Ildikó igazgató

A Föld „egy” napja

A fenntarthatósági témahét keretében a
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Isko-
lában egy vetélkedõ megszervezésével
csatlakoztunk a 46 évvel ezelõtt meghirde-
tett világméretû naphoz.

Április 21-én délután került sor a rendez-
vényre. A verseny 4 elméleti és 4 gyakorlati
feladatból állt. A csapatoknak 13+1-es to-
tót, szótagoló feladatlapot, keresztrejt-
vényt, betûrejtvényt, anyag- és kõzetfelis-
merést, szelektív hulladékválogatást, adott
képekbõl PowerPoint-bemutatót és saját
mûalkotást kellett megoldaniuk és létre-
hozniuk. A vetélkedõt két zsûritag, Szabó
Attila, a Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi Üzem-
mérnökség vezetõje és Hargitai–Kiss Ba-
lázs, a Bogárd és Vidéke Hírház nyomda-
vezetõje felügyelte és értékelte. Az EHP
(egy húron pendülünk), a Kossuth Zsu-
zsanna Általános Iskola csapata különdí-
jat, a Földfigyelõk csapata a Töbörzsöki
Szent István Általános Iskolából 3. helye-
zést, a Szmog5678 csapat a Sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskolából 2. he-
lyezést, és a Green Girls, a Cecei Általános
Iskola csapata 1. helyezést ért el. Köszön-
jük a felkészítõ tanárok és a zsûri munká-
ját.
Hagyományt teremtve jövõre is megren-
dezzük ezt a napot!

Szénási Csaba tanár

„A Földet nem apáinktól
örököltük, hanem

unokáinktól kaptuk
kölcsön”

Idén elõször került megrendezésre április
18-a és 22-e között a fenntarthatósági té-
mahét, melynek fõvédnöke dr. Áder János
köztársasági elnök volt. Iskolánk is csatla-
kozott a kezdeményezéshez.
A kerettantervre épülõ tudásanyag átadá-
sa iskolai és internetes környezetben való-
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sult meg. Ahhoz, hogy gyermekeink tuda-
tosan törekedjenek bolygónk fenntartha-
tóságára, megfelelõ ismeretekkel kell ren-
delkezniük. A téma köré felépülõ tanórák-
hoz elõre kidolgozott óratervek álltak ren-
delkezésünkre, melyeket az OFI és a Sze-
rencsi Szakképzési Centrum Tokaji Fe-
renc Gimnázium Szakértõi csapata készí-
tett el.
A témahét keretében került sor a Föld
napja alkalmából rendezett vetélkedõre,
melyre a tankerület általános iskolái ne-
vezhettek.
Április 22-én 1990 óta emlékezünk a Föld
napjára. Hogy tanulóink jobban odafigyel-
jenek a bolygó és az ember harmóniájára,
az ökológiai lábnyomukkal szembesítettük
õket. A szünetekben errõl szóló kisfilmet
nézhettek meg az aula óriás kivetítõjén.
Hisszük, hogy nem csak ezen az egy napon
figyelnek oda környezetükre.
A rajzpályázat is Földünk megóvását he-
lyezte a középpontba. A foglalkozások al-

kalmával a gyerekek megtudhatták, hogy
mennyi élelmiszert fogyasztanak a világ
különbözõ országaiban élõ családok he-
tente, mekkora az egyes országok ökológi-
ai lábnyoma, és mit tehetnek õk az életko-
ruknak megfelelõen, hogy csökkentsék a
környezetre gyakorolt hatásokat. Ezek kö-
zé tartozik a szelektív hulladékgyûjtés,
amelyre ökoiskola révén óriási hangsúlyt
fektetünk. Ám hogy még jobban tudatosít-
suk ennek fontosságát, 4 hetes versenyt is
hirdettünk. A számítógép használata tanu-
lóink számára közkedvelt és természetes
idõtöltés. A Fenntarthatósági Kupa inter-
netes országos versenyen a világháló adta
lehetõségek kihasználása fontos szempont
volt. Háromfõs csapatunk itt mérette meg
magát, reméljük, jó eredménnyel!

Minden program célja az volt, hogy rámu-
tassunk: kis odafigyeléssel mindenki sokat
tehet a Föld védelméért!

Dicsérdi Józsefné

MEGHÍVÓ
2016. május 2-án

(hétfõn) 17 órakor

Gróf Nádasdy Borbála

lesz író–olvasó találkozónk
vendége a Madarász József

Városi Könyvtárban.

A találkozó után lehetõség adódik a
grófnõ könyveinek megvásárlására és
dedikálásra.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
A belépés ingyenes.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt a

2016. május 6-án (pénteken)
tartandó Lázár Ervin-napra

9 órától kezdõdõen

* Mesemondás, jelenetek Lázár Ervin
meséibõl
Helyszín: mûvelõdési ház
(Pálfa, Alkotmány u. 5.)
* Futballkupa (általános iskolások ré-
szére)
Helyszín: focipálya
(Pálfa, Sport u.)

A Pálfai Általános Iskola pedagógusai és a
Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottság

PAPFÖLDI GYERMEKNAPPAPFÖLDI GYERMEKNAP
Az idei évben május 21-én, szombaton,Az idei évben május 21-én, szombaton,

10–18 óráig a papföldi játszótéren10–18 óráig a papföldi játszótéren
kerül megrendezésre az évek óta nagy sikernek örvendõkerül megrendezésre az évek óta nagy sikernek örvendõ

PAPFÖLDI GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP!PAPFÖLDI GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN GYERMEKET ÉS CSALÁDOTSZERETETTEL VÁRUNK MINDEN GYERMEKET ÉS CSALÁDOT

EGY KELLEMES NAPRA,EGY KELLEMES NAPRA,
EZER JÓ JÁTÉKKAL, MEGLEPETÉSEKKEL,EZER JÓ JÁTÉKKAL, MEGLEPETÉSEKKEL,

SZTÁRVENDÉGEKKEL!SZTÁRVENDÉGEKKEL!

A szervezõk és Sárbogárd Város ÖnkormányzataA szervezõk és Sárbogárd Város Önkormányzata
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Cecei sulibörze
Látogatás a várpalotai
Trianon Múzeumban

A Cecei Általános Iskola diákjainak egy csoportja 2016. április
19-én kiránduláson vehetett részt, amelynek célja a Várpalotán
található Trianon Múzeum volt. Az iskola tanulói egy nagylelkû
felajánlásnak köszönhetõen látogatták meg az intézményt. A
cecei benzinkutat üzemeltetõ Metalelektro Kft. vezetõje finan-
szírozta a kirándulást, amelyen 42 diákunk vehetett részt.

A múzeum munkatársai 2 csoportra osztották a tanulókat, és elõ-
ször egy múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, ahol be-
mutatták az 1920. június 4-én a Párizs melletti Versailles
Nagy-Trianon palotájában aláírt békediktátum elõzményeit, ma-
gát a nagy háború kitörését, fontosabb eseményeit és a katonai
események végét. Diákjaink képet kaphattak a háború utáni Ma-
gyarország kaotikus másfél évérõl, így a Károlyi Mihály-féle nép-
köztársaság, majd a kommunista tanácsköztársaság uralmáról,
majd a béketárgyalások körülményeirõl. Egy animációs film se-
gítségével ismerkedhettek meg az elszakított országrészek ma-
gyarlakta vidékeivel, településeivel. Eközben a másik csoport
tárlatvezetésen vett részt, ahol elsõsorban a két világháború kö-
zötti revizionista eszme tárgyi emlékeibõl kaphattak ízelítõt.
A múzeum gazdag kiállítási anyaga segítségével idéztük fel a XX.
századi történelmünket, amelynek minden kis szegletében ott rej-
tõzik a trianoni nemzettragédia és annak következményei. A mú-
zeumlátogatás után Veszprém felé vettük utunkat, ahol egy ta-
nulmányi séta során ismerkedtünk meg a belváros történelmi
épületeivel és megcsodáltuk az Erzsébet-ligetben található szob-
rot, amely pontos mása annak a híres cecei Erzsébet-szobornak,
amely az 1950-es évekig településünk egyik jelképe volt.
Iskolánk diákjai nevében köszönjük a nagylelkû támogatónak,
hogy lehetõvé tette ezt a programot!

Kulcs a sikerhez!

Iskolánk bekapcsolódott a szent-
endrei Ferenczy Múzeum pályáza-
tába, amelynek célja egy mûvészeti
kompozíció elkészítése, amelyhez
régi, fémbõl készült kulcsokat sze-
rettek volna összegyûjteni az or-
szág minden részérõl. A kiírás ér-
telmében a legtöbb kulcsot bekül-
dõ település 500.000 forintos tá-
mogatásban részesül, amelyet az iskola biztonsági fejlesztésére
tud fordítani. A felhívásunkhoz nagyon sok segítséget kaptunk a
diákoktól, szülõktõl és partnereinktõl, így összesen 677 darab
kulcsot sikerült összegyûjtenünk, amelyet eljuttattunk a múze-
umnak. Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki hoz-
zájárult a gyûjtéshez. Külön köszönet Tornócziné Bondor Csilla
tanárnõnek, aki mûvészi alkotásnak is beillõ kulcsgyûjtõládikót
készített a programhoz!

Közlekedésbiztonság a Vajtáért
Közhasznú Egyesület jóvoltából

A Vajtáért Közhasznú Egyesület az idei tanévben is bevonta a
Cecei Általános Iskolát abba a pályázatába, amelynek témája a
biztonságos közlekedés volt. A program célja, hogy felhívja a
gyermekek és a szülõk figyelmét a közlekedési szabályok minél
pontosabb ismeretére és azok helyes alkalmazására. Bár iskolánk
pedagógiai programjának része a gyalogos és kerékpáros KRESZ
oktatása, nem lehet elégszer felhívni ennek fontosságára diákja-
ink figyelmét. A program keretében minden évfolyamunk egy, a
témához kapcsolódó játékos feladatlapot töltött ki, amely tovább
mélyítette ismereteiket a témában.
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A sikeres kitöltés után pedig mindenki egy személyre szóló aján-
dékot vehetett át, amely között színezõfüzet, társasjáték, puzzle,
fényvisszaverõ karkötõ, tornazsák és kerékpárfényszóró is volt.
Köszönjük az egyesület támogatását!

Tehetséggondozó Fórumon jártunk!

Iskolánk is meghívást kapott a 2016. április 14-én a Sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskolában megszervezett Tehetség Fó-
rumra. Cecérõl egy kisebb diákcsoporttal képviseltettük magun-
kat, és a regisztráció után ajándékot vehettünk át a szervezõktõl.
Az idézetektõl dús köszöntõ után a sárbogárdi iskolák mûvészeti
csoportjai mutatták be tudásukat, majd megérkezett a várva várt
sztárvendég: Novák Péter. A színmûvész és mûsorvezetõ beszá-
molt az életpályájáról, gyerekkori kalandjairól, és beavatott min-
ket a gimnáziumi élet rejtelmeibe is. A beszélgetés után különbö-
zõ programok vártak ránk: gyöngyfûzés, makettépítés és különfé-
le táncos elõadások. Eközben a tanárok jó gyakorlat bemutató-
kon vettek részt, ahol iskolánkból Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõ
mutatta be „A víz az élet!” címû természettudományos tehetség-
gondozó programot. Az iskola aulájában megtekintettük azt a ki-
állítást, amelynek a mi munkáink is részei voltak, hiszen két para-
vánon láthattuk a Tornócziné Bondor Csilla tanárnõ által veze-

tett cecei kézmûves szakkör legjobb munkáit. Köszönjük szépen a
változatos programokat és a lehetõséget, nagyon jól éreztük ma-
gunkat!

Horváth Lilla 7. a

Cecei B-közép

A Cecei Általános Iskola 3. b osztályosai a fõvárosi Összefogás
XI. Sportegyesület, az EMMI és az MLSZ közös pályázatára je-
lentkezve elképzelték, hogyan szurkolnának a magyar labdarú-
gó-válogatottnak a nyári Európa-bajnokságon.

Az elképzelést tett követte, amelyet videóra is vettek és fel is töl-
töttek a népszerû videómegosztóra. A kis jelenethez az alábbi
kiegészítést fûzték:

„Mi a Cecei Általános Iskola 3. b osztályos tanulói vagyunk. A pá-
lyázatra osztályfõnökünk, Klári néni hívta fel a figyelmünket, s mi
örömmel vetettük bele magunkat a tervezgetésbe.
Cece Fejér megye déli részén található, kb. 2700 lakossal rendel-
kezõ kis település. A faluban mindig volt futballcsapat, és mi, is-
kolások is részt vettünk a Bozsik-programban, valamint a diák-
olimpián.
Az osztályunkból szinte mindenki jár futballozni, és Klári néni ké-
zilabdaedzéseit is szívesen látogatjuk. Az osztályban gyakori té-
mák a meccsek eredményei, és az éppen aktuális sportesemé-
nyek.
A videó elkészülésében egyik osztálytársunk édesapja segített ze-
nei kísérettel, és napközis tanár nénink is örömmel vett részt a
felkészülésben.
Reméljük, hogy a beküldött képek és a videó visszaadja azt a lel-
kesedést, amellyel készültünk a pályázatra.
Hajrá Magyarok!”
Aki kíváncsi a felvételre, megnézheti iskolánk honlapján is:
www.iskola.cece.hu.

Cecei iskola
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TV, PORSZÍVÓ
A SZOMSZÉDBAN

2016. április 17-én az esti órákban Sár-
keresztúrról érkezett bejelentés, miszerint
valamikor az elmúlt két nap folyamán be-
törtek az egyik Szabadság utcai családi
házba. A 65 éves hölgytõl ismeretlen elkö-
vetõk televíziót, porszívót, valamint élel-
miszereket tulajdonítottak el. 2016. április
18-án a nyomozók megjelentek Sárkeresz-
túron, majd házkutatásokat és egy tanúki-
hallgatást követõen a betörés helyszínétõl
nem messze, az egyik Szabadság utcai ház-
ban megtalálták az eltulajdonított dolgo-
kat, melyeket lefoglaltak. A 25 éves helyi
elkövetõt lopás vétségének elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki a nyomozók.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Rajtad van, akkor rajta
Az önbizalom hiánya és a „sérthetetlen vagyok” érzés ellehetetleníti a biztonságos sze-
xet a fiatalok körében
A Durex legújabb kutatási eredményei rávilágítottak azokra a körülményekre és tévhi-
tekre, amik meggátolják a fiatal korosztályt (16–24) a biztonságos szexben.
Az átfogó kutatás, mely felmérések és interjúk sorozatából épült fel két év alatt, meglepõ
tényeket tárt fel: a fiatalok döbbenetesen keveset tudnak a szexuális úton terjedõ beteg-
ségekrõl, a nem kívánt terhességrõl és az ellenkezõ nem szexhez való hozzáállásáról.
Bár tisztában vannak vele, hogy minden alkalommal óvszert kellene használniuk, azon-
ban a pillanat hevében gyakran sutba dobják elveiket. Úgy tûnik, sok fiatalt nem érdekel-
nek a lehetséges következmények és/vagy nem érzik elég magabiztosnak magukat ah-
hoz, hogy ragaszkodjanak az óvszer használatához. Ezáltal feleslegesen kockáztatnak,
pedig tudják, hogy nem kellene.
Általános problémát okoz még a „velem ez úgysem fog megtörténni” hozzáállás, illetve a
tájékozatlanság a nemi úton terjedõ betegségekkel és nem kívánt terhességgel kapcso-
latban, amik mind hozzájárulnak az úgynevezett „sérthetetlenség kultúrájához”.
Az adatok magukért beszélnek: a szexuális életet élõk 40 %-a bevallotta, hogy egynél
több partnerrel feküdtek le óvszer használata nélkül és 61 % egyetértett abban, hogy ál-
talában addig nem is gondolnak az óvszerre, amíg hirtelen szükségük nem lesz egyre.
Annak ellenére, hogy sok fiatal szükségtelenül vállalja a kockázatokat, a válaszadók
mindössze 14 %-a mondta, hogy a nemi úton terjedõ betegségek (a HIV és az AIDS kivé-
telével) aggasztják õket a leginkább. Kevesebb, mint negyedük aggódik csak a nem kí-
vánt terhesség miatt.
A statisztikákból és a megkérdezettek válaszaiból egyértelmûen kiderül, hogy mik aka-
dályozzák a fiatalokat a biztonságos szexben. Majdnem fele (48 %) úgy gondolja, hogy a
baráti körükben senki nem fertõzõdhet meg HIV-vel vagy AIDS-szel.
„Azt hittem, a HIV egy régmúlt generációs probléma. Mi nem foglalkozunk a HIV-vel!”

A MAGABIZTOSSÁG A LEGFONTOSABB
A Durex úgy gondolja, hogy a kutatás és az összeállított film segít abban, hogy a fiatalok
új megoldásokat találjanak a fennálló problémákra, és megpróbálják megváltoztatni a
biztonságos szexrõl alkotott képet. A márka egy mindent átfogó információs microsite
kialakításán dolgozik (http://www.durex.hu/rajtadvanakkorrajta/), amin keresztül prak-
tikus, õszinte tanácsokkal tudják ellátni a fiatalokat szex és párkapcsolat témakörben. A
felületen – a tanácsokon kívül – cikkeket és videókat is talál majd az olvasó, amik a maga-
biztosságról, a biztonságos szexrõl, a nemi úton terjedõ betegségekrõl és a nem kívánt
terhességrõl szólnak.
Mark Pearson, a Durex regionális márkaigazgatója így vélekedik:
„A biztonságos szex mindkét fél felelõssége kellene, hogy legyen, de a felmérésben részt-
vevõ fiúktól megtudtuk, hogy a lányokon áll vagy bukik a dolog: az van, amit õk monda-
nak.
A fiatal lányok elmondták, hogy bár tudják, hogy minden alkalommal ragaszkodniuk
kellene az óvszerhasználathoz, ennek ellenére számtalan okot sorolnak fel, hogy miért
nem kerül elõ mégsem, amikor eljön az idõ. A leggyakoribb indokuk az, hogy aggódnak,
hogy ha ragaszkodnak az óvszerhez, megölik a hangulatot, vagy elveszik a fiúk kedvét. A
visszautasítástól és a hangulat megölésétõl való félelem a legnagyobb akadály, amit le
kell küzdeniük a biztonságos szex érdekében. Számunkra azonban kiderült, hogy a leg-
több esetben egyáltalán nem errõl van szó; valójában ennek pont az ellenkezõje igaz.”
„Félnek a visszautasítástól – csak a párjuk kedvében akarnak járni.”
A Durex meg akarja cáfolni azokat a tévhiteket, amiket a lányok a fiúk óvszerhasználat-
tal kapcsolatos gondolatairól állítottak fel. A kutatásból kiderült, hogy ugyan a fiúk egy-
harmada megpróbálja megúszni az óvszer használatát, azonban a film rávilágít, hogy so-
kukat inkább felizgatja, ha a lányok ezt nem engedik. A fiúk 79 %-a azt állította, még iz-
galmasabbnak találják a lányt, ha az ragaszkodik az óvszerhez.
„Én személy szerint imádom, ha a lány elõhúz egy óvszert, és nekem csak fel kell ven-
nem... Gyerünk!”
A Durex ezt az üzenetet és a portálon elérhetõ videókat szeretné felhasználni arra, hogy
megcáfolja és megváltoztassa az óvszerhez való hozzáállást – hogy aggodalmaskodás
helyett mindkét fél jól járjon.
Gemma Cairney, a brit Radio1 mûsorvezetõje és TV-bemondója a kampány mellé áll:
„Manapság nehéz fiatalnak lenni – rengeteg a társadalmi nyomás, a szex és a párkapcso-
lat témakörei pedig leginkább egy aknamezõre hasonlítanak. Ez a kampány megmutatja,
hogy milyen fontos szerepe van a tudásnak és magabiztosságnak abban, hogy jó döntése-
ket hozzál. Szívügyem a fiatalok támogatása – kiváltképpen a fiatal nõké. Remélem,
hogy egyenes beszéddel és megfelelõ útmutatással a kampány hozzájárul a fiatalok tudá-
sának bõvítéséhez, és javítani fog a szexhez való hozzáállásukon.”

/X/
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Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

Állatorvosi ügyelet
2016. május

Május 1.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a, 06 (30) 6393 977;

május 7-8.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady Endre u. 1., 06 (30) 8161 374;

május 14-15-16.: dr. Csele István, Sá-
rosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404;

május 21-22.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06 (20)
9749 065;

május 26-27-28.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd–Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62.,
06 (30) 9398 629.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresz-
túr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Kovács Péter járási hivatalvezetõ
nevében és megbízásából:

dr. Szlávik Ferenc
osztályvezetõ járási fõállatorvos



Bogárd és Vidéke 2016. április 28. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 13

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

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

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

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

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

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

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

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

Dr. Farkas János háziorvos

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

Dr. Horváth Endre háziorvos

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

Dr. Jarabin János háziorvos

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

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

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

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

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

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

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

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

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

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

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

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

Tömegközlekedés

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

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.

Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22) 311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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EGY ESET
Szombat délután…
A nagyáruházban közepes forgalom, kellemes, halk
zene. Tolom a szerényen megrakott drótkocsit a
pénztár felé. Ámde hirtelen gyors fékezés. Hol a
kistáskám? Hol a táskám a pénzemmel, új okos-
telefonommal, minden iratommal? A vállamon
nincs, a kocsiban nincs. Nyilván az autóban hagy-
tam. Na, futás a parkolóba! Hûha! Hiába kutako-
dok a sarkokban, az ülés alatt, a táska bizony nincs
ott.
Ez lehetetlen! Világosan emlékszem, hogy mikor
otthonról elindultam, nálam volt az elegáns, na-
gyon a szívemhez nõtt kis holmi. A szülinapomra
kaptam. Az, ugye, lehetetlen, hogy ami van, az hir-
telen ne legyen! Jönnek ám az erõs szívdobbanások,
a katasztrófaérzet. Mi lesz itt jó pár napig! Úristen,
a bankkártya, a telefon! Szerencse, hogy velem van
a lányom. Hazatelefonál, hogy mindkettõt azonnal
le kell tiltani. Otthon pánik, kapkodás, riadt telefo-
nálgatás.
Az események itt elindulnak egy megszabott pá-
lyán. Panaszfelvétel az áruház pultjánál, egy nyak-
kendõs rendész kifaggat, indul a felvételek megte-
kintésére, ugyanis mint köztudott, az áruház egész
területe be van kamerázva. Pár perc múlva jön vala-
ki az értesítéssel: az egyik felvételen jól látszik, hogy
mikor beléptem az áruházba, a hónom alatt volt az
irattáska. De hova lett? Megfoghatatlan. Segítõ-
kész kísérõk társaságában kétszer is bejárjuk azt az
útvonalat, amerre megfordultam a kocsimmal, hát-
ha valamelyik polcon ottfelejtve lapul a táska. Re-
ménytelen. Egy magas, farmermellényes úr közli,
hogy körülnézett a környékbeli szemétgyûjtõknél,
mert vannak tolvajok, akik csak a számukra szüksé-
ges dolgokat tartják meg, a feleslegtõl megszaba-
dulnak. A keresés eredménytelen. Mindenki segít,
ha nem lennék kétségbeesve, szinte meghatódnék.
Bele kell hát törõdni, hogy az én bankkártyám, tele-
fonom, irattárcám nem az enyém többé, valaki, egy
idegen, eltulajdonította, s az a világ, ahol ez lehetsé-
ges, velejéig romlott. Rosszak az emberek.
Irány a rendõrség! Az utolsó mentsvár. A kapitány-
ság munkatársai komor beszámolónk hallatára
részvéttel csóválják a fejüket. Üljünk le erre a pad-
ra, majd jön egy nyomozó, aki fölveszi a jegyzõ-
könyvet. Az illetõ autója hamarosan be is kanyaro-
dik az épület elé. Olyan megértõ, olyan megnyugta-
tó egyéniség, hogy szinte bizakodni kezdek. Remé-
lem, mondtam, hogy nem valami fontos munkáját
kellett félbeszakítania otthon az én ügyem miatt.
„Ez a dolgunk” – válaszolt tömören. Persze aztán
kiderült, hogy a kisfia születésnapi vacsorájától kel-
lett eljönnie, épp vágta fel a felesége a tortát.
Ekkor, a jegyzõkönyv felvétele elõtti percben csen-
dült fel a lányom telefonja. A feleségem az örömtõl
elfulladt hangon közli, hogy egy fiatalember épp
most hozta el a táskámat, a tartalma hiánytalanul
megvan. Nem lakunk messze, rohanunk haza. A
nyomozó úr is velünk tart. Az asztalon ott a kedves
táska, mellette szétteregetve minden, ami benne
volt. Még a névjegykártyák is. Nézünk egymásra,
mint a bolondok. Ki érti ezt? Csak egy magyarázat
kínálkozik, ami az egész eset tanulsága lehet: Rosz-
szak az emberek? Tegyük melléje a párját: Jók az
emberek.

L. A.

Egy úrinõ a nagy
autóval

Egy úrinõ a nagy autóval feláll a járdára a mellékutcában, a fényszóró még ég, de
már kopog a magassarkú, siet az úrinõ, amikor egy járókelõ szólítja meg, egy úri-
ember.
– Hölgyem, ne haragudjon!
– Igen?
– Ez egy nagyon veszélyes környék!
– Hogy érti?
– Nézze csak, az autó orra túl közel van a falhoz!
– És?
– Én nem egyszer láttam már olyat, hogy ezek a proletárok összekarcolják az
ilyen autókat.
– Milyen autókat?
– Azokat, amik túl közel állnak a falhoz.
– Nem mondja komolyan!
– De bizony!
– Ki képes ilyesmire?
– Én nem tudom! Frusztrált kismamák a babakocsijaikkal, túlsúlyos asszonyok,
férfiak, nagyszülõiket kézen fogva kísérõ fiatalok, csupa lusta, sértõdött, beteg
kisember.
– Nem képesek kikerülni az autót?
– Én nem tudom. Belerúgnak, minõsíthetetlen modorban szólalnak meg; én
már olyat is hallottam, hogy valaki azt mondta, ne haragudjon, idézem:
„Megb… a k… anyádat, hogy felállsz ide!”
– Jézus, Atya Úristen!
– Már elnézést!
– Semmi gond. Ki gondolná, hogy ilyen emberek vannak!
– Valami nagyon nem stimmel ezzel a világgal!
– De nagyon nem! Most mit csináljak, hát látja, hogy túl hosszú az autóm, hogy
nem fér el itt, hogy kilóg a feneke!
– Én látom, persze! Én értem!
– Hát ennyi megértés nincs az emberekben?
– Az irigység!
– A féltékenység!
– Akkor megyek, keresek egy parkolóházat. Köszönöm, hogy szólt.
– Nagyon szívesen. Sok szerencsét!

(Gerlóczy Márton posztja alapján)

Vers mindenhol
József Attila születésnapja, áp-
rilis 11-e, a magyar költészet
napja apropóján indult egy ma-
gyar kezdeményezés „Posztolj
verset az utcára!” címmel nem-
zetközi és országos szinten: itt
is, ott is költeményekkel lehet
találkozni, amiket az úgyneve-
zett kultgerillák helyeztek el.
Nagylók jeleskedett a mozga-
lomban. A képen szereplõ ver-
set az egyik helyi bolt melletti
bádogbódén fényképeztem le.

Megállásra késztetnek és kelle-
mes felüdülést nyújtanak a na-
pi robotban a fel-felbukkanó
strófák.

HKV
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁL-
FÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, va-
lamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Április 29., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Tavaszi koncert óvo-
dásoknak Sárszentmiklóson (ism. 22p), Klubtalál-
kozó Sárhatvanban (31p), Interjú Bártfai Zoltán-
nal (~36p), Iskolák kórustalálkozója (ism. 70p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 30., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 Tavaszi koncert óvodá-
soknak Sárszentmiklóson (ism. 22p), Klubtalálko-
zó Sárhatvanban (31p), Interjú Bártfai Zoltánnal
(~36p), Iskolák kórustalálkozója (ism. 70p)
18.00 Lapszemle 19.00 Szín-, és formavilág kiállí-
tás Miklóson (18p), Tavaszváró zeneszó a Zengõ-
ben (ism. 29p), VI. Kolbásztöltõ Fesztivál Réti-
majorban (Etelvári Zoltán felvétele, ism. 43p), Te-
hetség Fórum a Mészölyben (76p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Május 1., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Tavaszi kon-
cert óvodásoknak Sárszentmiklóson (ism. 22p),
Klubtalálkozó Sárhatvanban (31p), Interjú Bártfai
Zoltánnal (~36p), Iskolák kórustalálkozója (ism.
70p) 13.00 Heti híradó 14.00 Szín-, és formavilág
kiállítás Miklóson (18p), Tavaszváró zeneszó a
Zengõben (ism. 29p), VI. Kolbásztöltõ Fesztivál
Rétimajorban (Etelvári Zoltán felvétele, ism. 43p),
Tehetség Fórum a Mészölyben (76p) 18.00 Heti
híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 2., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Az uszoda alapkõleté-
tele (34p), Jótékonysági bál Sárszentmiklóson
(ism. 36), Kiss Józsefné könyvbemutatója (85p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 3., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 A Zengõ óvoda alapítvá-
nyi bálja (ism. 15p), Sárbogárd – Kolozsvár határ-
talanul (ism. 65p), XXI. Hintók Versenye Sárbo-
gárdon 1-2. rész (108p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 4., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Az uszoda
alapkõletétele (34p), Jótékonysági bál Sárszent-
miklóson (ism. 36), Kiss Józsefné könyvbemuta-
tója (85p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõ-
ben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 5., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00
Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó
megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogardesvideke.hu. A rendkívüli esemé-
nyekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószö-
vegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál sze-
replõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorvál-
toztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hír-
házban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgálta-
tókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft.
– 06 (40) 811 911. LÁTOGASSON EL A HÍRHÁZ
FACEBOOK-OLDALÁRA IS, ahol a legfrissebb
hírekrõl tájékozódhat!

MÛSORAPóréleves
kéksajtos–diós levesbetéttel

Hozzávalók: 2 db nagyobb (tisztítva 10
dkg) póréhagyma, 2 csapott ek (30 g) lak-
tózmentes vaj, 5 dl víz, 1 dl száraz fehér-
bor, 4 dl rizstejszín, só, bors; a tálaláshoz:
5 dkg kékpenészes sajt, 5 dkg dióbél.
A póréhagymákat
megmossuk és a
fehér részüket fel-
szeleteljük. Az ol-
vasztott vajon – fe-
dõ alatt, meg-
megkeverve – pu-
hára pároljuk a
hagymát, majd
hozzáadjuk a vi-
zet, a bort és a rizs-
fõzõkrémet, sózzuk-borsozzuk és kb. 8
percig forraljuk. Ha kész, botmixerrel
turmixoljuk, és még forrón tálaljuk. A tála-
láshoz kékpenészes sajtot morzsolunk a
tetejére és dióbéldarabokkal szórjuk meg.

Rakott paprikás csirkemell
Hozzávalók: 4 szelet csirkemellfilé, 2 db t.
v. paprika, 8 szelet bacon, 4 szelet sonka, 2
db hegyes erõs paprika, 2 szál újhagyma,
20 dkg reszelt trappista sajt, 2 ek mustár, 1
db kaliforniai paprika, só, õrölt fehér
bors, szárnyas fûszerkeverék, étolaj, 4 dl
tejföl.

A paprikákat és az újhagymát szeletekre
vágjuk. A csirkemellet kiklopfoljuk fino-
man, szárnyas fûszerkeverékkel, sóval és
fehér borssal megszórjuk. A hússzeleteket
kiolajozott tepsibe rakjuk és megkenjük
mustárral. A csirkemellekre rátesszük a
baconszalonnát, a paprikákat felszelve és
az újhagymát felkarikázva. Betakarjuk 1-1
szelet sonkával, megkenjük tejföllel és a
végén megszórjuk reszelt trappista sajttal.
Az egészet sütõben szép pirosra sütjük kb.
35-40 percig.

Egybe sült tárkonyos csirkemell
Hozzávalók: 4 db (80 dkg) csirkemellfilé, 1
dl olaj, 2 dl kókuszfõzõkrém, fûszerek, só,
bors, tárkony.

A csirkemelle-
ket kettévág-
juk, jó alapo-
san megmos-
suk. Az olajat,
kókuszkrémet,
sót, borsot és a
tárkonyt ala-
posan összeke-

verjük, majd beletesszük a 8 db csirkemell-
szeletet. Befedjük és egy éjszakán keresz-
tül pácoljuk a hûtõszekrényben. Másnap
sütõpapíros tepsire helyezzük, meglocsol-
juk a páclével, letakarjuk alufóliával és 35
percig sütjük, majd levesszük a fóliát és kb.
15-20 percet sütjük még 180 fokon légke-
verésen.

Almás–diós töltött csirkecomb
Hozzávalók: 4 egész (80 dkg), bõrös csir-
kecomb, 2 ek (3 dkg) étolaj, 1 közepes
méretû (7 dkg) vöröshagyma, 1 közepes
méretû (10 dkg) alma, 1 közepes méretû
tojás, 5 dkg darált dió, só, bors, 1 csapott
ek (2 dkg) méz.

A vöröshagymát és
az almát (véko-
nyan) megpucoljuk
és felaprítjuk. Az
olajat felforrósít-
juk és megdinsztel-
jük rajta a hagy-
mát, hozzáadjuk az
almát, enyhén sóz-
zuk-borsozzuk és
még kb. 5-6 percig

közepes lángon kevergetjük. Lehúzzuk a
tûzhelyrõl, hozzáadjuk az enyhén elhabart
tojást, a darált diót, és összekeverjük. A
csirkecombokat alaposan megmossuk, be-
sózzuk és állni hagyjuk 10 percig. A kész
tölteléket púposan a bõrük alá töltjük. Ha
marad a töltelékbõl, formázzunk belõle
gombócot. A csirkecombokat (és a tölte-
lékgombócot) egy hõálló tepsibe helyez-
zük, kevés vizet öntünk alá és alufóliával
lefedve 180 fokos sütõben sütjük 35 percig,
majd levesszük az alufóliát és további
20-30 percig sütjük úgy, hogy közben alkal-
manként lekenjük a csirkecombok tetejét
egy kis mézzel. A megpirult csirkecombo-
kat fõtt rizzsel, vagy mazsolás rizzsel tálal-
juk (a kész fõtt rizshez hozzákeverjük a
vízbe áztatott és lecsepegtetett mazsolát).

Vaníliasodósüti

Hozzávalók: 4 szobahõmérsékletû tojás (a
fehérjét és a sárgáját válasszuk külön), 1
ek vaníliaaroma, 90 g kristálycukor, 60 g
olvasztott vaj, vagy margarin, 90 g liszt, 5
dl langyos tej, porcukor a süti megszórá-
sához.

160 fokra melegítjük elõ a sütõt. Egy 20x20
cm-es sütõtálat kibélelünk sütõpapírral.
Elválasztjuk a tojásokat. A tojásfehérjét
felverjük habnak. Félretesszük. A sárgákat
pedig összemixeljük a cukorral. Hozzáad-
juk a vajat és a vaníliát. Kb. 2 percig mixel-
jük. Beleöntjük a lisztet és addig mixeljük,
amíg teljesen egységes masszát nem ka-
punk. Lassacskán adagoljuk hozzá a tejet,
és addig mixeljük, amíg alaposan el nem
keveredik. Ekkor adjuk hozzá a tojásha-
bot, egyszerre csak a harmadát, majd óva-
tosan beleforgatjuk a masszába. Beleönt-
jük a sütõtálunkba és kb. 60 percig sütjük,
amíg a teteje aranybarna nem lesz. Kihût-
jük, jól megszórjuk porcukorral.

NAGYMAMA RECEPTJEI



16 SPORT Bogárd és Vidéke 2016. április 28.

Miklósi focidömping
Ismét egygólos gyõzelem

Sárszentmiklós–Polgárdi Vertikál
4-3 (2-0)

Sárszentmiklós: Lieszkovszky Z. – Grác-
zer G., Szabó B., Kõkuti T., Hegedûs Gy.,
Gráczer B., Benke V., Vámosi D., Nagy Á.,
Demeter D., Horváth Á.
Csere: Sükösd G., Vámosi G., Simon Cs.,
Badi B., Somogyi L., Tóth Zs., Szabó Z.
Edzõ: Sárai György.
Polgárdi Vertikál: Sári M. – Gergõ Zs. Ke-
serû R., Egerszegi Z., Nemes N., Tóth N.,
Horka Sz., Bencze J., Borostyán B., Kosz-
tolányi B., Magda M.
Csere: Kelemen J., Tóth B., Õsz P., Koszorús
B., Rapali M., Kiss N.
Edzõ: Viktor Ferenc.
A széltõl támogatott hazaiak sorozatos tá-
madásai a 16. percben góllá értek. Nagy Á.
bal oldalról beadott labdája Benke V.-t a
kaputól 10 méterre egyedül találta, és nem
hibázott, a kapu közepébe lõtte a vezetõ
gólt, 1-0. A kezdés után a Sárszentmiklós
megszerezte a labdát, és szép jobb oldali
támadás végén zörgött a vendégek hálója.
Vámosi D. kiugratta Gráczer G.-t, aki el-
húzott a jobb szélen. Belõtt labdájára De-
meter D. érkezett, és 5 méterrõl a kapuba
helyezett, 2-0.
A második félidõre feltámadt a Polgárdi
csapata. Az 51. percben jobb oldali bedo-
bás után középre került a labda. A véde-
lem nem tudott felszabadítani, és Bencze
J. 3 méterrõl a hálóba vágta a labdát, 2-1.
Néhány perc után, az 55. percben ismét
kettõre növelte elõnyét a hazai csapat.
Horváth Á. kilépett a védõk között, és Ke-
serû R. a büntetõterületen belül lerántot-
ta. A megítélt 11-est Vámosi D. biztosan
lõtte a kapu jobb alsó sarkába, 3-1. A má-
sodik félidõ középsõ szakaszában mindkét
csapat felváltva dolgozott ki helyzeteket. A
75. percben a vendégek a hazai védelem
megingását kihasználva Magda M. a kapu-
tól 6 méterre a visszagurított labdát a háló-
ba helyezte, 3-2. A 80. percben ismét hibá-
zott a miklósiak védelme. Bal oldali táma-
dás végén Horka Sz. a kapu bal felsõ sarká-
ba lõtt, 3-3. Mindent egy lapra tett fel a ha-
zai csapat és a kapujához szegezte a
vendégeket. A 85. percben bal oldali szög-
letrúgás után a kapu elõtti kavarodásban
Vámosi G. közelrõl a léc alá fejelt, 4-3.
Jó iramú, változatos mérkõzésen megér-
demelt hazai siker született.
Jók: Benke V., Horváth Á., Gráczer G., il-
letve Magda M.

Elszalasztott lehetõség

Sárszentmiklós U19–
Polgárdi Vertikál U19 1-1 (1-0)

Sárszentmiklós U19: Simon Cs. – Márko-
vics D., Szabó B., Vagyóczki P., Pajor T.,

Gráczer B., Szakács S., Molnár M., Sükösd
G., Demeter D., Badi B.
Csere: Brúzsa S. P., Húsvéth T., Petõ A.,
Gyökér K., Fekete A., Csizmadia B.
Edzõ: Pajor László.
Polgárdi Vertikál U19: Molnár B. J. – Né-
meth B., Nemes P., Agg B., Baksa J., Baksa
E. S., Szabó M. M., Tury Nagy M., Koszo-
rús B., Sára B., Fadgyas I.
Csere: Fi K.
Edzõ: Herczeg Bence.
Ismét a mérkõzés elején, már a 4. percben
megszerezte a vezetést a Sárszentmiklós.
Sükösd G. jobb oldalról beadott szöglete
Badi B.-t a kaputól 5 méterre szabadon ta-
lálta, és a kapu bal oldalába fejelte a lab-
dát, 1-0. A megszerzett vezetés birtokában
teljesen leeresztett a csapat és sok hibával
játszott. Ennek eredménye, hogy a 22.
percben Koszorús B. lefutotta a védelmet,
Márkovics D. csak szabálytalanul tudta
szerelni és a játékvezetõ kiállította.
A második félidõben is tovább tartott az el-
képzelés nélküli játék. A 82. percben jött a
feketeleves. Védelmi hiba a félpályánál, az
eladott labdával Koszorús B. kilépett, és a
kint álló Simon Cs. felett a hálóba lõtt, 1-1.
Csalódás a játék, az akarás és az eredmény.

Csak a Kulcs
nem kerülhet elénk

Besnyõ–Sárszentmiklós II. 6-1 (4-0)

Besnyõ: Gregorich Á. – Molnár N., Hepp
M., Matkovics G., Deli A., Baranyai R.,
Góman L., Béni Sz., Takács G., Rajna R.,
Szabó Z.
Csere: Halasi Cs., Szabó A., Kovács J., Rácz
A., Berkes D.
Edzõ: Matkovics László.
Sárszentmiklós II.: Brúzsa P. S. – Somogyi
L., Pajor L., Horváth I., Juhász G., Bartók
Z., Hegedûs J., Szabó Z., Vámosi G., Rigó
L., Mádi L.
Csere: Simon Cs., Nagy Á., Csikós G., Hús-
véth T.
Edzõ: Pajor László.
A középmezõnyhöz tartozó Besnyõ csapa-
ta nagy gólarányú vereséget mért a Sár-
szentmiklós II. csapatára. Rajna R. három,
Matkovics G. kettõ, és Takács G. góljára a
vendégek részérõl Szabó Z. egy góllal tu-
dott válaszolni.

Még Pátka is beelõzhet

Baracs U16–Sárszentmiklós U16
6-0 (3-0)

Baracs U16: Homrót L. – Bebesi Cs. B.,
Ruff T., Wolf B. M., Juhász J. B., Iványi Z.,
Takács T., Nagy E., Balázs R., Szabados
M., Juhász F. H.
Csere: Csömör D.
Edzõ: Fink Viktor.

Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Juhász
Gy., Vagyóczki P., Ambrózi M., Lukács Z.,
Vitéz–Móré G., Bögyös B. G., Gyökér K.,
Fekete A., Gábris R., Brúzsa T.
Csere: Nagy F., Gõdér G.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
A múlt heti nagyarányú, 14 gólos gyõzelem
után egy hatosba szaladt bele a csapat a do-
bogó második helyén álló Baracs U16
csapata ellen.
Góllövõk: Wolf B. M., Szabados M., Nagy
E. (2), Juhász J. B., Juhász F. H.

Minden jó, ha a vége jó

Cece Ö. F.–Sárszentmiklós Ö. F.
3-4 (1-1)

Cece Ö. F.: Fülöp Gy. – Évinger I., Csányi
M., Kiss P. I., Király L., Kovács N., Pintér
Z., Szikszai L., Darab T., Kiss J., Salamon
I.
Csere: Csányi K., Németh F. Zs., Csányi Á.,
Killer I., Szeip Z., Klazer B., Szabó J.
Sárszentmiklós Ö. F.: Sipõcz A. – Tóth A.,
Killer G., Kelemen B., Vereczkei J., Csen-
des I., Deák G., Mikuli B., Emperger J.,
Németh A., Csuti Z.
Csere: Örkényi B., Böröndi G., Tóth I., Szil-
ágyi B., Kristóf G., Horváth D., Horváth I.
Az elsõ félidõ kiegyenlített játéka után a
második félidõ elején kétgólos elõnyre tett
szert a hazai csapat. A 20. percben Emper-
ger J. góljára a 26. percben Csányi Á. vála-
szolt.
A szünet után Németh F. Zs. 42. percben
és Csányi K. 55. percben lõtt góljával a
Cece csapata szerzett gólt. A biztos vezetés
tudatában az eredmény tartársa volt a célja
a hazaiaknak. A 61. percben Csendes I.
góljával felcsillant a pontszerzés lehetõsé-
ge. Tovább „rohamozott” a Sárszentmik-
lós, és nem maradt el az eredmény. A 70.
percben Deák G. góljával sikerült az
egyenlítés. A 78. percben Tóth I. saját és
csapata teljesítményének megkoronázása-
ként szerzett góljával gyõztesen került ki a
Sárszentmiklós.

A hétvége sportmûsora

2016. április 30. (szombat)

10.00 óra: Bicske U19–Sárszentmiklós
U19 (Bicskén)
14.00 óra: Sárszentmiklós Ö. F.–LMSK
Cobra Sport Ö. F.
17.00 óra: Sárszentmiklós II.–Adony

2016. május 1. (vasárnap)

10.00 óra: Sárszentmikós U16–Iváncsa
U16
17.00 óra: Bicske–Sárszentmiklós (Bics-
kén)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Bravúros gyõzelem a listavezetõ otthonában
Nagyvenyim–Sárbogárd 1-2 (0-0)

Fejér Megyei Labdarúgó-bajnokság, Hor-
fer Serleg csoport (III. osztály), 20. forduló
Sárbogárd: Barabás J. – Sebestyén Zs., La-
katos Gy., Kovács Z., K. Szabó, Szabó A.,
Pásztor D., Bogdán A., Kovács D., ifj. Si-
mon J., Czinka K.
Cserék: ifj. Mondovics Z. ifj. Simon helyett
(46.), Bognár Zs. Kovács Z. helyett (80.),
Csizmadia K. Pásztor D. helyett (91.).
Játékos–edzõ: Bognár Zsolt.
Gólszerzõ: Král (72.), ill. Pásztor (52.),
Czinka (87.).
A hétvégén igazi rangadóra került sor
Nagyvenyimen. A hazaiak a mérkõzés
elõtt magabiztosan vezették a bajnoksá-
got, míg a mieink a dobogó alsó fokát bir-
tokolták.
A hazaiak kezdték jobban a találkozót.
Csapatunk picit feszülten és félve játszott.
Helyzetekig mindkét csapat eljutott, azon-
ban a legnagyobb lehetõség a nagyve-
nyimiek elõtt adódott, de a kapufaszeren-
cse velünk volt.
A második félidõben megváltozott a játék
képe. Csapatunk elkezdett lendületeseb-
ben focizni, ami a labdabirtoklásban is

megmutatkozott. A várt gól az 52. percben
meg is érkezett. Nagyjából olyan 25 méter-
rõl Pásztor szánta el magát lövésre, és a ka-
pus elõtt lepattanó labda a hálóban kötött
ki. A folytatásban is inkább a mi akaratunk
érvényesült, voltak helyzetek, szépen tette
a dolgát mindenki. Ennek ellenére a 72.
percben mégis a hazaiaknak sikerült gólt
szereznie. Krált hagyták egyedül a védõk,
aki a bal oldalon megindulva kilõtte a
hosszú sarkot. Szerencsére nem esett két-
ségbe a csapat. Továbbra is támadásban
maradtunk. A hajrában sikerült is a gól-
szerzés. Pásztor ment el a jobb oldalon, és
a beadására érkezõ Czinka a kapuba fejel-
te a labdát. 1-2, közel a bravúr! Az utolsó
perceket pedig már sikerült kapott gól nél-
kül kihúzni.
Nagyszerû gyõzelem volt! Jó pár kiváló
egyéni teljesítmény akadt ezen a mérkõzé-
sen, de a csapat minden egyes tagja
odatette magát és küzdött a társáért. Ezzel
a sikerrel jeleztük, hogy nem mondott le a
sárbogárdi csapat a bajnoki címrõl!
Sebestyén Zsolt csapatkapitány: „Bebizo-
nyítottuk, hogy akármilyen támadás is ért
minket, mi egy csapat vagyunk, és csapat-

ként nyertük meg ezt a meccset is. Küzdöt-
tünk egymásért! Úgy gondolom, mindenki
odatette magát, és ez sikerre vezetett.”
Következõ mérkõzés: május 1., vasárnap,
17 óra, Sárbogárd–Kisapostag.

Tabella

1. Nagyvenyim 19 15 2 2 81 27 54 47
2. Iváncsa II.–

Beloiannisz 18 13 5 0 103 23 80 44
3. Sárbogárd 18 13 3 2 71 17 54 42
4. Cece 19 12 2 5 66 35 31 38
5. Mezõszilas 18 10 3 5 40 34 6 33
6. Mezõfalva II. 19 10 1 8 60 47 13 31
7. Vajta 18 8 2 8 48 30 18 26
8. Dég 19 7 0 12 41 82 -41 21
9. Elõszállás 19 5 3 11 28 57 -29 18
10. Kisapostag 19 4 5 10 34 66 -32 14
11. Sárszentágota 18 3 2 13 30 77 -47 11
12. Alap 18 2 5 11 30 53 -23 11
13. Perkáta 18 1 1 16 25 109 -84 0
Kisapostagtól -3, Perkátától -4 levonva.

Rehák Tamás

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL

Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu
Tájékoztató a Sárbogárdi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjérõl és elérhetõségeirõl

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 290, fax. 06 (25) 520 290; kormanyablak@sarbogard.fejer.gov.hu; H 7.00–17.00,
K 7.30–12.00, Sze 7.30–16.00, Cs 8.00–18.00, P 7.00– 12.00

HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu;
(hatósági és szociális igazgatási hatáskörök tekintetében) H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30 és 12.30–15.00, P 8.00–11.30;
(gyámügyi hatáskörök tekintetében) H 7.30–11.30, Sze 7.30–11.30 és 12.30–16.00

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY Sárbogárd, Túry M. u. 3.; tel./fax: 06 (25) 508 175; fejermsarbogardjh-mk@lab.hu;
H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 508 020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–15.30, P 8.00–12.00

CECEI KIRENDELTSÉG Cece, Deák F. u. 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; nagy.gaborne@sarbogard.fejer.gov.hu, kiss.monika@
sarbogard.fejer.gov.hu; H 8.00–12.00, K 8.00–12.00, Cs 8.00–16.00, P 8.00–12.00

ÜGYSEGÉDEK: ALAP: Sze 8.00–10.00, Dózsa Gy. u. 31. ALSÓSZENTIVÁN: Sze 10.00– 11.00, Béke u. 56/a. HANTOS: H 8.00–9.00, Nagylóki u. 3.
IGAR: K 7.30–9.00, Fõ u. 1. MEZÕSZILAS: P 7.30–10.00, Fõ u. 111. NAGYLÓK: H 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1. SÁREGRES: H 15.00–16.00, Kossuth u.
10. SÁRKERESZTÚR: Sze 8.00–12.00, Fõ u. 34. SÁRSZENTÁGOTA: Cs 8.00– 10.00, Május 1. u. 1. VAJTA: Cs 13.00–14.00, Szabadság tér 1.

Simon János hivatalvezetõ
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

ÁRPÁD UTCÁN
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. 06 30 445 4120

ALBÉRLETET KERESEK AZ ADY-LAKÓTELEPEN.
06 30 951 3367

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Családi ház eladó. Sárbogárd, Árpád u. 47. 06 (30) 820 5056.

Albérlet kiadó 06 (30) 607 2226

Íves írólapú fenyõ íróasztal eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 379 2012

Háromszobás családi ház eladó. Irányár: 10.000.000 Ft, Bíró Sándor Dobó u.
28. (2100996)

Gurulós bevásárlótáska eladó 06 (20) 405 7366

Sárbogárdon városközpontban, az Asztalos utcában családi ház eladó. Irányár
6.500.000 Ft. 06 (20) 405 7366

Jogosítvánnyal rendelkezõ karbantartót keresünk sárbogárdi munkahelyre.
06 (20) 3426 091

Tápkockás, szálas paprika-, paradicsom-, padlizsánpalánta nagy választék-
ban kapható. Sohár, Cece, Deák utca 81.

Albérletet keresek 06 (20) 624 1044

Gyermekfelügyelõt keresek június 10-éig sürgõsen Svédországba. Utazás,
szállás és teljes ellátás biztosított a fizetésen felül. További információért ké-
rem, hívjon a következõ telefonszámon, hogy visszahívhassam: +44 799
0803049. Várom hívását: Katalin

Elsõ vagy második emeleti, egyedi fûtéses, erkélyes lakást vásárolnék. 06
(70) 3766 959

Árpád-lakótelepen felújított lakás eladó. 06 (70) 3356 399 (2100878)

APRÓHIRDETÉSEK

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és telepü-
léseken a megadott idõpontokban munkatársaink elõretervezett karbantartási
munkákat végeznek. Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál
kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható, ezért kérjük, hogy a kellemet-
lenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak háztartásukhoz elegendõ víz-
mennyiség vételérõl.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az
egészségre nem ártalmas.
Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársainktól.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és megérté-
sét.

Fejérvíz Zrt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

NAGY JÓZSEFNÉ,
született Huszár Katalin

életének 76. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2016. május 1-jén, 13 órakor lesz
a sárszentmiklósi katolikus temetõben.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem,
édesapánk, testvérem, nagybátyám,

NOVÁK ISTVÁN
80. életévében elhunyt.

Temetése 2016. április 30-án, 14 órakor
a Huszár-temetõben lesz.

Gyászoló család

Téglák a falban
Szubjektív korrajz a 70-es, 80-as
évekbõl. Sárbogárd és környéke jel-
legzetes figuráinak sorsa elevene-
dik meg. Ki nem mondott titkok,
zsarnokság, megalkuvás, gyilkos-
ság, remény, hit és szerelem szöve-
vényes világa a szerzõ sajátos stílu-
sában elevenedik meg az olvasó
elõtt. Nem lehet letenni ezt a köny-
vet...

Hargitai Lajos könyve kapható
a Bogárd és Vidéke Hírházban, 2.500 Ft-os áron.
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

HIRDETMÉNY
Dr. Pátzay József, dr. Szénási Károly a 164/2008. (XII. 20.) FVM-elõírás alapján AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕ-
OLTÁSÁT ÉS FÉREGTELENÍTÉSÉT VÉGZIK az alábbi idõpontokban és helyeken:

2016. május 10. (kedd)

Pusztaegres (sportpálya) 8–9.45-ig
Örspuszta 10–10.15-ig
Nagyhörcsök 10.30–11-ig
Sárhatvan 17–18-ig
A Csendes-kocsma elõtt 16–17-ig

2016. május 11. (szerda)

Sárbogárd (Ifjúsági park) 8–9.45-ig
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.) 10–11-ig
Töbörzsök (Gulyarét) 13–13.45-ig
Töbörzsök (Esze Tamás u. vége) 14–15.30-ig
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.) 15.45–16.45-ig
Sárbogárd (Endre kocsmája, Köztársaság út) 17–17.30-ig

2016. május 12. (csütörtök)

Sárszentmiklós (MOL-kúttal szemben) 8–8.45-ig
Sárszentmiklós (Mini presszó, Semmelweis u.) 9–10-ig
Sárszentmiklós (László u.–Jókai u. sarkán) 10.15–11-ig
Rétszilas 11.15–12-ig
Sárszentmiklós (temetõ parkolója) 15–16-ig
Sárszentmiklós (Gabona elõtt) 16.30–17.30-ig

PÓTOLTÁS
2016. május 14. (szombat)

Pusztaegres 8–8.30-ig
Sárszentmiklós (Gabona elõtt) 9–9.45-ig
Sárbogárd (Ifjúsági park) 10–10.45-ig
Töbörzsök (Gulyarét) 11–11.45-ig

Az eboltás költségét az eb tulajdonosa viseli.
A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelenítéssel együtt:
3.500 Ft + a kötelezõen elõírt eboltási könyv: 500 Ft.
Háznál történõ oltás esetén kiszállási díjat kell fizetni.
A veszettség elleni védõoltás valamennyi 3 hónapnál idõsebb
ebnél kötelezõ!
Veszettség elleni vakcinázásra a jogszabály értelmében csak
mikrocsippel ellátott ebek kerülhetnek.
Az oltás megtörténtét a minden ebre kiadott „Kisállat Egész-
ségügyi Könyv”-be kell bejegyeztetni a veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM-ren-
delet elõírásainak és a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásainak
megfelelõen.
Elmaradt eboltás esetén 30.000 Ft bírság róható ki.

Dr. Pátzay József – 06 (30) 639 3977,
dr. Szénási Károly – 06 (30) 816 1376
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