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GYERMEKÜLÉS
ELÖL

CSAK HÁTTAL
(12. oldal)

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Csigagyûlés
– Tisztelt Csigatársaim, ezennel megnyi-
tom soros ülésünket 8 éti és egy ellenzéki
képviselõ jelenlétével. Az idõjárás kedvez
számunkra a mai napon, csodás esõs idõ
van! Aki elfogadja a napirendet, az kérem,
tolja ki a szarvát. Köszönöm. Akkor rá is
térnék az elsõ napirendi pontra. Sajnálatos
módon mintegy száz társunk vesztette éle-
tét a gimnáziumi ballagás és májfaállítás
során, figyelmen kívül hagyva az elõzetes
vészriadót. Számukra köztemetést biztosí-
tunk.

– Tisztelt elnök úrhölgy, indítványozom a
gólyát felkérni a kegyeleti tevékenység le-
bonyolítására.
– Rendben, a felvetéssel együtt a kérdést
eldöntöttnek tekintem. Második napiren-
di pontunk a permetezõgépek felülvizsgá-
latának támogatása, csatlakozva a növény-
védõkhöz. Csigatársadalmunk egy hét
múlva a 614-es parcellán demonstrációs
jelleggel sorfallal akadályozza meg a mun-
kára felvonuló gépet, és minden érintett-
hez eljuttatjuk petíciónkat. Végül, de nem
utolsósorban, kedves ellenzéki képviselõ
úrhölgy, tudomásom van arról, hogy
gyorshajtásért büntetést róttak ki Önre.
– Kikérem magamnak, mélyen tisztelt el-
nök úrhölgy! Azért büntettek meg, mert
gyerekülés nélkül szállítottam utódaimat.
Annyi gyerek hogy fért volna el ilyen pici
kasztniban? Bezzeg Önöknek könnyû,
akik nagy házban élnek! Ez, kérem, faji
megkülönböztetés!

Hargitai–Kiss Virág

TREHÁNYSÁG
HELYETT

BELSÕ TISZTASÁG!
(4-5. oldal)

BÚCSÚ KÉTBÚCSÚ KÉT
FELVONÁSBANFELVONÁSBAN
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Búcsú két felvonásban
Április 29-én, pénteken, a kora reggeli
órákban a bolondballagók kápráztatták el
a Sárbogárd fõutcáján megforduló gyalo-
gosokat, nézelõdõket. Még a buszosok és
autósok is lelassítottak a színes forgatag
láttán. Volt, aki dudálva, integetve köszön-
tötte õket. Énekelve vonultak végig álmos
városunk legnagyobb forgalmú útján, egé-
szen a gimnázium kapujáig. Megálltak a
Hõsök terén és a Penny áruház parkolójá-
ban, ahol megcsodálhattuk jelmezeiket,
miközben egy nagy kört alkotva, kézen
fogva egymást ballagási dalokat énekeltek.
Törpilla, (géppisztolyokkal felszerelt) Pi-
roska, Vader nagyúr (aki maszkját semmi-

lyen körülmények között nem vette le),
böllér, panda, boszorkány, M&M’S-figu-
rák, zombik, tündérek, kalózok, indiánlá-
nyok és mindenféle fura szerzet öltött tes-
tet a végzõsök képében. Az iskolához érve
még egy utolsó szerenádot adtak tanáraik-
nak, osztályfõnökeiknek, majd behívták
õket az iskola ajtaján.

Másnap reggel már virágba öltöztetve kö-
szöntötte õket az iskola, hiszen tíz órakor
kezdetét vette az ünnepélyes ballagás. A
végzõsök kicsinosítva szépen felsorakoz-
tak az iskola felsõ emeletén, majd énekel-
ve, egymásba kapaszkodva vonultak végig
az tanintézmény folyosóin és osztályter-
mein. A tanári elõtt az iskola igazgatója,
Boda János és a pedagógusok várták õket.

Közben az udvaron már gyülekeztek a ro-
konok, családtagok és barátok, akik az
amúgy is virágokkal rogyásig megpakolt
diákok karjába még több virágot, vagy ese-
tenként lufit raktak, amint osztályfõnöke-
ikkel az élen kiáramlottak az iskola ajta-
ján. Az udvaron virágokból volt kirakva az
osztályok jelölése, szemben velük a tanári
kar tagjai, az igazgató, valamint dr. Sükösd
Tamás polgármester és Varga Gábor or-
szággyûlési képviselõ foglaltak helyet,
mellettük pedig az iskola kórusa és hang-
szeresei helyezkedtek el.
A ballagási ünnepséget a Himnusz nyitot-
ta, majd felolvasások, szavalatok és a kórus
elõadása hangzott el. A tizenegyedikesek
mûsora után Boda János köszönt el a vég-
zõs osztályoktól, felelevenítve sok kelle-
mes emlék mellett néhány talán kellemet-
lennek tûnõ, ám utólag belegondolva az
élet szarkazmusának mutatkozó ese-
ményt. Felsorolt számos olyan tanulmányi,
sport vagy mûvészeti ágban tett ered-
ményt, melyet a ballagó osztályok tagjai
értek el az iskola falai közt eltöltött idõ
alatt. Az igazgató úr beszéde után a végzõ-
sök nevében Makkos Anna Ráhel búcsú-
zott a Petõfi Sándor Gimnáziumtól, majd
meglepetésként osztályával egy dalt is el-
énekeltek búcsúzóul.
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Miután a végzõsök felkötötték szalagjaikat az iskola
zászlajára, valamint átadták azt a 11-eseknek, egy-egy
virágot helyeztek el a Petõfi-szobornál. Végül az iskola
kapuját a ballagó osztályok maguk mögött hagyták, s az
igazgató jelképesen becsukta mögöttük azt.

Újságunk megjelenésekor az írásbeli érettségi nagyján
már túl lesznek a diákok. Így az újságon keresztül is re-
ményünket fejezzük ki, hogy jól teljesítettek/teljesíte-
nek vizsgáikon, és sok szerencsét kívánunk érettségi bi-
zonyítványuk megszerzéséhez, pályaválasztásukhoz!

Hargitai Gergely

FELHÍVÁS
A SÁRBOGÁRDI PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM

HATÁROZATLAN IDEJÛ KÖNYVTÁROSI ÁLLÁST HIRDET.

Érdeklõdni személyesen, vagy telefonon
az iskola igazgatóságán lehet.

Tel.: 06 (25) 508 950.

Petõfis diákok országos
versenyek döntõjében

Az OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) a gimnazisták
egyik legrangosabb tanulmányi versenye. Iskolánk a francia nyelvi verseny
országos döntõjében idén immár hetedik alkalommal képviseltette magát.

Halasi Nóra 12. c osztályos tanuló 14 évesen, máso-
dik idegen nyelvként kezdte tanulni a nyelvet cso-
porttársaival együtt igen nagy lelkesedéssel. Ennek
bizonyítéka talán az is, hogy a csoportból három diák
dolgozata is továbbküldhetõ volt a második forduló-
ba, és többen már Nórival együtt középfokú nyelv-
vizsgát is szereztek.
A verseny elsõ, iskolai fordulója egy nyelvtani fel-
adatsorból és két – íráskészséget mérõ – fogalmazási
feladatból állt. A diákok helyzetét az is nehezítette,
hogy a nyelvvizsgával ellentétben itt szótár használa-
ta nélkül kellett kifejteni véleményüket egy adott té-

máról feladatonként 180-200 szóban. A második fordulóba már csak a leg-
jobb eredményt elért 55 tanulót hívták be. Ebben a fordulóban a feladatok
köre kiegészült hallás utáni szövegértéssel és egy szituációs feladat megol-
dásával. A döntõben pedig két bizottság elõtt már csak szóban kellett
számot adni a tanulóknak a tudásukról.
Nóri a rangos mezõnyben az elõkelõ 16. helyen végzett, ami 50 többletpon-
tot jelent számára a felsõfokú felvételi eljárásban. Gratulálunk!
2016. április 25-26-án zajlott Budapesten az Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban a Bod
Péter könyvtárhasználati verseny döntõje, ame-
lyen Huszár Boróka 10. c osztályos tanuló 2. helye-
zést ért el. Iskolánk történetében Boróka a harma-
dik diák, akinek sikerült a döntõbe kerülnie, s az el-
sõ, aki a dobogó második fokáig jutott, s az elsõ, aki
a 9-10. osztályosok kategóriájában lett döntõs.
1993 óta rendezik meg a versenyt. Kezdetben
5–12. évfolyamig, a pénz szûke miatt napjainkban
csak két kategóriában: a 7-8. és 9-10. évfolyamosok
számára. A verseny kezdete egybeesik iskolánkban
a nyolc évfolyamos gimnázium indításával, így ko-
rán bekapcsolódtunk a megmérettetésbe. Minden
évben indítunk diákokat a megyei versenyen, s ál-
talában szép eredményeket érünk el. A döntõbe a
száznál több versenyzõ közül országosan a 12
legtöbb pontot elérõ juthat kategóriánként.
A versenyen a tanulóknak komplexen kell alkal-
mazniuk információs mûveltségüket a könyvtárak
nyújtotta lehetõségek felhasználásával. Jó szöveg-
értési és szövegalkotási képességgel kell rendel-
kezniük, s mindehhez kell, hogy kreativitás, logika,
jó helyzetfelismerés és kommunikációs képesség is társuljon.
Minden évben a verseny feladatai egy aktuális téma köré szervezõdnek. Eb-
ben az évben „… olyan gyönyörû, olyan tökéletes a népzene” – 135 évvel ez-
elõtt született Bartók Béla volt a téma.
Az országos versenyen a népzene témakörét kellett különbözõ szempontok
szerint összeállítani egy folyóirat számára a könyvtár eszközrendszere segít-
ségével prezentáció formájában. Ehhez 80 perc állt a versenyzõk rendelke-
zésére. Majd ezt követõen a 7 fõbõl álló zsûri számára meggyõzõen elõadni.
Büszkék vagyunk tanítványaink eredményére.

PSG
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PERMETFRONT
Aktuális elvégeztetni a permetezõgépek

kötelezõ felülvizsgálatát
A permetezõgépek háromévenkénti kötelezõ felülvizsgálatát magyar és uniós rendelet
írja elõ. Legkésõbb 2016. december közepétõl rendelkezni kell az errõl szóló tanúsít-
vánnyal, de legalább regisztrációval a növényvédõ kamara honlapján. Ellenkezõ eset-
ben csorbul a gazdák által lehívható támogatás összege, és a megrendelõk is feltételként
köthetik ki a dokumentum meglétét. Az intézkedés célja az élelmiszer-biztonság és a
megfelelõ minõségû növényvédelem.
Az ország elsõ, mobil permetezõgép-vizsgálóállomását Fejér megyében, Sárbogárdon
alakította ki a Hajnalpír Kft. Az állomás létrejöttének elõzményeirõl és céljairól BAKO-
NYI ISTVÁN növényvédõ mérnökkel beszélgettünk a cég nagyhörcsöki telephelyén.

Bakonyi István: – Három-négy évvel ez-
elõtt kezdõdött ez a folyamat. Elõször ok-
tatási céllal kezdtünk el foglalkozni a nö-
vényvédõ mérnöki kamarán belül a per-
metezõgépek mûszaki állapotával: 80 órás
továbbképzések keretén belül próbáltuk
megmutatni azokat a hiányosságokat,
amik a permetezõgépeknél elõ szoktak
fordulni.
– A kamara miért érezte szükségét annak,
hogy egy ilyen tanfolyam keretében rávi-
lágítson erre a kérdéskörre?
– Mert többször azt tapasztaltuk, hogy eze-
ken a tanfolyamokon elsõsorban technoló-
giákat próbáltak megtanítani az emberek-
nek, viszont háttérbe szorult annak ismer-
tetése, hogy milyen veszélyeket rejt magá-
ban a gépek mûszaki állapota, amikkel a
növényvédõ szereket kijuttatjuk. Azt gon-
doltuk, hogy erre nagyobb hangsúlyt kelle-
ne fektetni. Mivel megfoghatatlan amikor
csak beszél errõl az ember, és a tanfolyam-
okon jórészt férfiemberek vesznek részt,
akik szeretnek bütykölni, javítani, ezért
demonstratívan hoztuk közelebb hozzájuk
ezeket a hibás és jó gyakorlatot mutató
eszközöket, ami az érdeklõdésüket sokkal
hamarabb felkeltette. Ez a törekvésünk és
a jogszabályi környezetváltozás véletlen-
szerûen, szerencsésen találkozott egymás-
sal. Amikor láttuk, hogy az ismeretanyag
birtokában igény mutatkozik a jobb minõ-
ségû munkavégzés iránt, akkor hoztuk lét-
re az elsõ permetezõgép-vizsgáló állomást.
Több mint 20 éves törvényi szabályozás
volt arra, hogy a permetezõgépek felül-
vizsgálatát meg kell csinálni, de soha nem
történt semmi, mindig adtak halasztást.
– Mi volt az oka a halasztásnak?
– Senki nem volt, aki felvállalta volna, hogy
ezt az állomást kialakítsa. Ha valaki el
akarta volna végeztetni ezt a vizsgálatot,
akkor nem volt hova vinni.
– Maximum külföldre?
– Európa sokkal elõrébb jár ebben. Egy
2009-es Európa-térképen pirossal vannak
jelölve azok az országok, ahol vagy önkén-
tes, vagy kötelezõ jelleggel el kell végeztet-
ni a felülvizsgálatot. Magyarország – Ro-
mániával, Albániával, Luxemburggal és
Finnországgal együtt – sajnos nem tartozik
ezen országok közé.

A növényvédõ mérnöki kamara felvállalta,
hogy létrehozza az állomást, mivel a nö-
vényvédõ gépek zöme a kollégáknál dolgo-
zik, legalábbis szakirányítják ezeket a gé-
peket. A kamarai tagok és a 80 órás képzé-
sen részt vevõk révén a permetezõgépek
felügyeletének 99 százalékát lefedjük. Va-
lamilyen szinten magunknak, a magunk
módján próbáljuk megcsinálni ezt a felül-
vizsgálatot. Mivel a mi közösségünkrõl van
valahol szó, nem mint hatóság, nem mint
adószedõk jelenünk meg, hanem hogy se-
gítséget adjunk a törvényi elõírásnak való
megfeleléshez, természetesen azzal a kor-
láttal, amit a rendelet elõír nekünk is. Azt
nem tehetjük meg, hogy nem csináljuk ko-
molyan és lejáratjuk magunkat. Országos
hálózat kialakításán dolgozunk. Hogy ez-
zel foglalkozni kell, nem lehet tovább húz-
ni, halasztani, azt döntõen meghatározza,
hogy egy európai uniós rendelet szerint le-
jár a türelmi idõ az unió teljes területén
2016. december 14-én, és onnantól kezdve
már csak felülvizsgált gépekkel lehet per-
metezni, pontosabban peszticideket kijut-
tatni. Ennek elsõsorban élelmiszer-bizton-
sági okai vannak.

– Beszélgetésünk elõtt említetted, hogy
van egyfajta ódzkodás a géptulajdonosok-
ban ettõl a szabályozástól, de az õ érdekük
is, hogy megfeleljenek az élelmiszer-biz-
tonsági követelményeknek, hogy minõségi
árut állítsanak elõ, és ehhez nagyon fontos
a permetezés, mint az egyik fázis.

– Ha lepermeteztünk egy paprikát, akkor a
permetszer dobozára rá van írva, hogy az
élelmezésügyi várakozási idõ mondjuk 3
nap. Ez csak abban az esetben igaz, ha az
engedélyezett dózisban juttatjuk ki a nö-
vényvédõ szert. Egy rosszul beállított, nem
megfelelõen felkészített permetezõgép a
kijuttatandó mennyiség töredékét is képes
kijuttatni, de 2-3-szorosát is. Értelemsze-
rûen ezzel arányosan csökken, vagy nõ a
várakozási idõ is. A rosszul beállított gép-
pel kockázatot jelentek a környezetemre
és arra az emberre, aki a terményt fo-
gyasztja. Hadd említsek egy idei példát.
Vas és Zala megye határán az egyik telepü-
lésen egy több mint 100 hektáros, példaér-
tékû, jég- és madárhálóval, mikroöntözés-
sel, szuperintenzív termesztési technológi-
ával ellátott almás ültetvényrõl kaptunk

megkeresést, hogy a permetezõgépeket
vizsgáljuk be. Több napos munka volt, és
szó szót követett. A beszélgetések egyik
szakaszában egy nagyon érdekes mondat
hangzott el: milyen jó, hogy csináljuk ezt a
permetezõgép-vizsgálatot, mert nem kell
Ausztriába kivinni vizsgáltatni a permete-
zõgépeket, és a vevõjük minõségbiztosítást
kér a termelõtõl, aminek része az, hogy
csak vizsgáztatott gépekkel dolgozhatnak
az ültetvényen, mert számukra nem mind-
egy, hogy az almában mennyi a szermara-
dék. A zöldség- és gyümölcstermesztõk-
nél, borvidékeken ennek különösen nagy
jelentõsége van. De a mi vidékünkön, ahol
fõleg szántóföldi növényeket termelünk,
egy másik szakmai kérdés vetõdhet fel: a
rezisztencia és a látens fitotoxicitás, ami
két nagyon súlyos, pénzzel mérhetõ kár. A
kijuttatási technikára szánt forintokkal a
nagyon drága növényvédõszer-felhaszná-
lás hatékonyságát lehetne növelni. Érzé-
keltetõ adat, hogy 2014-ben több mint
28.000 tonna (kb. 1.300 kamionnyi) nö-
vényvédõ szert használtunk föl, melynek
értéke 106 milliárd Ft volt, viszont elgon-
dolkodtatóan keveset költünk a gépeink-
re, amikkel kijuttatjuk a mérhetetlen
mennyiségû növényvédõ szert. Szomorú
látni, hogy decemberben, januárban kü-
lönbözõ munkaeszközök, így permetezõ-
gépek is ebek harmincadjára ott „hever-
nek” az udvarban. Ilyenkor felvetõdik: jó,
ha van egy kontroll, hogy rendben legyen
az a gép.

– A mérések során találkoztok azzal, hogy
milyen a gépek állapota. Mondtál egy el-
rettentõ példát is, mielõtt leültünk be-
szélgetni.

–Az eset nem márkaproblémát vet föl. Egy
24 m széles John Deere permetezõgépet
vizsgáltunk volna Békéscsabán, de nem
volt értelme megkezdeni a vizsgálatot,
mert koszosak voltak a fúvókák. Félreállí-
tottuk, és mondtuk a gép kezelõjének,
hogy rakja rendbe, tisztítsa ki. A nap végé-
re valahogy sikerült is megcsinálnia. Vi-
szont az általános állapotfelmérésnél
szembesültünk azzal, hogy nem volt nyo-
mószûrõ a permetezõgépen. Ez olyan,
mintha egy személygépkocsit akarnánk
vinni valahova kerék nélkül. Még véletle-
nül se próbálja valaki elmagyarázni, hogy



Bogárd és Vidéke 2016. május 5. INTERJÚ 5

egy John Deere permetezõt úgy adtak ki
gyárilag, hogy azon nem volt nyomószûrõ!
Kiderült, hogy kidobták belõle, mert min-
dig eltömõdött. Emiatt volt az egész kosz,
minden hátrament a keretre, eltömítette a
szórófejeket és összevissza szórtak, minõ-
síthetetlen munkát végezve. Ezeken a ko-
moly gépeken már van automata szabály-
zó, ami precizitást segít elõ a munkavég-
zésben. Ha a szabályozó bármi rendelle-
nességet észlel, azonnal próbál korrigálni.
De ezek az automatikák egyre nincsenek
felkészítve: hogy trehány a gépkezelõ és
nem megfelelõen használja a gépet. Ha
elkezd a szórófej tömõdni, lecsökken a
nyomás áramlása, erre az automatika ráse-
gít, és a keletkezett gondatlan hibát csak
még jobban fölnagyítja.
– Fontos megjegyezni, hogy ti nem végez-
tek javítást.
– Csak a pár perc alatt könnyen korrigál-
ható igazításokat végezzük el szükség ese-
tén, hogy ne két fúvóka miatt legyen siker-
telen a vizsgálat. Egy nap 5-6 gépet lehet
megvizsgálni. A felkészítést sokan maguk
végzik, és képesek is megcsinálni. Egy fú-
vókasor egyszerû tisztítása, ha kellemetle-
nül koszos, két-három órát igénybe vehet.
Az anyagszükséglete nulla. Egy keret de-
formálódásának a javítása szintén nem
anyagigényes, csak szét kell szedni és laka-
tosmunkával meg lehet csinálni. A mérési
eredményt le kell archiválnunk, a doku-
mentumot a központi nyilvántartásba be
kell küldenünk. A tanúsítványt a kamara
központja állítja ki. Háromévente kell ezt
a felülvizsgálatot elvégezni, de a gép tulaj-
donosának kötelessége a két felülvizsgálat
között is ellenõrizni, hogy változatlanul jó
mûszaki állapotban van-e a gépe. Tehát
azzal, hogy valaki levizsgáztatta a gépét,
nem kap mentességet a felelõsség és rend-
szeres karbantartás alól.
– Utólag is ellenõrizhetik, hogy megvolt-e,
megvan-e ez az engedély.
– Igen. Van az úgynevezett kölcsönös meg-
feleltetés, amit évente vizsgálnak a terme-
lõknél. Ennek nagyobb szigora az állatte-
nyésztõkön van, de most már egyre inkább
a növénytermesztõket is érinti a permete-
zõgépek kapcsán. Könnyen elképzelhetõ,
hogy egy februári ellenõrzésnél az MVH
kérni fogja a permetezõgép tanúsítványát,
és amennyiben ez nincs meg, akkor vala-
milyen százalékban megvonják a terület-
alapú támogatást. Ha ez több évvel késõbb
következik be, akkor visszamenõleg kell a
már felhasznált pénz egy részét kamatos-
tól visszafizetni. Tehát ezért is volna jobb,
ha ennek a törvényi elõírásnak jobban
megfelelnének a géptulajdonosok. De et-
tõl szerintem fontosabb, hogy ne kelljen
annyi vegyszert felhasználni, ne terheljük
feleslegesen a környezetet, ne okozzunk
látens fitotoxicitást a növényeinknek, és
rezisztencia ne alakuljon ki.
Látszik az eddigi mérésekbõl, hogy sok hi-
ányosság van. Az utóbbi idõ egyik tanulsá-
ga, hogy folyékony mûtrágyát, nitrosolt ki-
juttató szórófejekkel növényvédelmi mun-
kát utána nem célszerû végezni. A legjobb
fúvókákat is mérhetetlenül gyorsan kop-
tatják a folyékony mûtrágyák, a nagyon fi-

nom homokot tartalmazó permetezõlé.
Tapasztaltuk, hogy a drágább, kerámiabe-
tétes fúvókák összehasonlíthatatlanul tar-
tósabbak; a légbeszívásos fúvókáknál pe-
dig összehasonlíthatatlanul egyenletesebb
szórásképeket kapunk még légmozgásnál
is. Megdöbbentõ volt számunkra, hogy a
légzsák nélküli gépek egyenletesebb szó-
rásképeket tudtak a légzsákos (drágább)
permetezõknél.
Van gazda, aki az elsõk között vizsgáztatta
le a gépét, és azóta is sokat áldoz azért,
hogy biztosítsa a rendkívül jó minõségû
munkavégzést. Az országban a legsûrûb-
ben levizsgáztatott gépek tömege itt van a
megyében, illetve Sárbogárd körül. Tavaly
zömében meghívásos alapon jöttek gépek.
Ma már többen maguk kérik a vizsgálatot.
A növényvédõ gépellenõrzõ állomás hon-
lapján (www.ngea.hu) van két PDF fölté-
ve: hogy mit vizsgálunk, hogyan kell felké-
szíteni a gépeket a vizsgáztatásra és ho-
gyan kell elmosni a gépeket ahhoz, hogy
megfelelõ tisztaságban kerüljenek vizsgáz-
tatásra. A tisztaság nem azt jelenti, hogy
kívülrõl le van mosva és szép a gép, ki van
javítva a festék. Amivel sok gond szokott
lenni, az a belsõ tisztaság.
– Tehát hogy legyen egy gondos gazdája a
gépnek.
– Igen, nagyon sok minden múlik a gépke-
zelõn, az átlagnál jobban oda kell figyelni a
belsõ tisztításra, hogy mivel mosom, ho-
gyan mosom, mennyi ideig áztatom. Az
évenkénti komoly tisztítása rendkívül fon-
tos; ez független a vizsgáztatástól. Volt,
hogy a mérés gyakorlásához, bemutatásá-
hoz kölcsönkértünk valakitõl egy permete-
zõgépet szeptemberben. Még a tavaszi le-
mosó permetezésbõl is lehetett marad-
ványt találni az aljában. Azért ez durva. Ki-
mostuk, amennyire csak lehetett, nagyon
sokat használtuk, aztán eltéliesítettük, és
amikor februárban újra elõvettük – hiába
mostuk el, raktuk rendbe elõzõ évben –,
még mindig különbözõ lerakódások váltak
le a belsejérõl, és kénytelenek voltunk újra
elölrõl kezdeni a mosást. Azt is tudni kell,
hogy egyes növényvédõ szereknek saját ol-

dószerük van. Ha nem ezzel tisztítjuk ki a
permetezõt, viszont egy másik növényvédõ
szert töltenek bele, amiben található ilyen
oldószer, akkor például a kukoricánál
olyan fitotoxikus tünetek jelennek meg,
amik köszönõviszonyban sincsenek sem-
miféle vegyszerrel, hanem a hónapokkal
elõbb a szójában használt vegyszert oldot-
ta ki a gép.
– Hol lehet jelentkezni permetezõgép-vizs-
gálatra?
– A www.ngea.hu honlapon lehet regiszt-
rálni, ahol számos információt kérünk a
permetezõgéprõl, a fúvókákról, hogy ami-
kor kimegyünk, tudjuk, mi vár ránk, és le-
gyenek nálunk a kisebb igazításokhoz
szükséges dolgok. Ha valaki bekerül a
rendszerünkbe, akkor a 3 év lejárta után
automatikusan kap egy figyelmeztetõ
e-mailt. Az online regisztráció segít abban,
hogy csoportosítsuk a jelentkezõket hely-
színekre, ahol az adott idõpontban elvé-
gezzük a mérést. Az biztos, hogy ezt a 20
éve elmaradt dolgot decemberig nem fog-
juk tudni megoldani, addigra nem lesz le-
vizsgáztatva minden gép. Viszont ha a gép
tulajdonosa felkészíti a gépet és regisztrál
a vizsgáztatásra, de önhibáján kívül még
nem kapott idõpontot, akkor rendeltetés-
szerûen használhatja a gépet a felülvizsgá-
lat idõpontjáig. A kiszállási díj 150 Ft/km,
ami megoszlik az egy helyen, egy napon
vizsgáztatott gépek tulajdonosai között
(ami átlagosan 5-6 fõ). Ha valaki nem mo-
zog otthonosan az online regisztrációban,
akkor biztosan van egy unoka, aki pillana-
tok alatt segítséget tud nyújtani. Végsõ
esetben papíralapon, vagy telefonon is
megkereshetnek minket, és segítünk.
– A vizsgáztatásnak mennyi a díja?
– A legkisebb, 12 m-es keretû függesztett
gépek vizsgáztatási díja 35.000 Ft+áfától
indul, a legmagasabb díj a 36 m fölötti per-
metezõgépeknél 60.000 Ft+áfa. Ezen kí-
vül fel kell adni 6.000 Ft tanúsítási díjat
csekken, ennek fejében küldik ki tértive-
vényesen a tanúsítványt.

Hargitai–Kiss Virág
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Átszerveznék az
alsószentiváni iskolát?

2016. április 25-én az állami fenntartó (KLIK) az alacsony létszámokra hivatkozva az
alsószentiváni felsõ tagozat Alapra történõ áthelyezését javasolta – olvasható az al-
sószentiváni általános iskola honlapján az „Átszervezés anyagai” címû alpontban.
Sajnos nem elõször kell megküzdenie az alsószentiváni iskolának a saját (és nem utol-
sósorban a település) megmaradásáért. Kis iskola lévén rendszeresen ki vannak téve az
idõrõl idõre felbuzduló „racionalizálási” kísérleteknek. Ez az iskola azonban nem hal-
doklik. Nagyon is él! Kiváló oktatómunka és erõs, összetartó közösség jellemzi.
Az intézmény szülõi közössége levelet juttatott el Varga Gábor országgyûlési képviselõ-
nek, melyet egyúttal a nyilvánosság elé is tárnak.

Tisztelt Varga Gábor országgyûlési képvi-
selõ úr!
Kiss Attila tagintézmény-vezetõ úrtól
2016. április 29-én szülõi fórum keretében
tudtuk meg, hogy a felsõ tagozatot a tanu-
lói létszámok miatt a KLIK meg akarja
szüntetni. Mivel ragaszkodunk ahhoz,
hogy gyermekeink továbbra is helyben ta-
nulhassanak, szeretnénk az ügyben az Ön
szíves közbenjárását is igénybe venni.
A tagintézmény-vezetõ elmondta, hogy a
jelenlegi létszámok valóban nem érik el a
meghatározott mértéket. Viszont azt is el-
mondta, hogy a jogszabályok keretet ad-
nak ugyan az oktatásnak, de a speciális
eseteket nem veszik mindig figyelembe.
Márpedig egy törvényt árnyaltabbá tenni
kevesebb rosszal jár, mint egy település is-
koláját megszüntetni és ezzel a falut lassú
kihalásra ítélni. Alsószentivánon ugyanis a
felsõ tagozat elvitele ezt jelentené.
Mivel Ön országgyûlési képviselõ, Önnek
joga van törvénykezdeményezést benyúj-
tani. Ezért kérjük, terjessze be az ország-
gyûléshez a 2011. évi CXC. törvény a köz-
nevelésrõl jogszabályhoz a következõ mó-
dosításokat:
1) amennyiben egy iskola
a) tantestülete,
b) a diákok és
c) a szülõk is támogatják a felsõ tagozatban
az összevont osztályokban történõ taní-
tást, akkor azt a megfelelõ évfolyamok ösz-
szevonásával az adott iskolában az intéz-
mény vezetõje megszervezhesse.
Az átszervezési javaslatban szó esik a sza-
kos ellátottságról is. Mi elégedettek va-
gyunk a jelenleg itt tanító pedagógusok
munkájával és szeretnénk, hogy továbbra
is taníthassanak, mint ahogy azt már
hosszú évek óta teszik. A tagintézmény-ve-
zetõ úr elmondta, milyen merev elõírások
vonatkoznak a jelenlegi szabályozásra. Pl.
a mi iskolánk esetében egy zoológus, öko-
lógus, mérnöktanári pedagógus végzettsé-
gû kollégának még el kellett végeznie a bi-
ológiatanári szakot, hogy az álláshelyén
maradhasson egy általános iskolában? Egy
informatikus könyvtáros, mestertanári
végzettséggel, haladó szintû felhasználói
ismeretekkel, ECDL FULL bizonyítvány-
nyal nem taníthat általános iskolában in-
formatikát? Semmi rugalmasság, semmi
kompatibilitás nincs ezen esetben, pedig
minimális rugalmassággal, józan paraszti

ésszel „átkonvertálva” tantárgyakra a vég-
zettségeket, ez sok iskolában megoldást
jelenthetne, nemcsak nálunk.
Ezért javasoljuk, hogy szíveskedjen kezde-
ményezni a törvényalkotók felé a 2011. évi
CXC. törvény a köznevelésrõl jogszabály
A nevelési-oktatási intézményekben peda-
gógus munkakörben alkalmazottak vég-
zettségi és szakképzettségi követelményei
3. sz. mellékletének átgondolását, hogy
2) Amennyiben egy tanári állásra jelentke-
zõnek
a) van már megfelelõ pedagógiai végzett-
sége (tanár)
b) és van más felsõfokú végzettsége egy
adott szakterületen, amelynek ismereté-
ben egy adott tantárgy ismeretanyagát a
szakterületen tanultakkal megfelelõen le
tudja fedni,
c) személyét
ca) a szülõi közösség,
cb) a diákönkormányzat,
cc) az intézmény igazgatója egyaránt meg-
felelõnek ítéli a tantárgy tanítására, úgy
ezen más végzettségei is lehessenek beszá-
míthatók a szakos ellátottság megállapítá-
sa során. (A beszámításhoz a jelenlegi mel-
léklet táblázatához hasonlóan, csak kicsit
rugalmasabb követelményekkel megadott
szempontrendszer kidolgozása szüksé-
ges.)
Ön volt pedagógusként pontosan tudja,
mennyire merevek egyes közoktatási jog-
szabályok. Alsószentiván község ország-
gyûlési képviselõjeként ezen törvénymó-
dosítások beterjesztésével és életbe lépte-
tésének kiharcolásával nagyon sokat segí-
tene településünknek és a hozzánk hason-
lóan veszélyeztetett kistelepüléseknek a
jövõbeni életben maradásáért, ami felelõs-
ségteljes képviselõként nyilván Önnek is
szívügye. Az alsószentiváni általános isko-
la szülõi közössége ennél nemesebb ügyet
nehezen tudna elképzelni, amiért síkra
szállhat.
Segítõ közremûködését gyermekeink ne-
vében is elõre köszönjük!
Alsószentiván, 2016. április 29.
Tisztelettel: Porteleki István Attiláné
SZK-elnök
Következõ heti lapszámunkban további in-
formációkat közlünk az alsószentiváni isko-
la átszervezése kapcsán.

Kérdezték
Illegális szemétlerakó Töbörzsökön

Egy helyi lakó panaszolta, s egyben az ille-
tékesek figyelmét is felhívja, hogy Tö-
börzsökön, a Szent István út végétõl Fel-
sõtöbörzsökre vezetõ földút mellé egyesek
mindenféle szemetet kihordanak, ami
nemcsak a szemnek és arra járóknak zava-
ró, hanem a környezetet is károsítja.

Parkosítás

A sárbogárdi munkaügyi központ mögötti
zöld terület átalakulóban van. Elegyenget-
ték, és – ahogy a polgármestertõl megtud-
tam – fákat ültetnek majd oda egy lakossá-
gi felajánlás, Arany Gábor segítsége révén.
A rendezettebb, parkosított terület kelle-
mesebb környezetet teremt az emeletes
lakóházak között.

Árokrendezés

A Mikes közi óvodával szemben kotorják
ki az árkot, illetve egy kiváltatlan vezeték
és eltömõdött áteresz ügyében mûködik
együtt az önkormányzat és a Fejérvíz.
Ugyanitt egy nagy fa is kivágásra került a
lakók kérésére, melynek fõ gyökere nyom-
ta a vezetéket. Az árokból kiszedett, fel-
kupacolt földet a munka végeztével elszál-
lítják.
Zajlik egyébként a járda rendbetétele is a
Petõfi utca és Köztársaság út torkolatának
környékén.

Hargitai–Kiss Virág



SÁREGRES HÍREI
CSALÁDOK ÜNNEPE

Sáregresen 2016. április 23-án köszöntötte
a település apraja és nagyja a helyi jubiláló
házaspárokat (1, 5, 10. házassági évfordu-
lósokat) és a 2015. évben született babá-
kat.
Elsõként Tiringer Mária polgármester be-
szélt a házasság és a család fontosságáról
és komolyságáról. A képviselõ-testület ne-
vében kívánt minden jót az ünnepeltek-
nek.
Az óvodások vidám mûsora következett,
majd a Csipet-Csapat Tánccsoport üde
tánca és kedves versei. Boza Kristóf lelkész
és Helter István plébános is szeretettel be-
széltek a család szerepérõl az életben.
A Csipet-Csapat „felnõttjei” egy nagyon
vidám jelenettel színesítették a mûsort. A
három lány történetét adták elõ, melyben
egy anya némi fondorlattal próbálta férj-
hez adni a három nem éppen tökéletes
lányát.
Kalló Mihályné egyesületi elnök ismertet-
te az ünnepelteket, szintén jó egészséget és
sok boldogságot kívánt a Sáregresért Köz-
hasznú Egyesület nevében.
Nem maradt el a pezsgõs koccintás és az
ajándékozás sem. A rendezvény zárása-
ként finom vacsorával kedveskedtek az
ünnepelteknek.
Mindenkit köszönet illet meg, aki bármi-
lyen módon hozzájárult az ünnepi alkalom
sikeréhez! Szép volt, jó volt, szeretetteljes
volt.

ANYÁK NAPJA
Május elsõ vasárnapján szépen benépesült
a Csók István Mûvelõdési Ház. Az édes-
anyákat megünnepelték Sáregresen is. Az
ünnepi mûsorban résztvevõk arcán izga-
lom, az anyukák, nagymamák, kereszt-
anyák arcán a meghatottság jeleit lehetett
látni.

Tiringer Mária polgármester köszöntõjét
követõen a helyi óvodások kedveskedtek
anyák napi mûsorukkal. Virággal és aján-
dékkal is köszöntötték édesanyjukat. A
Csipet-Csapat Tánccsoport versekkel és
énekekkel készült az ünnepi alkalomra, és

természetesen nem maradt el az anyukák,
nagymamák, keresztanyák ajándékozása
részükrõl sem.
A polgármester szavaival élve: „Szem nem
maradt szárazon sem a nézõtéren, sem a
színpadon.” De nem a szomorúságtól, ha-
nem a meghatódottságtól.

Tudósítónktól
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60 év együttlét
Lapunk elõfizetõi, a Sárszentmiklóson élõ
Bene András és Csek Magdolna 60. házas-
sági évfordulójukat ünnepelték családjuk
körében. Az igaz hittel kimondott boldogí-
tó igent követõen szeretetben és megbe-
csülésben telt el a sok-sok esztendõ a
gyémántlakodalomig.
Amikor Bene Andrásnak megakadt a sze-
me Magdikán, elhatározta, hogy õ lesz a
párja, élete útját vele járja. Szerény, tisztes
életük jó példa mindenkinek; még ma is
fogják egymás kezét! Sok nehézségen
mentek keresztül, de a kölcsönös szeretet,
jó szó és megértés átsegítette õket minde-
nen.
Született egy lányuk (Ágnes) és egy fiuk
(László). Ágnes két unokával ajándékozta
meg õket, Ágival és Szilárddal, László pe-
dig Lindával, aki aztán két dédunokát ho-
zott világra: Adriánt és Boglárkát.
Bene András mindig sokat dolgozott, de
panaszkodni sosem hallotta a család. Moz-
donyvezetõi munkája mellett szõlõt met-
szõ gazda volt, a mamával együtt jó bort
termeltek az asztalra. Magdika pedig a
varrásban, hímzésben jeleskedett, és a mai
napig rengeteget süt-fõz a családnak.
Éljen az örökifjú pár még sokáig egészség-
ben, szeretetben, családi körben!

Szerkesztõség

Meghívó pünkösd
ünnepi

elõkészítõ-sorozatra

Mit mond el nekünk
Jézus Krisztus a Szentlélekrõl?

2016. május 12-13-14-én
esténként 17 órától

Ittzés István evangélikus lelkész
szolgál közöttünk Isten Igéjének
hirdetésével a János írása szerinti
evangélium 14. fejezete alapján.

Csütörtök:
A másik Pártfogó, az igazság Lelke

Péntek:
A bennünk lakozó Lélek

Szombat:
Õ tanít majd meg titeket mindenre

Szeretettel hívunk
minden kedves érdeklõdõt

a Sárbogárd, Baross u. 2. sz. alatti
Gyülekezeti Központunkba!

Váraljainé Melis Orsolya evangélikus
lelkész, mobil: 06 (20) 824 6763

Alsószentiván Fatimai Szûzanya búcsújáróhely
2016. évi zarándoknapi miserendje

2016. május 13., péntek,
9.00 órai kezdettel

szónok: dr. Udvardy György, a Pécsi Egy-
házmegye fõpásztora

jelmondata: JESUS CHRISTUS EST
DOMINUS – Jézus Krisztus az Úr

2016. június 13., hétfõ, 9.00 órai kezdettel

szónok: Horváth József érd. esperes, püs-
pöki tanácsos Bodajkról

2016. július 13., szerda,
9.00 órai kezdettel

szónok: Tóth András újmisés

2016. augusztus 13., szombat,
9.00 órai kezdettel

szónok: Kolbert Mátyás esperes Német-
kérrõl

2016. szeptember 13., kedd,
9.00 órai kezdettel

szónok: Kispál György c. esperes Buda-
pest–Csepelrõl

2016. október 13., csütörtök,
9.00 órai kezdettel

szónok: Spányi Antal, a Székesfehérvári
Egyházmegye fõpásztora
jelmondata: „Laudetur Jesus Christus” –
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
A szentmise keretén belül az idõsek áldá-
sára kerül sor.

Helyszín:
Szûz Mária Szeplõtelen Szíve Plébánia,

7012 Alsószentiván, Béke u. 56.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Helter István plébános és Alsószentiván
Egyházközség képviselõ-testülete

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

NOVÁK ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család
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ZENGÕ HÍREK
BOZSIK intézményi torna 2016.

2016. április 19-én ifjú focistáinkkal BOZSIK-tornán jártunk Sár-
szentmiklóson. Szép számú csapatunk tagjai közül Ratkai Ádám
és Papp Noel egész éves teljesítményükért különdíjban részesül-
tek, egy-egy szép kupát kaptak. Elismerõ oklevelet kapott Vinc-
zellér Levente, Csõgör Balázs és Tóth Erik. Mindenki kapott
aranyérmet, csokit és üdítõt.
Minden résztvevõnek köszönöm a jó teljesítményt, külön köszö-
nöm a szülõknek a részvételt!

Szabó Attila edzõ

Ákom-bákom

„Ákom-bákom hadsereg” címmel tartott
elõadást a Sárbogárdi Zengõ Óvoda szék-
helyén Hargitai Enikõ, a Fejér Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagin-
tézményének vezetõje. Sok hasznos taná-
csot, információt hallhattak az érdeklõdõ
szülõk, akiknek gyermekei szeptember 1-
jén megkezdik tanulmányaikat az elsõ osz-
tályban.
Az intézmény óvodáiból a nyílt hét keretében hívtuk meg a szülõ-
ket erre a rendezvényünkre, szakszerû segítséget kínálva a jövõ-
beli helyzetek megfelelõ „kézben tartására”. Továbblépve az óvo-
dából, a sikeres iskolai évek biztosítéka, ha kellõ idõben a megfe-
lelõ segítséget kapja a gyermek a szülõtõl és a pedagógusoktól, ha
szükséges, a gyógypedagógusoktól is. Ehhez azonban nélkülözhe-
tetlen, hogy a tüneteket felismerjük, akár szülõként, akár pedagó-
gusként foglalkozunk a gyermekekkel.

Tudatos figyelemmel és egyéni fejlesztéssel a tanulási problémák
megszüntethetõk, illetve a megfelelõ módszerekkel korrigálha-
tók. Azonban sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a szeretet a
legjobb orvosság, ezért a legjobb módszerek mellett hatékonyság-
növelõ az érzelmi biztonság, a szülõ feltétel nélküli szeretete a
gyermeke iránt.
Köszönjük Hargitai Enikõnek az elõadást!

Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a

XX. Bruzsa Miklós-emléktornára.

Idõpont: 2016. május 6.

Helyszín: Sárszentmiklós SE sporttelep.
Résztvevõk: a sárbogárdi és környékbeli általános iskolák

labdarúgó-válogatottjai.

Program:
9.00 megemlékezés a sírnál, virág elhelyezése;
9.15 sorsolás;
9.25 ünnepélyes megnyitó;
9.30 ritmikus gimnasztika-bemutató zenére;
9.45–14.00 ifjúsági csoportmérkõzések;
14.00 eredményhirdetés, díjak átadása.

Horváth Ferencné igazgató

Szervezõk: Sárszentmiklósi Általános Iskola
Sárszentmiklós Sportegyesület, Sárszentmiklós Egyesület
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Erdélybe mennek az ágotaiak!
Az EMMI által kiírt 2016-os
Határtalanul pályázaton a
Sárszentágotai Általános Isko-
la 7. osztálya erdélyi kirándu-
lásra nyert támogatást. A
„Kopjafa minden szálfa” címû
pályázat az 1848-49-es forrada-
lom nevezetes helyeit tervezi
felkeresni. Ezek: Arad, Déva,
Segesvár, Kézdivásárhely.
A tanulók és a szülõk az utazás-
sal kapcsolatos tájékoztatást
megkapták, hamarosan még
egy projektórával járulunk
hozzá a kirándulás elõkészíté-
séhez. Az erdélyi utazás költsé-
geit az említett pályázati ösz-
szegbõl, a helyi önkormányzat
támogatásával és önerõbõl va-
lósítjuk meg.
17 fõ 7. osztályos tanuló izga-
tottan várja a május 25-e és
29-e közötti erdélyi utat.

Nagyné Komjáti Ilona
szervezõ tanár

Mozdulj Mészöly!
Mozgás, mozdulás, megmozdulás – olyan fogalmakról beszélünk,
ami az ülésbõl, állásból, a mozdulatlanságból lendületet ad, meg-
mozdít. Miért van erre szükség? Az elmúlt héten olvastam egy
cikket épp arról, hogy a mindennapos, órákon keresztüli üldögé-
lés és a mozgásszegény életmód többek között koszorúér-elme-
szesedést okozhat és megrövidítheti az ember életét. A kutatók
2000 ember fizikai aktivitását vizsgálták, az alanyok átlagéletkora
50 év volt. Ennek tükrében jó, ha az embert már gyerekkorában
hozzászoktatják a mozgás szeretetéhez, fõleg, ha egyes sportokat
úgy szeret meg, hogy azt szinte élete végéig tudja mûvelni, legyen
szó harcmûvészetrõl, labdajátékról, futásról, vagy akár extrém
sportokról. Nyilván utóbbi még kisebb százalékban fordul elõ ha-
zánkban, pedig több mint negyven éve élhet a köztudatban, s jó al-
ternatíva lehet a fiatal generációk számára. Persze, nem akarom a
saját malmomra hajtani a vizet. Az a jó, ha a gyermekek minél
több sportot ismernek meg és próbálnak ki, hisz úgy biztosabb,
hogy valamelyik megfogja õket.
A Mészöly Géza Általános Iskola múlt héten csütörtökön és pén-
teken a délutáni órákban éppen erre törekedett a Mozdulj Mé-
szöly! elnevezésû programjával. Több sportág bemutatója mellett

egészségügyi tanácsadásra is mód nyílt a diákok körében. Kézi-
labda és kosárlabda mellett pingpong- és harcmûvészeti bemuta-
tót láthattak a diákok, és természetesen ki is próbálhatták magu-
kat e felsorolt sportokban. Emellett az OMSZ is kivonult egy
mentõautóval. A mentõszolgálat dolgozói bemutatták a jármû
felszerelését s válaszoltak a lurkók kérdéseire, többek között arra
is, mennyibe kerül a kocsi javítása, ha karambolozik. A mentõsök
az aulában az újraélesztést is bemutatták a diákoknak.
Nagy Tibor az egyik osztályteremben vizsgálta a gyermekek látá-
sát.
A mozgás köré épülõ programok mellett az aulában kiállítást is
megtekinthettek a résztvevõk sporttémájú rajzokból, valamint a
Sárbogárdi KC érmeibõl, kupáiból, mezeibõl.

Hargitai Gergely
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Pincefeltörõk és gyermekülés
Kiss Zoltán Edwarddal, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõjével kivételesen Székesfehérvári irodájában talál-
koztunk és beszélgettünk a korábbi pincefeltörések elkövetõivel kapcsolatos fejleményekrõl és a gépjármûvekben használatos
gyermekülések elhelyezésének szabályairól.

Kiss Zoltán Edward: – Kollégáim, a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság rendõrei, munkatársai egy nagyon sikeres felderítésen, reali-
záláson vannak túl, melynek során a Cece és Sárbogárd külterüle-
tén lévõ présházak sérelmére elkövetett betörések elkövetõit be-
azonosították és elfogták, majd késõbb bûnügyi õrizetbe vették,
illetve az elõzetes letartóztatásuk indítványozását elõterjesztet-
ték az illetékes ügyészségre. 17 rendbeli betörésrõl voltak infor-
mációi kollégáimnak, majd ezt követõen, a különbözõ adatgyûj-
téseknek, bûnügyi munkának köszönhetõen még további betöré-
seket sikerült beazonosítani. Eddig összesen 22 esetrõl van tudo-
másunk, ami az elfogott elkövetõk számlájára írható.
– Összesen mennyi személyrõl van szó?
– 4 gyanúsított van az ügyben. A rendelkezésre álló adatok alap-
ján különbözõ arányban vettek részt a betörésekben ezek az em-
berek. Van, ahol hárman követték el a bûncselekményt, van, ahol
négyen.
– Városunkban szárnyra kelt az a hír, hogy önkormányzati képviselõ
illetve nagyvállalkozók is képbe kerültek annak kapcsán, hogy nekik
értékesítettek holmikat ezek az elkövetõk.
– Kollégáim április közepén fogták el az elkövetõket. Ezt követõ-
en sok helyen folytattak le házkutatást, találtak meg és foglaltak le
olyan dolgokat, mûszaki eszközöket, kisgépeket, amik a bûncse-
lekmények tárgyai voltak. Büntetõeljárás kérdése az, hogy azok a
személyek, akiktõl ezeket a dolgokat lefoglalták, milyen körülmé-
nyek között jutottak hozzá ezekhez az eszközökhöz, de jelen pilla-

natban a négy elfogott gyanúsítotton kívül mindenki más csak ta-
núként szerepel a büntetõeljárásban.
(A polgármesternél is érdeklõdtem ez ügyben, aki elmondta: az egyik
önkormányzati képviselõ csak azért keveredhetett hírbe, mert az õ
utcájában is tartottak valamelyik ingatlannál (de nem nála) ház-
kutatást, és elõtte is állt emiatt egy rendõrautó. – Szerk.)
– A gyerekülések használata kapcsán eltérõ nézetek keringenek az
interneten és az emberek között. Van, aki azt mondja, hogy csak hátul
lehet gyereket szállítani, van, aki azt mondja, hogy elöl is. Pontosan mi
a szabályos, ami alapján a rendõrség eljár, ha valakit megállítanak és
ellenõriznek?
– 3 év alatti gyermekeket mindenféleképpen gyermekbiztonsági
rendszerben kell rögzíteni. Ebben az esetben olyan gyermekülést
kell használni, aminek van saját biztonsági öve, és ezt a komplex
rendszert kell hozzárögzíteni az autóhoz. A jobb egyes számú ülé-
sen, közismertebb nevén az anyósülésen 3 éven aluli gyermeket
abban az esetben lehet szállítani, ha ebbe a gyermekbiztonsági
rendszerbe van beültetve háttal a menetiránynak és nincs légzsák
a kocsiban, vagy a légzsák ki van kapcsolva. Lehetõség szerint a
gyermek elsõ ülésre való rögzítését kerülni kell, mert a balesetek
statisztikái alapján a sérülések 60 százalékában az anyósülésen
utazót éri komolyabb sérülés. Az ülésmagasítóknak nincs külön
biztonsági övük, azokat a jármû saját biztonsági övével használjuk
3 évesnél nagyobb, 150 cm alatti gyermekek esetén. 3 évesnél na-
gyobb, 150 cm alatti gyermekeket csak a hátsó ülésekre lehet el-
helyezni, az elsõ ülésre nem. Fontos szempont, és azt gondolom,
hogy a józan paraszti ész alapján mindenkinek evidens lehet, aki
óvja és félti a gyermekét, hogy amikor a gyermekünket elhelyez-
zük az autóban, a biztonsági öv – ami a testet megóvja a hirtelen
elõre vetõdéstõl – a kulcscsontnál húzódjon le, ne a nyaknál.
– Hozzátenném: szerintem nagyon fontos, hogy a szülõk arra neveljék
a gyereket, hogy mindig be legyen kapcsolva a biztonsági öv, akkor is,
ha csak 300 métert mennek, és akkor is, ha több kilométert. Ha a szülõ
elfelejtené bekapcsolni a biztonsági övet, a gyerek nyugodtan szóljon
rá, figyelmeztesse.
– Mindenkinek a saját érdeke, hogy biztonságosan utazzon, mert
sajnos láttam már szülõket, akik a gyermekük holtteste felett sír-
tak egy közlekedési balesetnél. Nem gondolnám, hogy bárki is
ilyet kívánna magának. Azzal tudjuk elkerülni a saját családunk
tragédiáját, ha mindent megteszünk azért, hogy mi ne sérüljünk
meg, ha bekövetkezik egy baleset.
– Abban az esetben, ha valaki nem megfelelõen helyezi el a gyermeket
az autóban, milyen büntetési tétellel kell szembesülnie?
– A biztonsági öv nem használata fix bírságos szabálysértés; lakott
területen belül 10.000 Ft, lakott területen kívül 15.000 Ft, autópá-
lyán 30.000 Ft. Ezeknél a szabálysértéseknél nincsen mérlegelési
lehetõsége a rendõrnek.

Hargitai–Kiss Virág

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Micóka kirándulása
Most lesz egy éve, hogy egy szép májusi délutánon az elõttünk lé-
võ padon üldögélõ szomszédjaim megláttak egy fekete-fehér
szõrméjû, alig 3-4 hónapos, szépséges kismacskát szaladgálni a
ház elõtt. Eltévedhetett szegény kis pára, vagy kitették, nem tud-
ni. Állatszeretõ – különösen macskakedvelõ – szomszédjaim
megfogták s felvitték a 3. emeletre a bájos cicuskát. Én irigykedve
néztem ezt az erkélyemrõl. A lakók, akik látták, nevettek: úgysem
marad meg a macska a panelban, sok baj lesz vele, nem lehet
sétáltatni, mint a kutyát – vélekedtek.
Kisvártatva szomszédom autóba ült, ment macskaalomért, macs-
kakonzervért. Kerestek három tálkát, egyet az ételnek, másikat
víznek, de laktózmentes tejet is hoztak. Nevet is kapott: Micóka
lett. Este már kis párnácskája is lett, helyet kerestek neki a szobá-
ban. Dédelgették, szeretgették, labdát kapott, a Negro cukorka
fodros széleivel száguldozott, dobálta, futott vele.
Múltak a hónapok, a nyár, tél, õsz. Meleg napokon Micókát egy
csipkés szatyorban vitték levegõzni az utcára. Szépen fejlõdött a
jó bánásmódtól: kifényesedett a szép szõre, s tavaszra már elérte a
6 kilót is.
Már-már uralta az egész lakást Micóka. Fûtõtestekre ugrott, on-
nan nézett ki az ablakokon, de az asztalra is felugrott – nagy ener-
giák tobzódtak benne. A szekrénysor szélérõl a szemével mére-
gette a lelógó csillárt, hogy miként ugorhatna arra is. Egyre több
gondot okozott a pedáns és rendszeretõ szomszédasszonyomnak.
Micóka „megfickósodott”, tomboltak benne a hormonok. Fiú-
macska lévén „megjelölte” a szekrénysor sarkait, a szõnyeget,
már alig bírtak vele.

Tanakodtak a szomszédjaim, hogy valamit tenni kell: oda kell ad-
ni egy házhoz, ahol egy holdas májusi estén egy csinos cicalányra
talál majd. Nosza, telefonálgattak jobbra-balra, mígnem egy jó-
szívû asszony Töbörzsökön befogadta Micókát, csak vigyék, elfér
a másik három macska meg az öt unoka mellett.
Fájó szívvel ugyan, de bepakolták a csipkés szatyorba Micókát
(már alig fért bele), a párnácskáját, labdáját, Negro cukrot, tálacs-
kákat – mindezt be az autóba, és vitték Töbörzsökre.
Gondolták, az öt gyerek, másik macskák társaságában majd jól ér-
zi magát. Igen ám, de Micóka nem közönséges, hanem egy elké-
nyeztetett panelmacska volt, aki csak legfeljebb a számítógép
mellett látott egeret, a gonosz és kegyetlen világot (kutyákat, ve-
szélyeket stb.) nem ismerte. Nehezen hagyták ott szomszédjaim
Micókát, de végül elbúcsúztak a jószívû asszonytól – Micóka ott
maradt.
Elmúlt egy este, egy délelõtt. Szomszédjaim nem nyugodtak, fel-
kerekedtek, másnap délután autóba ültek és elindultak megláto-
gatni Micókát új otthonában. Irány Töbörzsök, kis kertes ház.
Amint kiszálltak ki a kocsiból, kitárt kézzel jött feléjük az asszony,
hogy Micóka nincs meg, nem találja. Hívták, várakoztak, hátha
elõjön, de semmi. Szomszédasszonyom szép nagy szemeibõl po-
tyogtak a könnyek.
Elindultak nagy sokára hazafelé. És ki hinné, hogy vannak még
csodák? Amint a vasúti sorompóhoz értek, véletlenül az oldalab-
lakon kitekint a szomszédasszonyom, és meglát egy fekete-fehér
keskeny árnyékot. Gyorsan megálltak, kiszálltak a kocsiból. Hát
mit látnak? Egy vékony, keskeny, kiszáradt, kiéhezett macskát,
aki a neve hallatára odajött hozzájuk dülöngélve, piszkosan,
mocskosan. Micóka volt.
Gyorsan betették a kocsiba, hazahozták, megivott egyszerre fél li-
ter vizet szegény pára. Megfürdették, megetették, ezután két na-
pig aludt.
A házaspár örömkönnyeket sírt ezen az estén. Nem aludtak, Mi-
cókát vigyázták egész éjjel.
Micóka most boldog, itthon van, összeszedte magát, de még csak
nem is sejti, hogy milyen megpróbáltatás vár rá nemsokára.
Ugyanis szomszédjaim egy állatorvosi rendelõben már idõpontot
kértek Micóka mûtétjére (ivartalanítására).

Epilógus

Sajnálatos, hogy egy ilyen ifjú és délceg kandúrnak, akiért epe-
kedtek volna a lánycicák, úgy kell leélnie további életét, hogy nem
ismerhette meg a földi élet gyönyöreit, pedig nagyszerû géneket
örökölt macskaszüleitõl, biztosan szép utódjai lettek volna.
A házaspár bízik abban, hogy a „mûtét” után egy nyugodtabb
Micókát kapnak vissza. A sétáltatási hám is már készülõben van.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

A mai fiatalokban is él még a hagyomány!
Íme egy lányos házhoz felállított szerelmi jelkép:

szalagos májusfa.
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OROSZLÁN-
MENTÉS

Érdekes látvány lehetett, amikor a harminchárom
oroszlánt elhelyezték a repülõgép gyomrában. A
Dél-Amerikából a dél-afrikai Johannesburgba tar-
tó, több ezer kilométeres légi utat állítólag jól bír-
ták az állatok, csupán kissé idegesek voltak. Amit
addigi életükben, szegény párák, átéltek, ahhoz ké-
pest ez a repülés akár kéjutazást is jelenthetett.
Elég az hozzá, hogy tán mindegyik nagymacskának
le volt nyiszálva az összes karma, némelyiküknek
még a fogát is kitördelték. Ugyanis eddig õk cirku-
szi oroszlánok voltak, szegénykék. Miközben tûz-
karikákon vetették át magukat, eljátszották, hogy
õk az állatvilág rémei, rettegéssel töltötték el a né-
zõtéri gyerekek szívét, súlyos megalázottságban ve-
getáltak. Durva méltánytalanság: az állatok kirá-
lyát megfosztják félelmetes fegyvereitõl, hogy nép-
szórakoztatási eszközökké tegyék, egy szintre fo-
kozták le õt a bohócokkal. Csalás, szélhámosság! A
színházi világ más szereplõit is elcsúfítják néha,
ronda parókát, púpot tesznek rájuk, rút sminket az
arcukra, a játéknak ez velejárója, de amikor elõ-
adás után „lesminkel” a színész, eredeti állapotá-
ban lép ki a színházból. Az a szegény oroszlán
bizony véglegesen megcsonkult, az egykor rettene-
tes fogak nem nõnek ki többé.
Egy Los Angeles-i szervezõdésû állatvédõ egyesü-
let tagjainak szívét megmozdította a részvét, meg-
szervezték ezt az alighanem igen költséges orosz-
lánmentést. A cirkusz büdös ketrecébõl, az ostor-
csattogástól hangos manézsból így a természet ölé-
be kerültek, pokolból a paradicsomba, egy hatal-
mas, dús növényzetû rezervátumba, hogy itt töltsék
hátralevõ éveiket.
Ez az állatvédõ egyesület figyelemreméltó önrek-
lámozási adottsággal rendelkezik. Oroszlánt men-
teni összehasonlíthatatlanul nemesebb dolog, mint
mondjuk nyulat, õzet vagy akár orrszarvút. Orosz-
lánszobor hazánkban több van, mint Szent István-,
Kossuth- és Petõfi-szobor összesen. Kõoroszlánok
védik a Lánchidat, a Parlamentet, az Operaházat, a
budai vár épületeit, de például Sárkeresztúron
egész nyájnyi gipszoroszlán õriz számos házat. Ez
az állatfaj kivételes tiszteletnek örvend.
Alig merem fölvetni, hogy létre kellene jönnie Los
Angelesben vagy másutt valami embervédõ egye-
sületnek. Tán elképzelhetõ, hogy az élõlényeknek
ezt a faját is tisztelik még jó néhányan. Lehet, hogy
az interneten is utána lehetne nézni, hogy a mai na-
pon hány embert öltek meg embertársaik bombái,
gépfegyverei, ágyúgolyói. Hátha lehetne tenni va-
lamit ez ellen. Tudom, hogy nem sok remény van
erre, de hátha! És például azon az õrületes tényen
nem lehet változtatni, hogy míg a Föld bizonyos vi-
dékein finom étkek ezer tonnáit dobják a szemét-
be, másutt éhen halnak az emberek? Na és bizony
sok-sok embertársunk hajtja álomra a fejét a ket-
recnél semmivel sem jobb helyen. Munkatáborok-
ban, ültetvényeken az ostorhasználat sem kizárt.
Nem volna indokolt itt is valami mentõakció?
Ábrándozás… „Az élet megrontója.” Olyan korba
jutottunk, hogy nemigen vagyunk képesek remény-
kedni az emberiség megjavulásában, bizonyos dol-
gok jobbra fordulásában. Marad az állatvédelem.

L. A.

Úton-útfélen

Csinos, csibészes a mosolya. Nem tit-
kolja a korát, 76 éves. 1939-ben szüle-
tett, kalandos, színes, olykor kemény
megrázkódtatásokkal volt teli az élete.
Írónõ. Grófnõ. Az egyik legnagyobb
magyar arisztokrata család, a Nádasdy
család sarja. Nádasdy Borbálának hív-
ják. Õ volt itt nálunk, Sárbogárdon
május 2-án a városi könyvtárban ren-
dezett teltházas író–olvasó találkozó
vendége.

Kiadója e találkozóra elhozta eddig
megjelent könyveit, ezeket meg lehe-
tett vásárolni és dedikáltatni a szerzõ-
vel. A vendégek közt ott láthattuk a
szerzõ néhány helybéli és a környezõ
településekrõl az alkalomra eljött is-
merõseit, köztük sárbogárdi távoli ro-
konát, Gizikét, aki éppen a kiadónk
segítségével szerezte meg korábban
Borbála minden eddig megjelent
könyvét.
Borbála termékeny író. 2008-ban je-
lent meg elsõ kötete, az életrajzi ihle-
tésû Zagolni zabad, ezt követte a Sza-
badság zaga majd a Maradni zabad kö-
tet, 2012-ben az Ízes élet címû, anek-
dotázó szakácskönyve, s 2014-ben az
Úton-útfélen címû országjárókönyve.
A szerzõ színesen, sok humorral fûsze-
rezve beszélt könyveirõl, neves család-
járól, édesapjáról, kalandos életérõl.

Mivel 1939-ben született Lepsényben,
így vannak még eleven emlékei a há-
borúról is, amikor még a vagyonos csa-
lád gondtalan életét élték testvérével.
A háború után a kommunisták elvet-
ték minden vagyonukat, édesapjukat,
gróf Nádasdy Pált Oroszországba de-
portálták, a családot pedig kitelepítet-
ték Alsóperepusztára. A családnak
számtalan megaláztatást kellett elvi-
selnie. Borbálát 12 éves korában né-
hány napra még börtönbe is zárták. Az
újabb kitelepítés helyszínén, Balaton-
almádiban járt iskolába. Budapesten
került közel a mûvészvilághoz, bár
édesanyján keresztül, aki táncosnõ
volt, bõven lehetett ilyen indíttatása.
Az 56-os forradalomig Borbála
Honthy Hanna öltöztetõnõjeként
dolgozott a színháznál.
A forradalom után következett a ka-
landos menekülés az országból. Bécs-
ben színészként játszott filmekben,
TV-ben, de színpadon is. Elismert ba-
lettmesterré Párizsban vált. Itt élt a
rendszerváltásig, amikor végre haza-
jöhetett, s lett Magyarország kulturális
nagykövete és népszerû író. 2012-ben
megkapta a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést.
Ma már kétlaki életet él. Amellett,
hogy a Párizs melletti Dourdan váro-
sában lakik férjével, Magyarországon
kis birtokukon szõlõgazdálkodással is
foglalkoznak.
Az esten meghatóan beszélt erkölcs-
rõl, hazaszeretetrõl, hitrõl, emberi tar-
tásról. E vele való személyes találko-
zásban átélhettük, hogyan került közel
könyvein, utazásain, kapcsolatain ke-
resztül az emberek szívéhez, hogyan
lett számtalan tisztelõje számára igaz
példa az õ élete.
Szép estét töltöttünk gróf Nádasdy
Borbálával!

Hargitai Lajos
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A mocsár Ura
Egy ideje forgatok egy történetet a szívemben, amit nagyon tanulsá-
gosnak és érdekesnek tartok. Megpróbáltam utánanézni, hogy vajon
mennyi a valóságtartalma, de sajnos nem akadtam a történet nyomá-
ra, ezért nem tudom biztosan állítani, hogy így, ebben a formában tör-
téntek meg az események, de mindenképpen megosztásra érdemes-
nek tartom.
1866-ban, az amerikai polgárháború után, a rabszolgák általános fel-
szabadítása után történt, hogy egy déli rabszolgatartó úr kénytelen
volt szélnek ereszteni rabszolgáit. Az embereivel egyik éjszaka fel-
gyújtatta a rabszolgák viskóit, a menekülõ embereket pedig elzavarta
a birtokról. Isten kegyelmébõl senki sem halt meg vagy sérült meg ko-
molyabban. De a mintegy 200 ember – köztük sok gyermek – ott állt a
senki földjén majdnem úgy, ahogyan erre a világra jöttek. A testüket
fedõ néhány rongydarabon kívül semmijük sem volt. Semmilyen élel-
mük, szerszámuk, takarójuk, vagy bármilyen más ruházatuk. Ráadá-
sul a háború utáni idõkben a vidéket elkeseredett és dühös déli kato-
nák és rabszolgatartók járták, hogy azokon a szabadon engedett rab-
szolgákon vegyenek elégtételt, akik éppen szembejöttek. Viszont en-
nek a csoportnak volt Valakije, Akire minden helyzetben számíthat-
tak. Ezek a rabszolgák nem csak a földi uruknak szolgáltak kényszer-
bõl, hanem szabad akaratukból is szolgaságot vállaltak annál az Úr-
nál, aki gyermekeiként tekintett rájuk, és melyik apa az, aki ne gon-
doskodna gyermekeirõl (Lukács 11:9-13)?
A közösségnek három vezetõje volt. John, az idõs presbiter, Jacob,
egy középkorú férfi és Thomas, aki ugyan elég fiatal volt vezetõnek,
de rendíthetetlen hitébõl olyan bölcsesség fakadt, amit a nála jóval
idõsebbek is szívesen birtokoltak volna. Egy erdõben bujkálva, egy
tisztáson szedte össze magát egy kicsit a csapat és gondolkodtak el
azon, hogyan is tovább. Nem tudták, mit kezdjenek ennyi emberrel,
hova menjenek, mit csináljanak. Így azt tették, ami a legjobb ilyen
helyzetben: leborultak imádkozni. Imádságos csendjüket valaki kö-
zeledtének a nesze zavarta meg. Egy idõs, fehér férfi volt az. Legin-
kább egy leharcolt katonának tûnt, de az arcáról mégis béke és ked-
vesség sugárzott. Óriási csomag volt a hátán, aminek a takarásában
egy fiatal fiú is kilépett a fák közül, szintén óriási csomaggal a vállán.
„Hát, azt nem mondta, hogy ennyien lesztek, de elhoztam, amit tud-
tam” – szólalt meg. Ezzel letette õ is és a fiú is a csomagot. Majd úgy,
ahogy jöttek, elindultak visszafelé, amikor hirtelen megállt az idõs
ember. „Ja, azt mondta, hogy kövessétek délnek a Baton Rouge-i
utat, a többit majd idõben meglátjátok.” Mindenki némán és értetle-
nül állt. Thomas törte meg a csendet: „Ki küldött? Kirõl beszélsz?”
Az öreg férfi már távozóban csak annyit vetett hátra: „Isten áldjon ti-
teket!” A két csomagban takarók, kések, tûzszerszámok, fémedények
voltak. Ennyi embernek nem sok, de több a semminél.
A következõ 3 hétben több hasonló találkozás történt, és voltak, akik
ruhákat, voltak, akik kapákat, fejszéket, edényeket, élelmet adtak a
vándorló csapatnak. Ami pedig a legjobban meglepte õket, hogy sem-
milyen támadást vagy bántást nem kellett átélniük. Menet közben a
létszámuk is növekedett, mert hasonló helyzetben lévõ, elzavart csa-
ládok, kisebb közösségek csatlakoztak hozzájuk. Nem tûz- vagy fel-
hõoszloppal, de Isten folyamatosan vezette õket. Azon vették észre
magukat, hogy annak ellenére, hogy fogalmuk sem volt, hova men-
nek, mégis nyugodt, biztos várakozással tekintettek a cél felé. Lelki-
leg nagyon megerõsödtek érezve, hogy Isten karjaiban vannak. Szinte
egész nap énekeltek, nem tudták megunni és belefáradni. Viszont a
testük addigra már nagyon fáradt és megviselt volt. Végül Louisiana
állam déli, mocsaras területeinek szélén álltak meg.
A mocsár szélét elérve John, Jacob és Thomas is érezte, hogy tovább
kell menniük. Be a mocsárba. Sok mindent átéltek és megtapasztal-
tak, de amikor az elcsigázott, fáradt családokra néztek, kezdett erõ-
södni a kétely. „Biztos, hogy ez Isten akarata? Igaz, eddig is velünk
volt, de ez mégiscsak egy mocsár! Ott csak kígyók, aligátorok és mosz-
kitók vannak!” Az emberek kezdték észrevenni a vezetõik tanácsta-
lanságát, és ezzel nyugtalanság szaladt végig a táboron. Ekkor Judith,
egy fiatalasszony szólalt meg hangosan, aki várandósságának 8. hó-
napjában járt. Férjét a gyermekük fogantatása után nem sokkal
agyonverte az akkori „gazdájuk”. Férje halála után Judith egy reggel
azzal a sziklaszilárd tudattal ébredt fel, hogy gyermekük már szabad-
ként fog megszületni. Ez a fáradt, kimerült fiatalasszony csak ennyit
mondott: „Mindegy, hogy mit mutat nektek Isten, kövessétek bátran.
Én pedig követni foglak titeket!” Hirtelen csend lett. Majd egymás
után kiáltották az emberek: „Én is követlek!”, „Én is követlek!”.

Moses, egy roppant termetû és erejû férfi is felmagasodott a tömeg
közepén és így szólt: „Én is követlek titeket, de csak azért, mert tu-
dom, hogy minden körülmények között Isten a vezéretek, és Õ nem
fog minket magunkra hagyni! A gyermekei vagyunk!” Ez volt az, ami-
re a vezetõknek és a közösségnek szüksége volt ahhoz, hogy új erõre
kapjanak. Õk egyek. És nem a bõrük színében, nem a társadalmi hely-
zetükben, hanem abban, hogy ugyanaz a krisztusi kegyelem árad rá-
juk, hitük jutalmaként.
Elindultak hát, be a lápba. Egy kis töltésszerû ösvényen haladtak. Úgy
tûnt, mintha valaki direkt építette volna azt oda, de mégsem láttak
rajta egyetlen egy lábnyomot sem. Ahogyan haladtak elõre, egyre
nyilvánvalóbb lett, hogy a rút és kegyetlen mocsár igazából egy kifogy-
hatatlan éléskamra. Hamar rájöttek arra is, hogy a moszkitók mely
növények illatát nem állhatják. Rengeteg madártojást találtak, a víz
nyüzsgött a halaktól. A kígyók és aligátorok pedig inkább nem me-
részkedtek közelebb a zajos tömeghez. Több napig tartott az út, de
minden este a Nap lenyugvása elõtt találtak egy akkora tisztást, ahol
az éjszakát tölthették. Amikor pedig a félelem vagy a kétség erõt vett
volna rajtuk, az Istent dicsõítõ közös éneklés további erõt adott az
úthoz.
Egyik nap, déltájban, valami nagyobb földdarabhoz érkeztek. Ami a
szemük elé tárult, az teljesen elképzelhetetlen volt. Egy jelentõs mé-
retû sziget terült el a mocsár közepén, rajta rengeteg szárazföldi fával,
bokorral. Közelebb érve látták meg, hogy jó részük roskadásig van
gyümölcsökkel. Õzek, vadmalacok közelítettek a csapat felé, jelezve,
hogy még soha nem találkoztak emberrel. Maga a föld kiváló minõsé-
gû termõföld volt. Minden kétséget kizáróan tudták, hogy megérkez-
tek a célba, az Ígéret Földjére. Együtt adtak hálát Istennek a szerete-
téért és gondviseléséért.
Egy év elteltével a mocsár közepén álló szigetet takaros kis kunyhók
és megmûvelt földek tarkították. Okosan, takarékosan, igazságosan
osztották fel a területet, hogy hosszú távon is megélhetést biztosítson
az egyre gyarapodó „városnak”, Promise Town-nak, ami azt jelenti,
hogy Ígéret Város.
A város központjában, a sziget közepén magasodó kis dombon ima-
ház helyezkedik el. Ez volt az elsõ épület, amit felépítettek. Senkinek
nem volt hajlék a feje felett, amikor nekiláttak, hogy egy templomot
emeljenek, ahol minden nap munka elõtt és után összejöhetnek
imádkozni, Istent dicsõíteni és tanulni a Bibliából. Nem sokkal letele-
pedésük után egy másik nagyon fontos dolgot is tettek: kijelöltek egy
kis csapatot, akik visszamentek azon az úton, ahol õk jöttek, hogy ha
találnak hozzájuk hasonló kóborló lelkeket, akkor hívják õket meg a
városukba. Így történt, hogy néhány éven belül egy egész város nõtt ki
a mocsár közepén. Megtanulták, hogyan lehet a mocsarat lecsapolni
és az így nyert rendkívül értékes talajon haszonnövényeket termesz-
teni. Az elsõ néhány évben – Istenen kívül – a mocsár adott védelmet
a kis közösségnek, utána pedig már a létszámuk miatt nem bántották
õket. De az igazi különlegesség az volt, hogy az egész város egy gyüle-
kezetet alkotott. Nem kényszerítettek senkit sem hitre (nem is lehet),
de bárhonnan is jöttek új vándorok, megérezték, hogy ezen a helyen a
szolgák igazából fiak, és az egyetlen igazságos gazda maga a Szeretõ
Atya (Pál levele a Galatákhoz 4:6-7).

Nemeshegyi Zoltán

Forrás: a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány (MERA) Antenna
címû kiadványa, 2016/1. szám

A kép illusztráció
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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.

Május 6., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 A Zengõ óvoda alapít-
ványi bálja (ism. 15p), Sárbogárd – Kolozsvár ha-
tártalanul (ism. 65p), XXI. Hintók Versenye Sár-
bogárdon 1-2. rész (108p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

Május 7., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
Lapszemle 14.00 A Zengõ óvoda alapítványi bálja
(ism. 15p), Sárbogárd – Kolozsvár határtalanul
(ism. 65p), XXI. Hintók Versenye Sárbogárdon
1-2. rész (108p) 18.00 Lapszemle 19.00 Az uszo-
da alapkõletétele (34p), Jótékonysági bál Sár-
szentmiklóson (ism. 36), Kiss Józsefné könyvbe-
mutatója (85p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 8., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A Zengõ óvoda
alapítványi bálja (ism. 15p), Sárbogárd – Kolozs-
vár határtalanul (ism. 65p), XXI. Hintók Versenye
Sárbogárdon 1-2. rész (108p) 14.00 Az uszoda
alapkõletétele (34p), Jótékonysági bál Sárszent-
miklóson (ism. 36), Kiss Józsefné könyvbemuta-
tója (85p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Dies
Academicus 1-4. rész (104p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Május 9., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Dies
Academicus 1-4. rész (104p) 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 József Attila-est a könyvtárban
(ism. 13p), Éneklõ Ifjúság Dunaújvárosban (ism.
20p), Gróf Nádasdy Borbála könyvbemutatója
(65p), Permetezõgép-vizsgáló bemutatása (inter-
jú, 67p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 10., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Tehetségfórum a Mé-
szölyben (ism. 76p), Ballagó a gimnáziumban
(76p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 11., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 József Atti-
la-est a könyvtárban (ism. 13p), Éneklõ Ifjúság
Dunaújvárosban (ism. 20p), Gróf Nádasdy Borbá-
la könyvbemutatója (65p), Permetezõgép-vizsgá-
ló bemutatása (interjú, 67p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és
0.00 Lapszemle

Május 12., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Dies Aca-
demicus 1-4. rész (104p) 23.00 és 0.00 Lapszem-
le

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó
megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.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.

MÛSORATejfölben sült csirkecombok
Hozzávalók: 500 g tejföl, majoránna, õrölt
fûszerkömény, rozmaring, bors, fûszer-
paprika, só ízlés szerint, 2 gerezd fokhagy-
ma, 4 db csirkecomb, 150 g sajt.

A tejfölt összekeverjük a fûszerekkel,
majd jól meghempergetjük benne a com-
bokat. Hõálló tálba tesszük a húsokat, és
ráöntjük a maradék tejfölös szószt. Fóliá-
val letakarjuk, és 190 fokra elõmelegített
sütõben 45-50 percig sütjük, amíg megpu-
hul. Levesszük róla a fóliát, megszórjuk re-
szelt sajttal, és visszatesszük a sütõbe 15-20
percre, amíg a sajt rápirul.

Hagymás–joghurtos túrókrém

Hozzávalók: 150 g tehéntúró (zsírszegény,
krémesebb állagú), 50 g juhtúró, 120 g jog-
hurt, 120 g kígyóuborka, 2 ek metélõhagy-
ma, 3 gerezd fokhagyma, 2 db újhagyma,
õrölt fûszerkömény, só, bors ízlés szerint.
Az uborkát megmossuk és apróra szeletel-
jük. Az uborkát valamelyest megsózzuk,
hogy távozzon belõle a felesleges víz. Majd
a krémhez keverés elõtt alaposan kinyom-
kodjuk és leöntjük róla a vizet. A kétféle
túrót alaposan összetörjük villával, és kré-
mesre keverjük a joghurttal és a fûszerek-
kel. Az alaphoz hozzákeverjük a felaprí-
tott újhagymát (aki szereti, annak nyugod-
tan menjen bele a zöldje is), a metélõhagy-
mát (medvehagyma is remek párosítás le-
het még) és az uborkát is.

Citromos–ricottás spagetti

Hozzávalók: 400 g spagetti tészta, 250 g
ricotta, 2 citrom héja, 1,5 ek olívaolaj, só,
bors ízlés szerint, 2 szál citromos kakukk-
fû.
A tésztát sós vízben kifõzzük, leszûrjük. A
ricottát elkeverjük az olajjal és 1 citrom hé-
jával. Hozzáadjuk a tésztát, elkeverjük, ha
szükséges, adunk hozzá még keveset a víz-
bõl, amelyben a tészta fõtt. Elosztjuk a tá-

nyérokra, megszórjuk a maradék citrom-
héjjal és a letépkedett kakukkfûlevelekkel.

Hûsítõ kivis torta
Hozzávalók az alaphoz: 200 g keksz, 100 g
vaj. Fehér krém: 400 g krémsajt, 350 ml
tejszín, 150 g porcukor, 2 cs vaníliás cu-
kor, 1 ek citromlé, 10 g zselatinpor. Kivi-
réteg: 1 kg kiwi, 200 g porcukor, 20 g zsela-
tinpor.

Törjük a kekszet finom porrá, adjuk hozzá
az olvasztott vajat és keverjük össze. Ké-
szítsünk elõ egy kerek, 24 átmérõjû sütõ-
formát, béleljük ki sütõpapírral. A kekszes
tésztával töltsük ki az alját. A tejszínt ver-
jük fel a vaníliás cukorral és a porcukorral
habosra. A zselatint készítsük el a csoma-
goláson leírtak alapján. A krémsajthoz ad-
juk hozzá a citromlevet, a kész zselatint, és
keverjük össze. Majd ehhez keverjük hoz-
zá a tejszínhabot és dolgozzuk alaposan
össze. Dolgozzuk rá a kekszalapra. Fog-
junk egy kisebb edényt, tekerjük folpack-
ba, és nyomjuk bele a krémbe, így egy kis
lyukat fog képezni a krémben, ahová a
kiwis töltelék kerül majd. Rakjuk be a hû-
tõbe dermedni 2 órát. Ha lejár a 2 óra, óva-
tosan szedjük ki az edényt a krémbõl. A
kivit hámozzuk meg és mixerrel pürésít-
sük. Tegyük hozzá a cukrot, és tegyük tûz
fülé. Melegítsük, míg a cukor olvadni nem
kezd. A zselatint készítsük el a csomagolá-
son olvasott utasítások alapján, és kever-
jük hozzá a kivis pépet. Keverjük össze,
hagyjuk hûlni kicsit, majd öntsük a formá-
ba. Ha készen van, hagyjuk hûtõben egész
éjjelre. Tálaláskor kivivel díszítsük!

NAGYMAMA RECEPTJEI

A következõ napokban is folytatódik idõjárásunk válto-
zékony jellege. A több-kevesebb napsütés mellett elsõ-
sorban a délutáni órákban a megnövekvõ gomolyfelhõ-

zetbõl elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Erre nagyobb esély az idõszak
elején és végén van, de pénteken és szombaton is kialakulhatnak záporok, csak várható-
an kevesebb helyen. A légmozgás eleinte északi, északkeleti lesz, majd fokozatosan egy-
re inkább keleti, hétfõn már valószínûleg délkeleti lesz. Elsõsorban napközben fõként a
keleti tájakon többfelé meg is élénkülhet, de zivatarok környezetében erõs széllökések
is lehetnek. Éjjel többnyire 10, napközben jellemzõen 18 és 23 fok közötti csúcsértékek
várhatók.

www.metnet.hu

Heti idõjárás
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Miklósi focidömping
Hazai majális

Bicske–Sárszentmiklós 0-4 (0-1)

Bicske: Milinte Á. – Szarvas P., Sötét D., Máj G., Köntös D.,
Csendes P., Szilágyi L., Meggyes D., Németh E., Móri T., Varga
Z.
Csere: Máté D., Oláh A. R. Antoni L., Bencze M., Moravecz B.,
Moravecz T., Marton H.
Edzõ: Raffai Rudolf.
Sárszentmiklós: Lieszkovszky Z. – Gráczer G., Szabó B., Kõkuti
T., Hegedûs Gy., Gráczer B., Nagy Á., Vámosi D., Benke V.,
Bezerédi Á., Demeter D.
Csere: Horváth Á., Lajtos A., Sükösd G.
Edzõ: Sárai György.
Nem kímélte a hazai csapat a tavasszal rapszodikusan szereplõ
vendégeket. Az elsõ félidõ 28. percében Varga Z. átadását Móri
T. a jobb alsó sarokba lõtte, 1-0. A második félidõ 67. percéig sike-
rült hárítani a bicskei rohamokat. Varga Z. átívelését Meggyes D.
visszafejelte, és az érkezõ Németh E. a hálóba továbbította a lab-
dát, 2-0. Tíz perccel a mérkõzés vége elõtt ismét Varga Z. játszott
fõszerepet. A 16-os elõtt keresztbe cselezett és Antoni L.-nek
passzolta a labdát, aki a jobb alsó sarokba lõtt, 3-0. Még nem volt
vége a vesszõfutásnak, mert a 90. percben ismét hazai gól szüle-
tett. Sötét D. remek mozdulattal csúsztatta a labdát a kapuba, 4-0.
Magabiztos gyõzelem a „jó” erõkbõl álló vendégek felett.

Hûen a hagyományokhoz

Sárszentmiklós II.–Adony 2-5 (0-5)

Sárszentmiklós II.: Gráczer R. B. – Somogyi L., Pajor L., Fülöp
T., Csikós G., Bartók Z., Hegedûs J., Szabó Z., Krajcsovics P., Vá-
mosi G., Szakács S.

Csere: Rigó L, Mádi L., Pajor T., Dombi Z., Juhász G.
Edzõ: Pajor László.
Adony: Fülöp A., Nebrucz F., Pálinkás A., Oláh F. R., Glonczi G.,
Auer G., Szántó I., Csucsai Z., Erdei E., Varga Z., Szántó P.
Csere: Vukajlovics P., Broschek P., Bere D.
Edzõ: Csorda József.
Már a 2. percben gólhelyzetet alakított ki a vendégcsapat. Szántó
P. kiugrott a védõk között és a felsõ kapufára lõtte a labdát. Az 5.
percben már nem volt segítség. A rosszul helyezkedõ védõk kö-
zött Erdei E. kilépett, a kapus mellett elvitte a labdát és a hálóba
lõtt, 0-1. A 10. percben már a második góljuknak örültek a vendé-
gek. Krajcsovics P. a büntetõterületen belül buktatott. A megítélt
11-est Szántó P. a jobb felsõ sarokba helyezte, 0-2. 15 perc csendes
játszadozással folytatódott a mérkõzés. A 25. percben Auer G. ki-
ugratta Szántó P.-t, aki a lassú védelmet faképnél hagyva 10 m-rõl
a kimozduló kapus mellett a hálóba lõtt, 0-3. A kezdés után azon-
nal a vendégek szerezték meg a labdát. Jobb oldali támadást ve-
zetve Szántó P. a megkapott labdával átcselezte magát a védõkön,
és 17 méterrõl védhetetlenül lõtt a kapuba, 0-4. A 39. percben
megvolt az ötös. Oláh F. R. bal oldali átívelésével Szántó P. elfu-
tott a jobb szélen, a középre gurított labdára Varga Z. érkezett és
a kapuba passzolta a labdát, 0-5.
A második félidõre átszervezett hazai csapat futott ki. A 49. perc-
ben egy bal oldali bedobás után a vendégek védelme nem tudott
felszabadítani, és Somogyi L. 4 méterrõl a léc alá bombázott, 1-5.
Továbbra is a hazaiak támadtak, de a biztos vezetés tudatában,
szervezett védekezéssel hárították a miklósi támadásokat. A 90.
percben Rigó L. a félpályáról elõre ívelt labdáját Fülöp T. elsõre a
kapufára lõtte, majd a kipattanót a hálóba helyezte, 2-5.
Jók: Szakács S., Fülöp T. illetve Szántó P., Auer G., Erde E.

Megfogyva bár, de törve nem

Sárszentmiklós U16–Iváncsa U16 0-8 (0-5)

Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Vitéz–Móré G., Bögyös B. G.,
Ambrózi M., Fekete A., Gõdér G., Erdélyi A., Gyökér K., Hor-
váth B., Gábris R., Nagy F.
Iváncsa U16: Szentmihályi B. M. – Bagóczki Zs. T., Vizi O., Tokai
K., Tatár L., László B., Szakos M. P., Almási R. M., Balogh B. L.,
Farkas S., Bosnyák P.
Csere: Terejánszki J. R., Horváth Zs., Szabó N.
Edzõ: Huszár Péter.
A dobogóra esélyes Iváncsa U16-os csapata nem kímélte a hazai
fiatalokat. A lelkesen küzdõ Sárszentmiklós U16 csapatát köny-
nyed játékkal fektette két vállra a fizikai és technikai fölényben lé-
võ vendégcsapat. Balogh B. L. hat gólja mellett Bosnyák P. és Al-
mási R. M. lõtt gólt. Csákváron kell a gyõzelem!
Az öregfiúk mérkõzésére az LMSK Cobra Sport nem érkezett
meg. A mérkõzés három pontját a Sárszentmiklós Ö. F. csapata
kapta.
Az U19-es csapat a Bicske U19 ellen május 4-én lépett pályára. Jó
hír a csapat háza tájáról, hogy öt fiatal labdarúgó is tagja a megyei
korosztályos válogatottnak, akiket Pajor László edzõ irányít. Áp-
rilisban Veszprém, Komárom és Fejér megye válogatottjának
tornáján Demeter Dávid, Szabó Benjámin, Horváth István vett
részt. Sérülés miatt Szunyogh Richárd és Németh Kristóf nem lé-
pett pályára. A tornán mindkét megye válogatottja ellen gyõzte-
sen hagyta el Fejér megye csapata a pályát, ezzel tornagyõztes-
ként tértek haza a fiúk. Gratulálunk a szerepléshez!

A hétvége sportmûsora

2016. május 7., szombat:
10.00 óra: Sárszentmiklós U19–Mezõfalva U19
17.00 óra: Polgárdi Vertikál Ö. F.–Sárszentmiklós Ö. F.

(Polgárdin)
2016. május 8., vasárnap:
10.00 óra: Csákvár U16–Sárszentmiklós U16 (Csákváron)
17.00 óra: Sárszentmiklós–Mezõfalva
17.00 óra: Káloz–Sárszentmiklós II. (Kálozon)
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

Kézilabda: megyei közgyûlést rendeztünk
Április 28-án Sárbogárdon tartotta évi
rendes közgyûlését a Fejér Megyei Kézi-
labda Szövetség. A szövetség egy új kon-
cepciót vezetett be, melynek lényege, hogy
az évi közgyûléseiket ne a megye két nagy-
városában, Székesfehérváron és Dunaúj-
városban rendezzék. Ezt az alkalmat a
VAX KE Sárbogárd vezetése azonnal ki-
használta és benyújtotta igényét, hogy vá-
rosunkban legyen az elsõ kihelyezett köz-
gyûlés. Ebben a város vezetése is partner-
nek bizonyult, dr. Sükösd Tamás polgár-
mester úr azonnal felajánlotta helyszínnek
a város dísztermének tárgyalóját.
A rendezvényen megjelent az FMKSZ tel-
jes elnöksége, élén Dobos Lajos elnök úr-
ral és Németh Miklós fõtitkár úrral. A me-
gye 21 kézilabda-egyesületének képviselõi
szintén jelen voltak. A VAX KE Sárbogár-
dot Rehák Sándor elnök és Bodoki György
edzõ képviselte. A rendezvényt a polgár-
mester úr nyitotta meg. Megtisztelte még
rendezvényünket Erõs Ferenc, az önkor-
mányzat sportbizottságának elnöke.
A közgyûlés megtárgyalta az elmúlt év ese-
ményeit, elfogadta a beszámolókat és be-

terjesztette a következõ idõszakra vonat-
kozó terveket.
A rendezvény sikeresen lezajlott, ez egy ki-
sebb sportdiplomáciai siker volt városunk-
nak és egyesületünknek.

Tét a megyei bajnoki cím

Szombaton délután csapatunk az év egyik
legfontosabb mérkõzését játssza. Vendé-

günk a rivális, a tavaly még NB II-ben sze-
replõ Ercsi csapata lesz. Amennyiben sike-
rül 6 góllal legyõzni õket, helyet cserélünk
a tabellán és az utolsó mérkõzésen idehaza
legyõzzük Simontornyát, ismét megyei
bajnokok lehetünk. Nagyon nehéz feladat
elõtt állunk, de elszántak vagyunk!
Gyertek szurkolni, nagy a tét!
HAJRÁ VAX KE SÁRBOGÁRD!

Rehák Tamás

Sárbogárd–Perkáta 1-0 (0-0)
Fejér Megyei Labdarúgó-bajnokság, Hor-
fer Serleg csoport, 21. forduló
Sárbogárd: Barabás J. – Kovács D., Ko-
vács Z., K. Szabó, Lakatos Gy., Sebestyén
Zs., Pásztor D., Bogdán A., ifj. Mondovics
Z., ifj. Simon J., Czinka K.
Cserék: Bognár Zs. ifj. Simon J. helyett (62.),
Tóth I. Kovács Z. helyett (62.), Csizmadia K.
ifj. Mondovics Z. helyett (88.).
Játékos–edzõ: Bognár Zsolt.
Gólszerzõ: Pásztor (67., 11-esbõl).
Vasárnap a tabella hátsó felében tanyázó,
igaz, 6 meccs óta veretlen Kisapostag csa-
patát fogadtuk. A vendégek jó formában
várhatták a mérkõzést, így nem lehetett
könnyû mérkõzésre számítani.
Az elsõ 15 perc tapogatózással telt, egyik
oldalon sem alakult ki komolyabb gólhely-
zet. Az elsõ lehetõség Pásztor elõtt adó-
dott, de a lövése elkerülte a kaput. Ahogy
ment az idõ, egyre többet volt a labda ná-
lunk, azonban ez a helyzetek számában
nem mutatkozott meg. A fontos passzok-
nál rendre hibáztak a fiúk. A vendégek vé-

delmének ezzel megkönnyítve a helyzetét.
Az elsõ 45 perc után gól nélküli döntetlen-
nel vonulhattak a csapatok az öltözõbe
pihenni.
A második játékrészt a vendégek kezdték
jobban, többet volt náluk a labda, ám Ba-
rabásnak a kapuban nem kellett egyszer
sem közbeavatkoznia. A kezdeti vendég-
lendület után ismét átvettük a kezdemé-
nyezést. Elõször Bogdán elõtt adódott le-
hetõség, majd Mondovics is helyzetbe ke-
rült. A gól azonban elmaradt. A 67. perc-
ben Bogdán kapott jó labdát a 16-oson be-
lül, a vendégek védõje azonban elkésett a
belépõvel, és a játékvezetõ a büntetõpont-
ra mutatott. A labda mögé Pásztor állt oda
és magabiztosan a hálóba lõtte a labdát,
1-0. A folytatásban volt még lehetõség gólt
szerezni. Pár perccel késõbb Pásztor ígére-
tes távoli kísérletét a vendégek kapusa bra-
vúrral hárította. A továbbiakban biztosan
tartottuk a labdát, a vendégeknek nem
akadt komolyabb lehetõségük a gólszer-
zésre. Nem túl jó játékkal, de itthon tartot-
tuk a 3 pontot.

Az elõttünk álló hétvégén Dégre látogat a
csapat, ahol ismételten kötelezõ lesz a
pontok begyûjtése.

Május 7. (vasárnap) 17 óra:
Dég–Sárbogárd

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

Beloiannisz 19 14 5 0 112 25 87 47
3. Sárbogárd 19 14 3 2 72 17 55 45
4. Cece 20 13 2 5 67 35 32 41
5. Mezõszilas 19 11 3 5 42 35 7 36
6. Mezõfalva II. 20 10 1 9 63 51 12 31
7. Vajta 19 8 2 9 48 31 17 26
8. Dég 20 7 0 13 41 85 -44 21
9. Elõszállás 20 6 3 11 32 60 -28 21
10. Kisapostag 20 4 5 11 34 67 -33 14
11. Alap 19 3 5 11 33 53 -20 14
12. Sárszentágota 19 3 2 14 32 86 -54 11
13. Perkáta 19 1 1 17 26 111 -85 0
Kisapostagtól -3, Perkátától -4 pont levonva.

Rehák Tamás
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

Mozgó piaci ÁRUSÍTÁSHOZ KERESÜNK
elsõsorban FÉRFI MUNKAERÕT

22 ÉS 40 ÉV KÖZÖTT SÁRBOGÁRDRÓL,
TELJES MUNKAIDÕBEN.

06 30 578 4184

Tápkockás, szálas PAPRIKA-, PARADICSOM-,
PADLIZSÁNPALÁNTA NAGY VÁLASZTÉKBAN

kapható. Sohár, Cece, Deák u. 81.
06 30 418 7854

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKAVÉGZÉSRE KERESÜNK
OPERÁTOR KOLLÉGÁKAT:
3 mûszakos munkarendbe,

KIEMELT BÉREZÉSSEL, HOSSZÚ TÁVRA!
Jelentkezni irodánkba: ADECCO Kft.,

8000 Székesfehérvár, Kégl György u. 6., vagy
telefonon lehet a 06 22 510 230-as telefonszámon.

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

Családi ház õsfás környezetben Tompa M. utcában eladó. 06 (20) 226 7080
(2100970)

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

Gurulós bevásárlótáska, krómozott mosogató alsó-felsõ kétajtós szekrénnyel,
keverõtárcsás mosógép, 2 db zsírosbödön 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

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

Rántanivaló csirke kapható Bethlen u. 25. 06 (70) 339 6137

Elõnevelt, TETRA-H (barna) csirke elõjegyeztethetõ július 8-ára. Tinódy u. 52.
06 (30) 384 2294

Két- és félszobás, gázfûtéses, összkomfortos családi ház melléképületekkel,
6300 m2 kerttel, akár bútorozottan eladó. Irányár: 4.700.000 Ft. 06 (30) 342
8281, 06 (30) 608 5023 (44016)

Elvesztettem kulcscsomómat a Fõ utcán (Penny és a gyógyszertár környé-
kén). Kérem, a becsületes megtalálót adja le a szerkesztõségbe.

APRÓHIRDETÉSEK

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

Május 14-én szombaton 8-11.30-ig
BABA-ÉS GYERMEKRUHA BÖRZE
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
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TÉRÍTÉSI
DÍJBEFIZETÉS
2016. május hónapban

az alábbi idõpontokban kerül sor
a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskola:

Május 9. (hétfõ) 7.45–16.30
Május 12. (csütörtök) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

Május 10. (kedd) 7.45–16.30
Május 17. (kedd) 7.45–11.30

Sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnázium:

Május 11. (szerda) 7.45–16.00
Május 18. (szerda) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:

Május 13. (péntek) 7.45–9.30
Május 19. (csütörtök) 8.45–9.30

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

Május 13. (péntek) 10.00–11.00
Május 19. (csütörtök) 7.45–8.15

PÓTBEFIZETÉS:

2016. május 23-án, hétfõn a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal fsz. 13. számú
irodájában 8.00–15.00 óráig.

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete a XXV. Sár-
bogárdi Napok rendezvény idõpontjá-
nak 2016. május 28-29-ét jelölte ki.

PÖRKÖLTFESZTIVÁL
2016. május 28-án

(szombaton)
az Ifjúsági parkban.

Nevezés díj: 3.000 Ft/3 kg hús, mely a je-
lentkezéskor fizetendõ; jelentkezni le-
het május 2-ától (hétfõ) május 25-éig
(szerda) 13–20 óráig a József Attila Mû-
velõdési Központban.

A nevezõknek saját részükre minden
kelléket (pavilon, asztal, szék, fõzõbe-
rendezés, gázpalack) maguknak kell
biztosítani.

Felhívjuk a nevezõk figyelmét, hogy a
propán-bután gázpalack használati sza-
bályait be kell tartaniuk!

A rendezvénnyel kapcsolatban érdek-
lõdni lehet a 06 (25) 520 260-as telefon-
számon.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2016. április 15-ei ülé-
sén elfogadta:
– a 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati ren-
deletet az egyes szociális ellátásokról
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
– a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati ren-
deletet a képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési szabályzatáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

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

PAPFÖLDIPAPFÖLDI
GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP!GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN GYERMEKET ÉSSZERETETTEL VÁRUNK MINDEN GYERMEKET ÉS
CSALÁDOT EGY KELLEMES NAPRA,CSALÁDOT EGY KELLEMES NAPRA,

EZER JÓ JÁTÉKKAL, MEGLEPETÉSEKKEL,EZER JÓ JÁTÉKKAL, MEGLEPETÉSEKKEL,
SZTÁRVENDÉGEKKEL!SZTÁRVENDÉGEKKEL!

A szervezõk ésA szervezõk és
Sárbogárd Város ÖnkormányzataSárbogárd Város Önkormányzata

FÉRFIAKAT
VÁRUNK!

Fiúkat és férfiakat várunk a Huszics Vendel Kó-
rusba, akik szeretnek énekelni és szívesen csat-
lakoznának közösségünkhöz. Az élmény és a jó
hangulat garantált; fellépéseink révén sok-sok
szép dallamot, embert és vidéket ismerhetnek
meg új tagjaink!
Próbák: hétfõn és csütörtökön 19.00 órától
20.30 óráig a sárbogárdi József Attila Mûvelõ-
dési Központ kamaratermében.
Jelentkezni a helyszínen, vagy a +36 (70) 771
2653-as telefonszámon lehet.

Bogárd-Dal Egyesület
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