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GYÜMÖLCSLÉ-
KÉSZÍTÕ ÜZEM

ALAPON
(3. oldal)

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

EGYSÉG
Szeretem a melegedõ tavaszt, amikor
kint, a fák alatt lehet elkölteni a reggelit.
A természet szemlélésében elcsende-
sedve merítek erõt a napi teendõkhöz.
Hagyom, hadd járjon át a zöldek, bomló
szirmok látványa, illata, a szép tollú éne-
kesmadarak csivitelése, a fel-felbukka-
nó mókusok játékos futkosása. Beléleg-
zem ezt az egészet. A részévé válok. Egy
vagyok a sok kis molekula közül, nem
különb a másiknál. Nyugtató és örömte-
li ez a parányság, ez az egységélmény.

Ezért is, amikor valaki felsõbbrendû bir-
toklóként viselkedve beletapos az
egyensúlyba, leszakít egy virágot, kitép
egy tövet, mintha belõlem hasítanának
ki egy darabot.

Amikor viszont azt látom, hogy gondos-
kodó kezek közt termõre fordul a rög,
kincseket ont a palánta és a levendula-
bokor minden porcikája, meghálálva az
odaadó alázatot, az bizakodással tölt el.
Hogy vannak még remélhetõleg sokan,
akik a mindenséggel való együvé tarto-
zásra törekszenek.

Hargitai–Kiss Virág

BOGÁRDI FOCI-
KLUB – HIÁNYZÓ

ELSZÁMOLÁS
(2. oldal)

Fotó: Radnai ZoltánVilágrekord-kísérletVilágrekord-kísérlet

Bruzsa-emlékkupaBruzsa-emlékkupa
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KÉRDEZTÉK

Mi van a sárbogárdi
sportklubbal?

Néhány héttel ezelõtt a sárbogárdi futball-
csapat aktuális beszámolójában olvashat-
tuk, hogy a Sárszentágota csapatával foly-
tatott meccset eredetileg nem Sárszent-
ágotán, hanem a sárbogárdi sportpályán
játszották volna, de gazdasági és más okok
miatt ez nem jöhetett létre. Eszerint a ta-
valy megválasztott új vezetés sem seper
jól? – fogalmazódott meg többekben a kér-
dés.

Dr. Sükösd Tamás polgármestertõl érdek-
lõdtem az okokról. Megtudtam, hogy a
sárbogárdi futballklub sem a megadott ha-
táridõig, sem a mai napig nem számolt el a
pénzügyeivel az önkormányzat felé. Még
vizsgálják, hogy pontosan mekkora összeg-
gel nem tud elszámolni a klub, és hogy en-
nek mi az oka. Nehezíti a helyzetet, hogy a
sportklub elnökét alig lehet elérni. Addig
is a sportkomplexumot az önkormányzat
kezeli. Az utánpótlásedzésre és Bozsik-
tornákra rendelkezésre bocsátja az önkor-
mányzat a létesítményt, és lehetõvé teszik,
hogy a felnõttcsapat lebonyolítsa itthoni
meccseit a szezon végéig, de a mérkõzése-

ket követõen mindig szigorúan bezárják a
komplexumot.
Információnk szerint több mint másfél
millió forintra tehetõ az összeg, amivel a
sárbogárdi sportklub nem számolt el/nem
tud elszámolni.
Bereczki Tamást, a sportklub elnökét tele-
fonon kerestem meg. Azt mondta, mivel
éppen dolgozik, ezért nem tud tájékozta-
tást adni. Kérdeztem sms-ben, hogy mikor
hívjam újra, illetve fölajánlottam, hogy
e-mailben is reagálhat a kérdésemre. Lap-
zártánkig még nem érkezett válasz tõle.

Ücsörgés, játék, terefere

Vegyes képet mutat a közfoglalkoztatot-
tak munkavégzése, munkamorálja. Van-
nak, akik szorgalmasan elvégzik a rájuk bí-
zott feladatokat, mások helyett is. Õket
egyértelmûen megbecsülés illeti. Míg van-
nak, akik mindeközben ücsörögnek, tá-
masztják a seprût, tereferélnek, beszólo-
gatnak a járókelõknek, sõt, játszanak, ker-
getõznek. Remélhetõleg az ilyen léhûtõk
hamar kiszóródnak a közmunkából, hogy
tényleg azok jussanak ehhez a lehetõség-
hez, akik megérdemlik!
A kertészeti programban dolgozókkal
kapcsolatban is érkezett észrevétel, misze-
rint õk is sokat ücsörögnek. A polgármes-
ter elmondta: az idõjárás és a technológia
nem mindig teszi lehetõvé a folyamatos
munkavégzést, haza viszont nem küldhetik
az embereket. A kertekben dolgozók te-
szik a dolgukat, amikor van teendõ. A pol-
gármester toleránsabb hozzáállást kér a la-
kosságtól.

Üzenet viráglopóknak

Folyamatosan ültetik ki a rózsákat és
egyéb virágokat a közterületekre az önkor-
mányzat emberei, hogy rendezettebb,
szebb legyen a városkép. Vannak azonban
olyan „növénybarátok”, akik a tereink lát-
ványát emelõ dísznövényeket önzõ módon
csak a magukénak akarják, egyszerûbben
fogalmazva: ellopják.
Mivel ezeket a virágokat közpénzbõl vásá-
rolta az önkormányzat, vigyázzunk rájuk
közösen! Ha bárkit tetten érünk, hogy
„hozzáragadt” a kezéhez egy köztéri nö-
vény, jelentsük az illetékeseknek! A lopá-
sért büntetés jár – ezt jobb, ha a tolvajok is
tudják. Ebben az esetben nem igaz a mon-
dás, hogy aki a virágot szereti, rossz ember
nem lehet – sajnos vannak kivételek.

Tisztelt „Hölgyek” és „Urak”!

Ismételten felhívom a figyelmüket, hogy a
postán azért van felragasztva a sárga-feke-
te színû csík a padlón, az ablakoktól kb. egy
méterre, hogy ott várakozzanak, amíg az
Önök elõtt álló elintézi az ügyeit! Tehát
hogy ne az éppen az ablaknál álló ügyfél
nyakába lihegjenek, vagy pénztárcájába,
táskájába tekingessenek, miközben az be-
fizeti a csekkjeit, feladja a leveleit! De ha
már egyesek nem képesek felfogni a csík
jelentését és tiszteletben tartani az alapve-
tõ személyes távolságot, akkor legalább
tisztálkodjanak, mielõtt például a postahi-
vatalba, más emberek közé mennek!

Hargitai–Kiss Virág

Kedves alsószentivániak! Tisztelt támogatóink!
2016. május 5-én délután Varga Gábor országgyûlési képviselõ úr,
Nagy Lajos polgármester úr és Kiss Attila tagintézmény-vezetõ
úr a polgármesteri hivatalban nyugodt légkörben, kötetlen be-
szélgetés során, konstruktív hozzáállással beszéltük meg hár-
masban az iskolai átszervezéssel kapcsolatos álláspontunkat.
A képviselõ úr a szülõi közösség levelét megkapta, s azt is tudja,
hogy 521 aláírás gyûlt össze 5 nap alatt a felsõ tagozat megtartása
érdekében. Meggyõzõdhettünk róla, hogy képviselõ úr eddig is
sokat segített abban, hogy a felsõ tagozat helyben maradhasson.
Ígéretet kaptunk arra, hogy képviselõ úr mindent megpróbál
megtenni annak érdekében, hogy olyan megoldás születhessen az
iskola ügyében, ami valamennyi érintettnek jó.
Viszont ennek érdekében a képviselõ úr is szeretne kérni valamit
Önöktõl. Mégpedig nyugalmat. Az iskola megtartásának most
úgy használhatunk a legtöbbet, ha nem gerjesztõdnek feszültsé-
gek, nem kerül a település és az iskola a média össztüze alá. Kép-
viselõ úr kérését megértjük és támogatjuk, mivel:
1) A gyerekek nyugalma, a zavartalan tanulás biztosítása érde-
kében mi is ezt szeretnénk.
2) Úgy véljük, ha képviselõ úr bizalmat kapott az országgyûlési vá-
lasztásokon, adjunk neki arra lehetõséget, hogy bizonyíthassa,
méltó a környéken élõk bizalmára. Tehessen meg mindent zavar-
talanul, ellentámadások nélkül az iskola érdekében.
Ezért szeretnénk megkérni mindenkit arra, hogy bármennyire is
nehéz, próbáljon megnyugodni és türelemmel lenni. Addig to-

vábbra se higgyenek el semmiféle híresztelést bármilyen átszer-
vezésrõl, amíg az iskola honlapján közzé nem tesszük a hivatalos
döntést.
Most azonban akkor segítünk a legtöbbet iskolánknak, ha vá-
runk.
Már csak azért is, mert elkészült az átszervezési javaslatra össze-
állított dokumentáció, ami benyújtásra került a tankerület igaz-
gató asszonyának. Nagy Lajos polgármester úr szintén küldött le-
velet a KLIK Sárbogárdi tankerületének. A tankerület igazgatója
tovább fogja adni a dokumentumokat az illetékes fórumokhoz, a
folyamat átfutási ideje pedig 2-3 hét. Mást most tehát nem tu-
dunk tenni, mint várni a végleges döntés megszületéséig. Továb-
bi lépéseinket csak a döntés kézhezvétele után érdemes megbe-
szélnünk és megtennünk; amit eddig megtehettünk, a magunk
részérõl megtettük.
Tehát bármennyire is nehéz, próbáljunk nyugodtak maradni.
Amint bármilyen fejlemény történik ügyünkben, természetesen
azonnal jelezni fogjuk azt is az iskola honlapján.
Mindenkinek köszönjük az eddig nyújtott segítségét! Köszönjük,
hogy ennyien kiállnak mellettünk! Köszönjük, hogy szemtanúi
lehettünk annak a példaértékû összefogásnak, amit az iskola
érdekében kifejtettek!
Alsószentiván, 2016. május 9.
Tisztelettel:

Nagy Lajos polgármester, Kiss Attila tagintézmény-vezetõ
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Epres–levendulás „boszorkánykonyha”
Féltenyérnyi, ízletes eprek teremnek az alapi kertészetben, a Dózsa György utca 8. szám alatt, várva a
vásárlókat. Ám a talpraesett alapiak nem csak ebben jeleskednek. Termelnek málnát, zöldségféléket,
homoktövist, levendulát, készítenek savanyúságot, lekvárt, szõnek, varrnak, és hamarosan gyümölcs-
és zöldséglevet is gyártanak egy pályázat révén. Sõt mi több, gondoskodnak arról, hogy a helyi és kör-
nyékbeli lányok, asszonyok szépségének csodájára járjanak hetedhét országból – ugyanis „boszor-
kánykonyhájukból” levendulavíz és -olaj is kerül ki fiatalító, nyugtató és gyulladáscsökkentõ csoda-
szerként.
TAKÁCSNÉ ERIKÁVAL, az alapi kertészet vezetõjével az egyik fóliasátorban beszélgettünk kedden
délelõtt, ahol szorgalmasan szedték éppen az epret az asszonyok, hiszen most van e gyümölcs szezonja.

– Mekkora termésre számítotok idén?
– Tavaly 800 kg körül termett. Úgy néz ki, a fóliában és a kinti te-
rületen nagyobb lesz idén a termés.
– Az, hogy ilyen nagy az eper, a fajtának köszönhetõ, vagy a ter-
mesztési módnak?
– A fajtának, ami nagy szemû, édes, kevésbé romló.
– Ezt a fajtát fogyasztáson kívül lekvárkészítésre is ajánljátok?
– Ez még kicsit drága lenne lekvárnak. A kinti fajta jó befõttnek és
lekvárnak.
– Tavaly, amikor itt jártam
nálatok, éppen lekvárt
készítettetek. Idén is lesz a
kertészetben befõzés?
– Igen, mindenképpen. Sok
mindenbõl készítettünk
lekvárt. Az epret ledarál-
juk, lefagyasztjuk, mert ké-
sõbb összekeverjük céklá-

val, ezzel-azzal. Próbálkozunk, hogy milyen ízeket lehet párosíta-
ni.
– Hova értékesítitek az áruitokat?
– Sokat megvesznek a faluból. Egyre többen tudják, hogy va-
gyunk. Eddig nem mertek bejönni, de most már igen. Sok lekvárt,
savanyúságot eladtunk az idén.
– Az elmúlt évekhez képest új terményt vezettetek be a palettára?
– Tavaly tavasszal lett ültetve málna; remélhetõleg idén termõre
fordul. Szépen virágzik már.
– Ahogy beléptem a sátorba, levendulaillat csapta meg az orro-
mat. Mint kiderült, a levendulaültetvény nem itt van a kertészet-
ben, hanem egy másik területen.
– Azért érezted az illatát, mert most fõzik a lányok. Rengeteg vi-
rágunk termett, leszárítottuk, abból készül a levendulaolaj és le-
vendulavíz. Mivel elfogyott az olajunk, gyorsan fõzni kell a feszti-
válok miatt, ahol árusítják.
– A levendulavíz mire jó?
– Olyan a hatása, mint az olajnak, csak annyiból jobb, hogy ezt az
arcra is rá lehet kenni. Sebkezelésre, gyulladáscsökkentésre, kor-
pás fejre, zsírosodásra, pattanásos bõrre, ízületre kiváló.
– Honnan tudtátok, hogy lehet ilyet készíteni?

– Ahonnan hoztuk a töveket, ott találkoztunk az ötlettel, és az
internetrõl lestük el, hogyan kell készíteni. Sokan Pápára hordják
lepárlatni a levendulát, de nálunk annyi nem termett, hogy meg-
érte volna.
– Hány emberrel dolgoztok?
– 33 fõvel, közülük négy férfi.
MÉHES LAJOSNÉ polgármester asszonytól megtudtam, hogy
egy feldolgozó kialakítása van folyamatban a kertészet továbbfej-
lesztéseként:
– A Start Mintaprogram mezõgazdasági részében ebben az évben
pályáztunk egy feldolgozóra, amire meg is kaptuk a támogatást. A
meglévõ épületet fogjuk átalakítani gyümölcslékészítõ üzemmé.
A tervek és engedélyek megszerzése folyamatban van. Körülbelül

2-3 héten belül megindul a 30
millió forintos beruházás. Július,
augusztus hónapban már szeret-
nénk a gyümölcsöt feldolgozni;
bérmunkát is szeretnénk vállalni.
Van egy hektár területen ho-
moktövisünk, ami ebben az évben érik be, valamint van málnánk,
paradicsom, sütõtök, sárgarépa, valamint egy közeli, Tolna me-
gyei településsel van egy elõszerzõdésünk, akiknek van gyümöl-
csösük, de feldolgozójuk nincs. Cukormentes, tartósítószer-men-
tes zöldség- és gyümölcsleveket fogunk elõállítani szociális szö-
vetkezet keretében, ami 4-6 fõnek fog folyamatosan munkát adni.
A piac is megvan már.

Hargitai–Kiss Virág
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Bakonyi Istvánnal az elmúlt héten arról beszélgettünk, mennyire fontos a permetezõgépek minõségi munkája ahhoz, hogy ha-
tékonyabban mûködjön a növényvédelem. Viszont az sem mindegy, mit teszünk ezekbe a gépekbe. Ez hasonlóan kritikus téma,
mint a permetezõgépek felülvizsgálata, hiszen nagyon sok növény már ellenállóvá, rezisztenssé vált a permetszerekre. Ilyenkor
nehéz a dolga a gazdáknak, hogy mit tegyenek, hogyan védjék a növényeket a különbözõ kártevõkkel szemben. Más szert
használjanak? Többet, vagy kevesebbet? Esetleg biomegoldást alkalmazzanak? Mitõl van, hogy a permetszerek palettája
szûkül, viszont a kijuttatott mennyiség nõ? Milyen következménye van a helytelen permetezésnek az élelmiszerbiztonságra, az
egészségünkre? Ezen a héten e kérdéseket feszegettük.

Bakonyi István: – A mi területünk kukoricatermõ vidék, tehát
szinte mindannyiunknál a kukorica a fõ növény. Ennek gyomirtá-
sa mindig is kardinális kérdés volt, mert a legnagyobb veszteséget
a kukoricatermesztésben a helytelen gyomirtás okozza, és innen
indulnak a mi gondjaink. 30 évvel ezelõtt megjelent egy gyomnö-
vény, a fenyércirok, a következõképpen: amikor kiirtunk egy öko-
szisztémából egy vagy több gyomfajt, akkor elvétve marad egy-két
szál különbözõ gyom, amiket nem bántott a gyomirtó szer, mert
eleve rezisztensek rá. Így volt a régen jól bevált Hungazinnal a fe-
nyércirok. Ezért egy új hatóanyagcsoportot hoztak be, amivel
eredményesen, egyszerûen tudtunk védekezni, és újra szép tiszta
kukoricáink voltak. Szakirodalmi adatok már több mint tíz évvel
ezelõtt pedzegették, hogy az új növényvédõ szerek ellen egy bizo-
nyos rezisztencia kialakulhat egy idõ után. Ezt elkezdték vizsgálni
és rájöttek, hogy van egy bizonyos biokémiai folyamat a növény-
ben, amit blokkol a növényvédõ szer, ám a növény megtanulta ezt
a növényvédõszer-molekulát lebontani, ezáltal pedig rezisztenssé
vált. Ahogy az elsõ tudományos eredmények jöttek, egy nagyon
érdekes technológia honosodott meg. A növényvédõ szer tulajdo-
nosa azt mondta, hogy ne egyszerre permetezzék ki a gazdák az
egész dózist, hanem két részletben, ezzel megnyújtva a gyomirtás
idõszakát. A dolog mûködött, mindenki örült, hogy megint egy ki-
csit elõrébb léptünk. Viszont mivel a fél dózis is nagyon jó munkát
végzett és kevés gyom maradt, sok gazdatárs megspórolta a máso-
dik dózist. Ha valami, hát ez a rezisztencia kialakulásának a me-
legágya, mert éppen az a 3-4-5 gyomnövény, ami ott maradt hek-
táronként, állt ellen legerõsebben a gyomirtó szernek. Tehát gya-
korlatilag mi szelektáltuk ki a megmaradt gyomnövényeket. Ez
még a következõ évben fel sem tûnt, de a következõ kukoricában
már egy picit több volt. Kislángon, Dégen, Káloz északi részén és
most már Sárbogárdon is megtaláltuk azokat az egyedeket, amik
rezisztensek. Ez azt jelenti, hogy azon a vidéken a fenyércirok el-

len a hagyományos gyomirtó szerek nem mûködnek. Aztán per-
sze volt mindjárt egy csomó önhatalmú hozzáállás, hogy „majd
akkor duplán leszórom”. De ha egyszer genetikailag rezisztens,
akkor teljesen mindegy. Lehet tömény szerrel is permetezni, amit
már a kukorica sem fog elviselni, de a gyom el fogja viselni.
Rosszul beállított permetezõgéppel így tudunk a rezisztencia ki-
alakulásához hozzájárulni. Emiatt hagyományos kukoricát nem is
lehet vetni az említett térségben.
– Tehát a vetõmagot kellett módosítani?
– Így van, ezt duós kukoricaként reklámozzák. Ennek olyan a
gyomirtó szere, amit nem bír a fenyércirok. Ez a vetõmag drá-
gább, és kezdi megközelíteni termésben a hagyományos, nagy ter-
mõképességû kukoricákat. A kiszelektálódás megvan a rovarok-
nál is. Megoldás lehet a szerrotáció, hogy különbözõ hatásmódú
vegyszereket felváltva adok, nem mindig ugyanazt használom.
Lehetõség szerint, ha kontaktszert használok, vagy egy perzselõt,
vagy egy azonnal hatót, akkor utána valamilyen biológiai folya-
matban ható, szisztemikus szert használok.
– Beszéltünk múltkor olyan szerekrõl is, amik nem számítanak
peszticidnek. Eredetileg a peszticidek miatt kell ellenõriztetni a
permetezõgépeket. Említetted, hogy a nitroszol, a folyékony mû-
trágya nem tartozik a peszticedek közé, viszont nagyon is ron-
gálja a fúvókákat, mert annyira erõs anyag. Tehát a nem pesz-
ticideket, természetbarátabb permetezõszereket is csínján kell
kezelni, és a gépek tulajdonosai ez esetben sem lehetnek nyugod-
tak.
– A vegyszerek, ha okszerûen használják õket, akkor hasznos dol-
gok. De a gépekkel nagyon sok mást is kijuttatunk, például folyé-
kony mûtrágyákat és algakivonatokat, amiknek most van egy fel-
futása, mert a vegyszerpaletta az elmúlt 10 évben jelentõsen be-
szûkült.

Dózis
Gyomoktól az egyidejû kölcsönhatásig
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– A környezetvédelemnek köszönhetõen, vagy a rezisztencia mi-
att?
– Külön téma, hogy miért kell bevonni ezeket a növényvédõ szere-
ket. Most mint tényt megállapítjuk, hogy szûkül a paletta, és en-
nek következménye, hogy alternatív lehetõségek után néznek a
gazdák. Különbözõ helyeken, különbözõ módokon eltérõ haté-
konyságot tapasztaltak a termelõk is. Ennek az az egyetlen baja,
hogy nincs egy klasszikus, hagyományos értelemben vett szakmai
kontroll. Mindenki árulja a maga portékáját.
– Ezek olyanok, mint az étrend-kiegészítõk? Kárt nem okoznak,
de nem tudni, milyen hasznot hoznak, hoznak-e egyáltalán?
– Igen. Ezekkel a szerekkel vitalitást, tápanyag-stimulálást, erõsí-
tést próbálnak elérni. Ha ez teljesen kókler dolog lenne, akkor az
elmúlt 5-10 évben már biztosan leépült volna. Viszont elgondol-
kodtató, hogy ez egy nagyon széles és bizonyos fokig kontrollálat-
lan piaci szegmens, ami egyre nagyobb területeken hódít. Kétség-
telen, hogy a permetezõgépekkel kijuttatott anyagok legjelentõ-
sebb szegmensét a peszticidek, azaz a rovarölõ, gombaölõ, gyom-
irtó szerek képezik. Az utóbbi idõben végzett méréseink arra hív-
ták fel a figyelmet, hogy az egyéb anyagok közül a nitroszolnak tu-
lajdonítunk kiemelkedõ jelentõséget. Sokan csak annyit tudnak a
nitroszolról, hogy megperzseli a búzát.
– Én csodálkoztam, hogy ez nem a peszticidek közé tartozik, mert
a nevében is benne van, hogy mû.
– A nitrogén elementárisan szükséges a növénynek. Mindegy,
hogy szerves trágya, hígtrágya, vagy mûtrágya formájában juttat-
juk ki, anélkül normális termést nem hoz a növény. A nitrogén a
növényeknek olyan táplálék, mint számunkra a szénhidrát vagy a
fehérje. Ennek szilárd változata a pétisó, folyékony változata pe-
dig a nitroszol, amiben apró kristálykiválások vannak. Amikor ki-
permetezzük a nitroszolt és a szél mozgatja a leveleket, azok egy-
máshoz dörgölõdnek, és a pici kristályok megsértik a növény felü-
letét, ezt hívjuk perzselésnek. Szélárnyékban illetve helyes per-
metezés esetén ez nem következik be. Ezek a kristályok elemi
erõvel koptatják a permetezõgép fúvókáit. Viszont vannak kifeje-
zetten a nitrogénre kifejlesztett fúvókák. Elismerem, hogy mizé-
riás egy fúvókasort kicserélni, amikor elõttünk esõ, utánunk esõ,
futunk gyorsan, amikor éppen lehet permetezni. Ezért találták ki
a revolverfejeket, amiket pár perc alatt át lehet fordítani, a nyo-
mást pillanatok alatt utána lehet állítani. A nagy növényvédõ-
szer-gyártókat azért kérem, hogy írják oda minden termékükhöz,
hogy milyen cseppmérettel a leghatásosabbak, mert nekik meg-
vannak erre vonatkozóan a kísérletek. Csak elég kevesen vannak,
akik erre adnak. Ezáltal szakmailag igényes munkát lehet végez-
ni.
– A különbözõ gyomok irtására csak a peszticidek alkalmasak,
vagy a nem peszticidek, illetve az újfajta bioszerek is?
– Azt mondják, hogy minden földnek van egy kultúrállapota. Ha
egy jól elmunkált, apró morzsás, bõ tápanyaggal ellátott, kevés
gyommagot tartalmazó földem van, akkor azt egy jó kultúrálla-
potú földnek lehet nevezni. Az egyik kollégám cikkéhez adtam
két képet kölcsön. Mindkettõn egy kukoricaföld volt, és az volt a
címe, hogy „Gyomirtás elõtt és gyomirtás után”. Mindenki a szép
tiszta kukoricára mondta, hogy az a gyomirtás utáni, és a másikra,
hogy az a gyomirtás elõtti. A valóságban a fordítottja volt. Lehet-e
védekezni? Lehet, persze. Ha kitisztul a földem, nem hagyom el-
gazosodni, nem termelek gyommagot, jó kultúrállapotban tartom
a földemet, akkor eleve egy olyan csökkent gyomproblémával in-
dulok az elején, amit már sokkal könnyebb kezelni, mint egy elva-
dult területet. Nagyon sokat tud akár a mechanikai gyomirtás, az-
az a kapálás is segíteni. A biogazdálkodók ezt használják ki. Egy
dudvával teli földdel azonban õk sem tudnak csodát mûvelni. De
egy jó kultúrállapotban lévõ földnél megfelelõ vetésszerkezettel,
vetésváltással le lehet szorítani a gyomokat. Persze, ennek ára
van. Mert akkor nem a piacra a legnagyobb jövedelmet termelõ
növényt tudom termelni, hanem a biotermesztésnek rendelem
alá a termelésemet, és sokkal szerényebb eredményekkel kell az
elején megelégedni egy késõbb bekövetkezõ cél érdekében. A mi
vidékünkre jellemzõ intenzív növénytermesztés gyomirtás nélkül
nem igazán képzelhetõ el. Érdekes adalék, hogy a kapált kontroll
szinte mindig többet terem, mint a gyomirtott kontroll, és ez füg-
getlen a növénykultúrától. Ebbõl következik, hogy alapvetõen a
gyomirtó szerek nem károsítják a kultúrnövényt teljesen, de

valamilyen kárt mégiscsak okoznak. Ha durván károsítjuk a növé-
nyünket, akkor alakul ki a fitotoxicitás (növénymérgezés). Ennek
van olyan változata, ami olyan kismértékû, hogy nem látszik,
mégis létezik, ez a látens fitotoxicitás.

– Ez hogy derül ki?

– Egyrészt kísérletek beállításával. De ha egy 100 mázsás kukori-
cánál van 3-5 százalék fitotoxicitás, akkor még mindig jobb azt a
2-3-5 százalékot fölvállalni, mint kapálni. Mostanában nem szeret
senki kapálni, én azt vettem észre, legalábbis a mai táblaméretek-
ben.

– Nem is csodálom. De ma már vannak olyan gépek, amik kifeje-
zetten kapálásra valók.

– Igen, de azért van egy-két olyan gyom, amibõl ha négyzetméte-
renként kettõ marad, az borzasztó sok, mert több millió magot ér-
lel egy is. A megfelelõ dózissal, jól beállított permetezõgéppel
végzett gyomirtás nem bántja a kultúrnövényt. Ha rosszul van egy
permetezõgép beállítva, és mondjuk dupla dózist ad, az fitotoxi-
citást okoz. A kukoricánál van pár perc, amikor ezt nyomon lehet
követni a nyári szárazság idején: ahogy dél körül kezdõdik a forró-
ság és furulyázni kezd a tábla, de elõször csíkosan.

– A termésbõl ki lehet szûrni a sérülteket?

– Képtelenség kiszûrni. Kísérletekkel ki lehetne mutatni, de az el-
múlt 20 évben a mezõgazdaságból a kísérlet eltûnt. Nem tudom,
létezik-e ma egzakt, független kísérlet.

– Itt motoszkál bennem, hogy egyrészt van az a törekvés, hogy
minél egészségesebb ételt fogyasszunk, minél nagyobb mértékû
környezetvédelemmel óvjuk a bolygót. Másrészt csökken a kü-
lönbözõ permetszerek választéka, viszont növekszik a kiszórt
permetszerek mennyisége. Ez nekem ellentmondásos.

– Voltak a neonikotinoidok (csávázószerek), amik megvédték a
növényeket sok mindentõl; egy kukoricaszemre 1 mg mennyisé-
get kellett fölvinni. Ezt betiltották, mert gyanították, hogy a vetés
közben leváló por rossz hatással van a méhekre. (Kollégánk a nö-
vényvédõ kamarában, a méhészek elnökhelyettese nem talált er-
re semmilyen bizonyítékot.) Ma jóval nagyobb mennyiségû nö-
vényvédõ szert használunk fel és teljes felületre permetezünk. Az
élelmiszer-biztonságnak a zöldségnél, gyümölcsnél van sokkal
közvetlenebb és nagyobb jelentõsége. A növényvédõ szerekre rá
van írva, hogy mennyi a munka-egészségügyi és mennyi az élelme-
zés-egészségügyi várakozási idejük. Az élelmezés-egészségügyi
várakozási idõ döntõ hányadában a kimutathatósági határt jelen-
ti. Ahhoz, hogy egy ilyen számot a növényvédõ szerekre ráírjanak,
több ezer állatot tesztelnek generációkon, öröklõdött betegségek
vizsgálatán keresztül. Amikor megszületik egy ilyen szám, az azt
jelenti, hogy azzal a mennyiséggel, amit meghatároztak, több ge-
neráción keresztül érdemi biológiai elváltozást nem tudnak ki-
mutatni. A visszavonások jelentõs részét képezte, hogy a labora-
tóriumi eszközök tudásának a növekedésével egyre finomabb
mennyiségeket tudtak kimutatni, és ha bármelyik készítménynél
a gyanú legkisebb árnyéka is felvetõdött, azonnal kivonták, vissza-
vonták az engedélyét. Ha jól permeteztem ki a növényvédõ szert,
akkor valóban a címkén feltüntetett várakozási idõ érvényes. De
ha rosszul van a gép beállítva, és imitt-amott dupla dózist szór, ak-
kor nem 3 nap a várakozási idõ, hanem 6. Itt van az emberi felelõt-
lenségnek egy mérhetetlen szintje, amikor a családomnak nem
adom a terményt, de a piacra elviszem, azzal nem foglalkozva,
hogy egy picit a te belsõ méregtelenítõ rendszered sérült, mert
több került a májból földolgozásra, vagy az immunrendszered
kapott egy lórúgást, amit nem veszel észre.

– És késõbb nagyobb betegség formájában jön elõ.

– Ez egy nagyon összetett kérdés, és azt hiszem, nem lenne igazsá-
gos egyvalamit kiemelni. Közvetlen összefüggést nem könnyû bi-
zonyítani. Mert beszélni kellene a tartósítószerekrõl, természet-
azonos aromákról, íz- és állagjavítóról, hatásfokozókról és még
számtalan anyagról. Ezek szinte mind vizsgált, „bizonyítottan”
ártalmatlan anyagok, de ezek egyidejû kölcsönhatását vizsgálta
valaki? … Azt hiszem ez már megint egy másik történet.

Hargitai–Kiss Virág
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Mészöly-hírek
Világrekord-kísérlet

2016. május 5-én 10 órakor Magyarországon 190 iskolában közel
tizennégyezer diák vett részt kézmosásoktatáson több helyszínen,
egy idõpontban, egy tanóra keretében történõ Guinness-világ-
rekord-kísérletben.
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az egészségfejlesztésre, így
nagy örömmel mondtunk igent a WHO által meghirdetett kéz-
higiénés világnapon az Országos Tiszti Fõorvosi Hivatal által
meghirdetett országos programhoz való csatlakozásra.
A tanóra során a Mészöly Géza Általános Iskola 192 kisdiákja 32
segítõvel, négy csoportban ismerhette meg a helyes kézmosást.
Szakképzett instruktorok irányításával tanulták meg a helyes kéz-
mosás hat lépését. Érdekes vizsgálatokat végeztek annak megér-
tésére, hogy miért kell zsebkendõt használni tüsszentéskor.

A jó hangulatban eltöltött foglalkozás ráirányította a figyelmet
arra, hogy a megfelelõ kézmosással sokat tehetünk egészségünk
megõrzéséért.
A szigorú Guinness-szabályokat betartva, több hónapos elõké-
születeknek és nagyszerû csapatmunkának köszönhetõen min-
den csoportban alapos és szakszerû munka folyt.
Bízunk abban, hogy minden résztvevõnek emlékezetes marad ez
a délelõtt.

Köszönjük minden segítõnek, hogy szabadidejüket feláldozva se-
gítették iskolánkat, hogy a rekordkísérlet létrejöhessen!
Fotósok: Radnai Zoltán, Fent Gyõzõ, Gál Sándor, Kadlecsikné
Bögyös Gréta.
Videósok: dr. Varnyu Péter, Szõnyegi Tünde, Hargitai Gergely,
Onosai Tibor.
Idõmérõk: Tatár Annamária, Rehák Tamás, Rehák Sándor, Kiss
Mónika, Szabóné Berki Judit, Sárköziné Kovács Katalin, Hor-
váthné Horváth Irén, Bodoki Györgyné.

Számlálók: Németh Attila, Bodokiné Lepsényi Dóra, Rehákné
Szontág Rózsa, Szakácsné Marekkel Szilvia, Rausch Éva, Berkei
Dóra, Mikóné Vollár Diána, Deresné Szilvi.
Instruktorok: Kovács Istvánné, Némethyné Toldy Gizella, Kaszás
Ildikó, Nagy Orsolya, Kátay Zsanett, Varga Jánosné, Dicsérdi Jó-
zsefné, Sándorné Pál Brigitta.

Toldi Lászlóné

Mozdulj Mészöly!

A Nemzeti Tehetség Program „Sportágakat népszerûsítõ rendez-
vény támogatása” pályázat keretén belül sportágválasztó bemu-
tatót szerveztünk a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskolá-
ban.
Célunk az volt, hogy a gyermekek megismerkedjenek a települé-
sünkön mûködõ sportegyesületek tevékenységével, és a sport-
ágak bemutatásával minél több gyermeket sarkalljunk mozgásra,
a mozgáshiányos életmódot váltsa fel a rendszeres sportolás.
A helyi egyesületek nagy örömmel vállalták a közremûködést.
Április 25-étõl kiállítást tekinthettünk meg iskolánk aulájában,
mely a gyermekek sporttal kapcsolatos élményrajzaiból, valamint
az egyesületektõl kapott relikviáiból, kupákból, érmekbõl, okle-
velekbõl, fényképekbõl, mezekbõl, régi futballcipõkbõl állt.
A Sárbogárdi Kosárlabda Club jóvoltából felszerelt plasztik ko-
sárlabdapalánkot már a délelõtti testnevelésórákon kipróbálhat-
ták a gyerekek a kültéri kosárlabdapályán.

Egyik délután az alsó tagozatos, másik délután a felsõ tagozatos
diákok vehettek részt a sportbemutatókon, próbálhatták ki a
sportágakat: kézilabda, kosárlabda, futball, asztalitenisz, termé-
szetjárás, röplabda, jiu jitsu.
Az aktívan részt vevõ gyermekek éremmel térhettek haza.
Ezzel párhuzamosan a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Sárbogárdi Tagintézménye két gyógytestnevelõ pedagógusának
bemutatóján nemcsak a mozgásszervi panaszok javításával, ha-
nem a helyes testtartással is megismerkedhettünk. Az OMSZ
Sárbogárdi Mentõállomás munkatársaival gyakorolhattuk az el-
sõsegélynyújtás alapjait, belülrõl is megnézhettük az esetkocsit.
Nagy Tibor látszerész megvizsgálta tanulóink látását, akinek
szükséges, azt szemészhez irányította.
Mindkét napon az Eurest Kft. Sárbogárd jóvoltából egészséges
ételeket kóstolhattunk. A dietetikus szakember és az iskolánk vé-
dõnõje hasznos tanácsokkal látott el minket a helyes táplálkozás-
sal, egészséges étkezéssel kapcsolatban.
A sikeres bemutatók hatására iskolánkból több tanuló kérte fel-
vételét a különbözõ helyi egyesületekhez.
Végül néhány mondat a gyerekektõl, szülõktõl:

Fotó: Radnai Zoltán



„Köszönet, hogy a Mészöly Géza Általános Iskola fontosnak tart-
ja az egészséges életmódra nevelést. Megismerteti a sportokat és
egészséges ételeket a gyermekeinkkel.” Szülõk
„Nagyon örülünk, hogy ekkora érdeklõdésre tart számot a kézi-
labda az iskolában. Sok ügyes gyerekkel találkozhattunk. Remé-
lem, hogy kedvet tudtunk csinálni ehhez a szép játékhoz.” VAX
Kézilabda Egyesület
„Felfedeztem, hogy tehetséges vagyok a kosárlabdában!” Kéri
Kíra 4. b
„Nagyon tetszett a kézilabda, szerintem jó vagyok kéziben! Érmet
is kaptam.” Németh Zsófia 3. a
„Nagyon tetszett a röplabda és nagyon szeretném tovább ûzni ezt
a spotágat.” Somogyvári Mirjam 4. b
„Felfedeztem, hogy tudok röplabdázni, és szerintem nagyon jó
sport. Ezért a szenvedélyem a röplabda.” Urfi Zoé 4. b
Köszönetet mondunk a következõknek:
Emberi Erõforrás Minisztériuma, Eurest Kft., Sárbogárdi Kosár-
labda Club, VAX Kézilabda Egyesület, Sárbogárdi Asztalitenisz
Club, Városi Természetbarát Bizottság, Sárszentmiklósi Sport-
egyesület, OMSZ Sárbogárdi Mentõszolgálat, Fejér Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye, Nagy Tibor,
Kovács Istvánné, dunaújvárosi Brazil Jiu Jitsu Klub, iskolánk di-
ák-önkormányzati tagjai.
Köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a rendezvény
sikeréhez!

A szervezõk: Horváthné Horváth Irén,
Kiss Mónika, Szabóné Berki Judit
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Fejérben több mint ezren
tanultak kezet mosni!

A hatékony kézmosásnak technikája van, amit tanulni kell, s így meg-
elõzhetõ a fertõzések terjedése. Ezt az üzenetet akarta minél több em-
berhez eljuttatni az Országos Tiszti Fõorvosi Hivatal. Ezért május 5-én, a
kézhigiénés világnap alkalmából kezdeményezte az egész országra ki-
terjedõen az egy idõben, több helyszínen történõ kézmosásoktatás
Guinness-rekordjának megdöntését.

A fertõzõ betegségek leggyakoribb terjedési módjai közé tartozik a kéz-
zel történõ átvitel. Semmelweis óta, másfél évszázada tudjuk ezt, azon-
ban a hétköznapokban mégis sokszor elfeledkezünk róla, vagy lelkiis-
meretünket megnyugtatva letudjuk a kézmosást egy gyors öblítéssel.
Ez azonban nem elegendõ a kórokozók eltávolításához. A nátha, influen-
za, hasmenéses megbetegedések jó része is megelõzhetõ egy helye-
sen elvégzett, alapos kézmosással. A hangsúly az „alapos” szón van. A
kezeket össze kell dörzsölni, az ujjak közét, a körömágyat és a gyakran
kimaradó hüvelykujjat, kézfejet is be kell szappanozni és le kell mosni.

Az országos tiszti fõorvos arra buzdított mindenkit, és a Guinness-re-
kord megdöntésének kísérlete is arra hívja fel a közfigyelmet: saját ér-
dekében mosson kezet mindenki alaposan, minden esetben, amikor az
szükséges

Fejér megyében 10 iskola 1031 diákja és pedagógusa vett részt a re-
kordkísérletben: a Mezõfalvi Petõfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola; a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola; a
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola; a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola Nagylóki Tagiskolája; a Martonvásári Beethoven Általános
Iskola; a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Csákberényi Tagiskolá-
ja; a Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola; a Sárszentágotai Általános
Iskola; a Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola; a Dunaúj-
városi Dózsa György Általános Iskola.

Versenyen kívül kapcsolódtak az akcióhoz a Csókakõi Báró Nádasdy
Tamás Tagiskola és a Tabajdi Mészöly Gedeon Református Általános
Iskola is. Az óra tananyaga a www.e-bug.eu európai uniós fejlesztésû,
ingyenes oktatóprogramon alapult.

Országosan csaknem 190 iskolában 15 ezren vettek részt az akcióban.
Azt még nem tudni, hogy sikeres volt-e a rekordkísérlet, mert a szabály-
zat szerint hónapokig tart az ellenõrzés.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztály

Honismereti versenyen vett
részt a 7. c osztály csapata

A Vörösmarty Mihály Könyvtár „Itt éltek elõttünk” elnevezésû,
többfordulós vetélkedõjének megyei döntõjébe jutottak a gimná-
zium hetedikes lányai: Nagy Nóra, Szadai Bettina és Tránszky
Kitti.

A versenyt a Sárbogárdról elszármazott Szõnyegi Hajnalka
könyvtáros szervezte, aki szívügyének tekinti, hogy fiataljaink
többet tudjanak Fejér megye tehetséges, ámde kevéssé ismert je-
les személyeirõl.
A lányok a legfiatalabb csapatként eredményesen szerepeltek a
döntõben, ahova rajtuk kívül csak 9–12. évfolyamos diákok jutot-
tak be.

Kiszlné Simon Andrea felkészítõ tanár

Anyák napja és
tavaszköszöntõ

A tavaszt és az édesanyákat köszöntötték a Kossuth iskola diákjai
pénteken délelõtt a sárbogárdi mûvelõdési házban. A 10 órakor
kezdõdõ mûsorfolyamban hallhattunk a tanulók számára kedves
verseket, láthattunk mozgásos koreográfiát, valamint diavetítést
is zenei aláfestéssel. Fellépett egy csapat lány fekete-fehérbe öl-
tözve, akik összekapaszkodva lejtettek táncot, elkápráztatva a kö-
zönséget. Megtekinthettünk egy aranyos elõadást egy kis veréb-
rõl, aki testvéreivel repülni tanul, de oly messze repül, hogy elsza-
kad testvéreitõl és anyjától, elfárad, éhes, s már csak ugrálni tud,
se a kacsa, se a bagoly, se a lúd nem fogadja be õt verébvolta miatt,
ám végül hazatalál anyjához, aki megeteti, megmelengeti, s test-
vérei között lehet újra.
Az elõadás végén a tanulók virággal lepték meg a meghatott édes-
anyákat.

Hargitai Gergely
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Miklósi hírcsokor
Ökoparti

2016. április 26-án tartottuk iskolánkban
az Ökopartit, melynek keretében az isko-
lánkba járó ökoszakkörösök gyûltek össze
egy kis közös környezetbarát tevékenység-
re. Hogy még jobban érezzük magunkat,
készítettünk egészséges limonádét, melyet
az iskola gyógynövénykertjében szedett
citromfûvel ízesítettünk. Kisfilmeket néz-
tünk a bolygónkról, érdekes kérdésekre
kerestük a válaszokat, koccintottunk 100
%-os almalével, WC-papírgurigából készí-
tettünk méhecskét. Ajándékba egy parlag-
fûkisokost kaptak a gyerekek, amit ezúton
köszönünk a polgárõröknek. Nagyon jól
éreztük magunkat együtt!

Erõs Mária, Kovácsné Rehák Judit

Duna szimfonikus zenekar
Április 27-én filharmóniai hangverseny
volt iskolánkban. A koncertet a Duna
Szimfonikus Zenekar adta, vezényelt De-
ák András. A koncerten megtudhattuk,
hogy dallamaik segítségével Európa szá-
mos városa vált híressé egy-egy nagy zene-
szerzõ révén. Ezek a zeneszerzõk hosszabb
idõt töltöttek az említett városokban, és
zenemûvekkel örökítették meg az ott töl-
tött idõt. A zenészek a mûsorban megidéz-
ték Londont, Bécset, Salzburgot, Eszter-
házát, Galántát, hírneves zeneszerzõikkel
együtt. Hallhattunk muzsikát Mozarttól,
Haydntól és Strausstól. Nagyon élveztük a
szép dallamokat, és reméljük, hogy több-
ször is ad majd ilyen nagy sikerû koncertet
nálunk a zenekar.

Farkas Margit, Tatai Boglárka 7. b

Harmadszor is Festikék!
Május 3-án, szerdán iskolánkban össze-
gyûltek a környék legjobb mûvészcseme-
téi. A megnyitón iskolánk igazgatónõje,
Erzsike néni mondott beszédet, melynek
során megtudtuk, hogy a Festikék pályázat
csak egy évre szólt, de iskolánk továbbra is
szeretné hagyományként megõrizni ezt az
eseményt. Idén harmadik alkalommal ke-
rült sor a projektnapra, melyre több iskolá-
ból érkeztek festeni vágyó gyerekek. A
megnyitó után mindenki elfoglalta helyét
az aulában elhelyezett festõbakokon, és
megkezdõdött az alkotás. Két óra állt min-
denki rendelkezésére, hogy Csók István
egy képének egy részletét újraálmodja. A
gyerekek között kétfajta képet osztottak

ki, amit meg kellett festeniük. Az ese-
ményt megelõzõen több héten keresztül
láthattunk iskolánk klubtermében a kör-
nyéken élõ mûvészek képeibõl egy kiállí-
tást. Néhány alkotómûvész a programun-
kon is megjelent, hogy segítse a gyerekeket
értékes tanácsaival. Ez az esemény méltó
emléket állított Csók István festõmûvész-
nek.

Simon Kata és Zelman Fanni 8. b

Bendegúz nyelvÉSZ verseny
2016. május 7-én Szegeden rendezték meg
a Bendegúz nyelvÉSZ verseny XVII. or-
szágos döntõjét. Mint megyei második he-
lyezett, én is meghívást kaptam erre a meg-
mérettetésre. Szüleimmel és felkészítõ ta-
nárommal, Zelmanné Varga Zsuzsanná-
val indultunk útnak a szegedi Dugonics
András Piarista Gimnáziumba. A regiszt-
ráció után finom reggelivel vártak bennün-
ket. A verseny megnyitójára fél 11-kor ke-
rült sor, majd a résztvevõk elfoglalták he-
lyüket a számukra kijelölt termekben.
Kezdetét vette a 45 perces versenydolgo-
zat megírása. A 7. évfolyamon 24 kérdésre

kellett helyesen válaszolni. A feladatok
sokrétûek voltak, anyanyelvi tudásunk
minden területét próbára tették. A ver-
seny után ebéd, majd rövid pihenõ követ-
kezett. Fél 2-tõl színvonalas gálamûsor, fél
3-tól az ünnepélyes eredményhirdetés vet-
te kezdetét. Az eredményhirdetés nagyon
izgalmas, mert évfolyamonként az elsõ 15
helyezettet díjazzák, és a jutalmazott tanu-
lók nevének kihirdetését hátulról, vagyis a
15. helyezettõl kezdik. Mi is nagyon izgul-
tunk, hogy vajon sikerül-e a legjobbak kö-
zé jutnom. Nagyon örültünk, amikor meg-
tudtuk, hogy az országos 9. helyezést sze-
reztem meg. Néhány hét múlva, május 28-
án ismét szeretnék jó helyezést elérni a
szegedi Tudásbajnokság országos döntõ-
jén, ahova anyanyelv tantárgyból jutottam
be.

Tatai Boglárka 7. b

MEGHÍVÓ
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk

2016. május 20-án (pénteken)
10 órakor a Cecei Óvoda udvarán

megrendezésre kerülõ

„TEHETSÉGGONDOZÁS
A HAGYOMÁNYÁPOLÁS
ESZKÖZRENDSZERÉVEL”

elnevezésû pályázat
bemutatkozó rendezvényére.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

egy kirándulásra
a környékünkre!

Indulás autóbusszal:
2016. június 5. (vasárnap)

9 óra, Hõsök tere.

Hazaérkezés: kb. 17 óra.
Program:

Cece – Csók István Emlékház

Simontornya – Vármúzeum

Dég – Festetics-kastély és parkja

Az útiköltség és a belépõk ára összesen
kb. 2.000 Ft.

Jelentkezni 500 Ft elõleg befizetésével
a könyvtárban lehet.

Csatlakozzon hozzánk!
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XX. Bruzsa Miklós-emlékkupa
Kerek évfordulóját ünnepelte a Bruzsa
Miklós-emlékkupa, melyet immár husza-
dik alkalommal rendeztek meg a sár-
szentmiklósi sportpályán, verõfényes nap-
sütésben. Idén is tiszteletadással vette kez-
detét az esemény Bruzsa Miklós sírjánál a
miklósi temetõben.
A mérkõzések helyszínén Kovács Zoltán-
né, a Sárszentmiklósi Általános Iskola
igazgató-helyettese köszöntötte a résztve-
võket s külön ifjabb Bruzsa Miklóst.

– Bruzsa Miklós tanár úr iskolánk legendás
testnevelõ tanára volt, aki szívvel-lélekkel
azon volt, hogy a fiatalok minél többet spor-
toljanak. Egyik kedvenc sportága a futball
volt. Amikor eltávozott közülünk, úgy dön-
tött az iskola vezetése és a Sárszentmiklós
Egyesület, hogy emlékére egy kupát hozunk
létre. Örülünk, hogy elfogadták a környék
iskolái a meghívásunkat: Sárszentágota, a
Petõfi Sándor Gimnázium, Mezõszilas,
Alap és Sárszentmiklós általános iskolás

csapatai. Azt kívánom, hogy a sportszerûség
szellemében zajlódjanak a versenyek, és
gyõzzön a jobbik!
Ezután, nyitányként, a miklósi iskola alsós,
pomponos lánykái látványos, zenés gim-
nasztikai bemutatóval örvendeztették meg
a jelenlévõket, majd az edzõk egyeztetését
követõen megkezdõdtek a körmérkõzések
a két mûfüves pályán.

A végeredmény

I. Petõfi Sándor Gimnázium,
II. Sárszentmiklósi Általános Iskola,
III. Sárszentágotai Általános Iskola.

Egyéni helyezettek

A legjobb mezõnyjátékos: Horváth Zsom-
bor, Sárbogárdi Petõfi Gimnázium.
A legjobb kapus: Deák Zala, Sárszentmik-
lósi Általános Iskola.
A torna gólkirálya: Hegedüs Milán, Sár-
szentágotai Általános Iskola.
A legsportszerûbb csapat: Alapi Általános
Iskola.
Az iskola ezúton is köszöni a Sárszent-
miklós SE-nek a helyszín biztosítását, ifj.
Bruzsa Miklósnak a különdíj felajánlását,
a játékvezetõknek és az edzõknek a támo-
gató közremûködést.

Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
TE SZEDD!

Az idei évben is csatlakoztunk az országos
Te Szedd! programhoz a Cecére járó diá-
kokkal, hiszen ÖKOISKOLAKÉNT na-
gyon fontos számunkra környezetünk vé-
delme és a település tisztasága. Április
28-án, csütörtökön, 12 órától 14 óráig zsá-
kokat ragadtunk és az elõre egyeztetett út-
vonalakon végigjártuk a község utcáit és
„megszabadítottuk” õket az eldobált sze-
méttõl. Voltak olyan területek, ahol szinte
alig találtunk eldobott szemetet, de sajnos
sok olyan utca is volt, ahol gyorsan teltek a
zsákok. Szeretnénk, ha a tevékenységünk
eredményeként sokáig tiszták és elszórt
szeméttõl mentesek lehetnének az utcá-
ink!

Happy Víz

Az idei évben hetedik alkalommal csatla-
koztunk az Országos Élelmezés- és Táplál-
kozástudományi Intézet által kezdemé-
nyezett „Happy Víz” programhoz, ami az
ivóvíz jelentõségét és a vízivás fontosságát
próbálja a társadalom felé közvetíteni. A
program legfontosabb célközönsége a di-
ákság, amelynek szemléletformálásához
szeretne hozzájárulni a program. Ezért is
csatlakozik több éve már a kezdeménye-
zéshez intézményünk. A program kereté-
ben buzdítjuk a gyerekeket, hogy több vi-
zet igyanak, és minél inkább mellõzzék
táplálkozásukból a cukros és szénsavas
üdítõket. De felhívjuk a figyelmet az élõ vi-
zeink védelmének fontosságára is. Régi
vágyunk vált valóra azzal, hogy a Cecei Is-
koláért Közalapítvány és két szülõ, Pajor
Tibor és Jákob István jóvoltából az aulá-
ban is lehet már ivóvizet „vételezni” a fali
vízvételi helyrõl. Nemcsak egy hagyomá-
nyos falikutat hoztunk létre, hanem besze-

reltünk egy víztisztító berendezést is,
amely még jobb minõségû ivóvizet állít elõ
diákjaink számára. A program keretében
megrendezett Vízbüfében már ezt az ivó-
vizet kínálták tanulóinknak a tanító nénik.
Programunk sikeréhez köszönetet szeret-
nénk mondani a kivitelezésben önzetlenül
segítõ szülõknek, illetve az alapítvány kö-
zel 70.000 forintos támogatásának!

Siker a megyei versenyen
A Fejér Megyei Honismereti Egyesület
2016. május 6-án délelõtt rendezte meg
Székesfehérváron a „Felnevelõ tájunk”
honismereti vetélkedõ alsó tagozatos ver-
senyének döntõjét, 11 csapat részvételé-
vel. A vetélkedõ megyei döntõjére a hat le-
velezõs fordulóban legeredményesebben
szereplõ csapatok kaptak meghívást.

Az idei tanév õszén kezdõdött a verseny. A
levelezõs fordulókban a csapatoknak a
Hunyadi családdal, Mátyás királlyal kap-
csolatos mondák alapján kellett feladatla-
pokat megoldani, rajzokat készíteni. A
szóbeli döntõre a versenyzõk az elõzõ for-
dulók feladataiból készültek fel. Ezenkívül
a megye egyetlen Mátyás királyhoz kötõdõ
mondáját kellett elõadniuk, „A csóri csuka
mája” címmel. A verseny szervezõi nagyon
ügyeltek arra, hogy a gyerekeknek a levele-
zõs fordulók során megszerzett ismeretei
elegendõek legyenek a döntõ feladatainak
megoldásához.
Iskolánk csapata („Hunyadi katonái”) dia-
dalmaskodtak a vetélkedõn, 10 csapatot
maguk mögé utasítva elsõ helyezést értek
el! A csapat tagjai: Szakál Rebeka, Kondor
Milán és Varga Gábor Levente 4. b osztá-
lyos tanulók voltak. Felkészítõ tanáruk:
Tornócziné Bondor Csilla.

Anyák napi ünnepség az
Õszirózsa Nyugdíjasklubban

Iskolánkban az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelõen a mindenkori 3. évfolyamos
diákok köszöntötték az édesanyákat. Osz-
tályaink idén is táncos–zenés–verses prog-
ramokkal készültek a jeles alkalomra. A
mûsor elsõ bemutatójára május 2-án, hét-
fõn került sor a cecei Õszirózsa Nyugdíjas-
klubban, ahol a hagyományok szerint elõ-
adták diákjaink a köszöntõjüket a nagyma-
máknak. A mûsor része annak a rendez-
vénysorozatnak, melynek több állomása is
van a tanév során, és aminek keretében

szinte minden ünnepen ellátogatnak a diá-
kok az idõsekhez, amit Õk nagy köszönet-
tel fogadnak. Az ünnepi mûsorra az osz-
tályfõnökök, Földi Józsefné és Horváth
Irén, valamint Sebestyén Éva napközis ne-
velõ készítették fel diákokat. A bemutató
május 4-én folytatódott, amikor szüleik-
nek adták elõ a diákok a mûsort, míg a
többi édesanyát a tavaszköszöntõ délután
során ünnepelték a gyermekek.

Tavaszköszöntõ délután
2016. május 7-én 17 órától szervezték meg
a cecei iskolások tavaszköszöntõ délután-
jukat a mûvelõdési házban, ahol igyekez-
tek kicsit bemutatni, hogy a tanórákon kí-
vül mi mindennel foglalkoznak a diákjaik
fejlesztése érdekében.

Elsõként az elsõ évfolyamosok népi játé-
kát tekinthették meg a vendégek egy „li-
bás” csokorba foglalva. Ezután Takács
Janka 2. b osztályos tanuló adta elõ Osváth
Erzsébet Zsémbes Zsófi ébredése címû
versét, ami a reggeli öltözködés viszontag-
ságait tárta elénk. Ezt követte a 3. a és b
osztályosok táncos, zenés édesanyákat kö-
szöntõ blokkja, amit Pintér Laura 2. b osz-
tályos tanuló meséje követett A szamárrá
változott barát címmel.
Az elõadások sorában az iskola kamarakó-
rusa Liszt Ferenc Hajnalozó címû mûvét
adta elõ, majd a 2. évfolyamosok Mókás
ABC-jével folytatódott a mûsoros délután.
A 6. a osztályos tanulók az osztályfõnökük
és a szülõk segítségével HAT-ÁS cirkuszi
elõadást varázsoltak elénk, amit Markó
Viktor egykerekû kerékpározása tett még
élvezetesebbé. A cirkusz után Pajor Lili 5.
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Zengõ hírek
Megújult a töbörzsöki óvodánk udvara

Hegedüs János szülõ kezdeményezésének
köszönhetõen óvodánk alapítványa részt
vehetett az Alcoa Alapítvány ACTION
nevû programjában. Ennek eredménye-
ként az Alcoa-Köfém Kft. dolgozóiból ala-
kult önkéntes munkacsoport tette szebbé a
Pillangó csoportban dolgozó kollégák és
szülõk támogató részvételével a töbör-
zsöki óvodánk udvarát, és újították meg
festéssel az udvari játékok egy részét. A
környezetrendezés nyáron még folytató-
dik, mert egy nagyobb összegû anyagi tá-
mogatásban is részesül az óvoda a prog-
ram révén.
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda nevében kö-
szönöm az önkéntesek tevékenységét és
mindenkinek a munkáját, aki segítette a
program megvalósulását. Külön köszöne-
temet fejezem ki Hegedüs Jánosnak, aki
szülõként fontosnak tartja, hogy segítse
óvodánkat, példát mutatva mindenkinek
gyermeke közössége iránti felelõsségérze-
tével, elkötelezettségével.

Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ

A Föld napja eseményei
a miklósi óvodában

Óvodánkban idén kiemelt jelentõségû volt
április 22-e hete. Nemcsak azért, mert kör-
nyezetvédelmi jeles nap, hanem mert idei
nyílt napjaink is ezen ünnep köré szerve-
zõdtek. A „föld” szónak a magyar nyelv-
ben sok jelentése ismert: a Föld, mint boly-
gó, a mindennapi nyelvben a talaj szinoni-
mája, az „anyaföld”, ahová születtünk,
ahova visszavágyunk.
Rendkívül színes, mozgalmas napjaink
voltak ezen ünnep kapcsán. Csak néhány
történést hadd említsek a hét eseményei-
bõl. A szülõkkel közös virágültetés, parko-
sítás jó elõkészülete volt az anyák napi ün-
neplés méltó megvalósulásának, mert ud-

varunk és elõkertünk szépen virágba bo-
rult. A legkisebbek tornáztak az ûrben, ké-
sõbb a földön sétáltak. Lefestettük a föld-
gömböt a különbözõ kontinensek és „szí-
nes” (sárga, fehér, fekete) nemzetek felvá-
zolásával. Ínycsiklandó zöldség- és gyü-
mölcssalátákat készítettünk a gyerekek
örömére. Zöld óvoda lévén szó esett a sze-
lektív hulladékgyûjtésrõl, ehhez kapcsoló-
dó játékokat szerveztünk, tanultunk „ku-
kamondókát”, mellyel könnyedén megta-
nultuk a szelektív kukák színét és a váloga-
tás lényegét. Üveglapon homokrajzok ké-
szültek. Egyes csoportokban elõkerültek a
bábjáték kellékei, a gyerekek beöltözve
adták elõ A répa címû mesét. A nagycso-
portosaink terepasztalt készítettek, sza-

badtéri játékokban vettek részt. Sárbogárd
kinagyított térképén mindenki elhelyez-
hette a saját fényképével ellátott házát.
Több csoport is kihasználta a jó idõt a sza-
badban történõ mozgásra: õk lovas kocsi-
káztak, biciklire pattantak.
Köszönetet mondunk minden szülõnek és
Nagy Dezsõnek a sok szép virágért, Fekete
Jánosnak a lovas kocsiért!

Varga–Sepsi Ágnes óvodapedagógus,
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi

Tagóvodája

a osztályos tanulónk mondta el a Három
kívánság címû népmesét, amit az 5. b osz-
tályosok kalózbemutatója követett.
Lehota Eszter 6. b osztályos tanulónk Bel-
la István Június címû versét hozta el a ven-
dégeknek, amit az énekkar elõadása köve-
tett. A KFT zenekar Afrika címû dalát ad-
ták elõ a nézõknek. Ezt követõen Bali
Miklós 8. a osztályos tanuló mondta el Lá-
zár Ervin A zöld lific címû meséjét, amit az
1. és 2. évfolyamos aerobikcsoport bemu-
tatója követett.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak a
támogatását, akik eljöttek és együtt örül-
tek velünk a diákjaink elõadásainak ezen a
szép májusi délutánon!

Cecei Általános Iskola

KÖSZÖNET
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Huncutka
csoportja ezúton szeretné megköszönni
Kadlecsik Miklósnak, a Gazdabolt ve-
zetõjének orgonafa-felajánlását, amit a
madarak és fák napja alkalmából közö-
sen elültettünk az óvodánk udvarán.
A csoport nevében köszönettel:

Ács Andrea óvodapedagógus

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit

a Cecei Általános Iskola
8. osztályos tanulóinak elõadására,

A NÉGYSZÖGLETÛ
KEREK ERDÕ

címû mesejátékra.

Helye: Cece, mûvelõdési ház.

Ideje: 2016. május 27. (péntek)
18 óra.

Belépõ felnõtteknek 500 Ft,
gyermekeknek 200 Ft.

8. osztályosok és osztályfõnökeik

Tavaszi papírgyûjtési
akció!

A Cecei Általános Iskolában 2016. má-
jus 17-18-19-én, kedden, szerdán, csü-
törtökön délután 14 órától 17 óráig
szervezzük meg a tavaszi papírgyûjtési
akciónkat!

Kérünk minden kedves ökotudatos diá-
kot, szülõt és hozzátartozót, hogy gyûjt-
se össze a felesleges papírhulladékát és
hozza be hozzánk!

A gyûjtés helyszíne az iskola gazdasági
udvara.
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Káloz
hírei

Benzingõzös reggel

Benzingõzös reggelre ébredtünk május
7-én, szombaton, Kálozon. 9 órától közel
170 helyi és környékbeli motoros gyûlt
össze a Sportcentrum területén, hogy
együtt töltsük a napot az immár V. alka-
lommal megrendezett Kálozi Motorosta-
lálkozón.
Folyamatosan zajlottak az események,
programban nem volt hiány. Az aszfaltos
pályán – nem kis próba elé téve a legráter-
mettebb motorosokat – ügyességi verseny
zajlott. Közben a nagysátor alatt KRESZ-
tesztet lehetett kitölteni.
A fõzõsátorból ínycsiklandó illatok száll-
tak már reggel óta. Délre elkészült az
ebéd, így a megmérettetések után minden-
ki jóízûen falatozott a kitûnõ gulyásból.
A hangerõverseny ezek után következett,
ami messze elhallatszott, bezengve az
egész falut.
Eredményhirdetéskor bajnokokat avat-
tunk, kiválasztottuk a legszebb motorokat,
utána pedig felvonulásra indultunk rend-
õrmotoros felvezetéssel a faluban. Dübör-
gött az aszfalt a sok motor alatt, ahogy lát-
ványos folyamot alkotva róttuk Káloz ut-
cáit. A református templom elõtt megállva
áldást kaptunk, hogy ne érjen minket baj
az úton, hiszen mindenkit hazavárnak.
A Sportcentrumba visszatérve street show
szórakoztatta a közönséget, utána pedig
igazi motoroskoncerten tombolhattunk.
A nap végére mindenki fáradtan, de élmé-
nyekkel gazdagon indult haza, új barátsá-
gok köttettek, régiek elevenedtek fel.

Szeretném megköszönni Káloz Község
Önkormányzatának az anyagi támogatást,
valamint az összes segítõmnek a közremû-
ködést, hogy ilyen sikeres, felejthetetlen
napot tudtunk zárni.
Büszke vagyok rá, hogy ilyen nagyszerû ba-
rátaim vannak!
Jövõre veletek ugyanitt, ugyanígy! Széles
utat!

Szabó Éva szervezõ

Majálisi programok

A motorostalálkozó mellett más progra-
mokkal is vártuk az érdeklõdõket. Meg-
rendezésre került a Halász Mihály-emlék-
torna; nagyra becsült labdarúgóedzõnk
halálának 10. évfordulójára négy csapat
verbuválódott össze volt neveltjei, barátai
közül. A jó hangulatú, sportszerû meccse-
ket megelõzõen a sportcentrumban elhe-
lyezett emléktáblánál koszorúzással kez-
dõdött az emléktorna.

Közben hat fõzõcsapat lázasan készült a
fõzõversenyen a finomságokkal. Az elsõ
helyen végzõ Král és csapata áfonyás szar-
vas- és borjúpörkölttel vette le a lábáról a
zsûrit. A második helyen Gömbi és csapata
készített fenséges babgulyást, míg a har-
madik helyen az Alkoholbogarak végeztek
az általuk gondosan készített õzpörkölttel.
A többi csapat is különdíjat vehetett át a
finom ételekért, valamint a látványos tála-
lásokért.

De volt még 17 kg lisztbõl palacsintasütés,
kézmûves-foglalkozások, lufihajtogatás,
arcfestés, henna. Emellett volt lehetõség
lángost, kürtõskalácsot, hot dogot, fagylal-
tot is enni, valamint légvár is várt a gyere-
kekre. Este jó hangulatú bálban mulathat-
ták át az arra vágyók az éjszakát.

Minden szervezõnek köszönjük az önzet-
len segítséget!

Karácsony András

ORSZÁGOS DÍJUGRATÓ LOVASVERSENY ALAPON
2016. május 21-én, szombaton, 9 órától.
A verseny helye: Arany János MSZ Alap, Tavasz-major

A verseny fõvédnökei: Varga Gábor országgyûlési képviselõ és Pintér Tibor színmûvész

Versenyszámok:

* B1a, B1b stílusverseny – kezdõ lovak és lovasok részére

* B1c, B2 kategória – nyitott ifjúsági verseny

* B3 kategória – Bálint László-emlékdíj, nyitott verseny

* B4 kategória – Alapi Nagydíj

A versenyszünetekben: Koch-ötös bemutató, fogathajtó-bemu-
tató, mezõgazdasági gépbemutató, népmûvészeti játszóház és
kirakodóvásár, ugrálóvár.

Egész nap pónilovaglási lehetõség.

Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk!

Kulturális program

14.00 óra: Pintér Tibor színmûvész és a Nemzeti Lovas Színház
mûvészei

15.00 óra: Ten Dance Tánccsoport (Radnai Zoltán), Alap

15.30 óra: Mezõföldi Kistücskök Tánccsoport, Alap

16.00 óra: Madocsai Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes

16.30 óra: Pálfai Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes

17.00 óra: Mezõföld Népi Együttes, Alap, kísér a Szedtevette ze-
nekar
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NEM SZERETEM
A SPORTOT

Az ember vetélkedõ lény. Már a kis óvodásoknál
meg lehet figyelni ezt. Gyermekkori emlékeimben
élénken élnek a nyári szünetek futóversenyei, meg
hogy ki éri el hamarabb úszva a medence túlsó pe-
remét. Fiúknál ez teljesen normális. Fel sem lehet-
ne sorolni a sokféle alkalmat, amikor a legénykék
összemérték az erejüket például birkózásban,
sakkban, pingpongban. De van emlékem távköpõ-
bajnokságról, hogy ki tud messzebbre köpni. Sõt –
el sem merem mondani – az önéletrajz-irodalom
olyan versenyrõl is tud, ahol azt kellett eldönteni a
fiúvécében, hogy ki tud magasabbra pisilni.
Tudjuk, már az ókori görögök állami szintre emel-
ték a sportvetélkedést. Az elsõ ilyen olimpiai ver-
seny Kr. e. 776-ban folyt le, figyelemre méltó, hogy
ez lett a görög idõszámítás kezdete. Aztán ki ne
hallott volna a középkori lovagi tornákról, ahol az
lett a diadalmas, aki a versenytársait lelökte a lo-
vukról. Balga lény az ember, szeret különb lenni
valamiben a másiknál, eszi õt a hiúság rákfenéje.
Nem is lehet tudni, hányféle versengés zajlik ma
nálunk. Ugye, van a nemzetközi szakácsverseny,
valahol az ágyas pálinkákat állítják csatasorba. De
már lázasan készül a kontinensünk a futball Euró-
pa-bajnokságra, na és már itt a nyári olimpia. A saj-
tót figyelve úgy tûnik, ez a világ legfontosabb ese-
ménye. Folynak a kvalifikációs versenyek, sporto-
lók tízezrei hullatják a verejtéket edzõpályákon,
uszodákban.
Ám versenyezzen az a fiatal, legyen büszke az izmai
rugalmasságára, az akaraterejére, a keménységé-
re, arra, hogy naponta hajnalok hajnalán kel fel az
ágyból, órákig kínozza magát minden mást feledve.
De mi van körülötte? Emberek sokasága ügyködik.
Edzõk, sportegyesületi vezetõségek, bizottságok,
bírók, partjelzõk, orvosok, államtitkárok, dopping-
laborok, egy hadsereg. Ezek ebbõl élnek, nem is
szegénységben. Bizony, bõven csurognak a dugi-
pénzek, a kenõpénzek, a bundázások. Van, aki le-
bukik, mert vetélytársak lebuktatják, nagy a hajsza
a húsosfazék körül. Sokan vannak, akik nem buk-
nak le.
Na és a külsõ körön ott a nézõk milliói, a stadionle-
látók széles karéja, a pályaudvarokon, vonatokon
ricsajozó, ittas srácok, a képernyõ elõtt a körmüket
rágó drukkerek. Az egész társadalmat széltében és
mélységében átszövõ rendszer. És sajnos az egész
versenysport bûzlik a pénz mocskától, a csalástól,
erõszaktól, fanatizmustól.
Kérdezem: mit szeressek én ezen? Cirkuszba sem
járok.
Fiatal koromban hetente legalább egyszer átöltöz-
tünk a tornaterem öltözõjében, és hajrá! Kosár-
meccs mondjuk a szõkék és barnák között. Vagy a
trikósok és ingesek között. Ahogy jön. Volt, aki
még az elért pontokat is számolta. A többségnek
eszében sem volt. Játék a játék kedvéért. Folyt ám a
verejték! Az ilyen sportot igenis szeretem. Vagy a
focimeccseket városi tereken, falusi mezõkön, is-
kolaudvarokon.
Bevallom, nem tudok elszakadni, ha egy jó futball-
mérkõzést kapok el a tévén. De amit a mögöttesrõl
sejtünk, az bizony elkedvetlenít.

L. A.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
a 25. Bogárdi Napok keretében sorra kerülõ rendezvényeire
Sárbogárd várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából

EMLÉKTÁBLA AVATÁSA A VÁROSSÁ VÁLÁS
30. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

2016. május 21. 9.30 óra
Sárbogárd Városháza (Hõsök tere 2.)

Köszöntõt mond: dr. Sükösd Tamás polgármester
Mindenkit szeretettel várunk!

KIÁLLÍTÁS FRANCSICS JÓZSEF SZÜLETÉSÉNEK
90. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE

Megnyitó: 2016. május 21. 10 óra, Sárbogárd város díszterme

Köszöntõt mond: Leszkovszki Albin
Francsics József az egyéni hangú mûvészek közé tartozik. Következetes, fes-
tészetét önállóan formáló, alakító mûvész. Arról a világról vall, amelynek õ is
egyik cselekvõ részese. Formák, színek, tulajdonságok, élet, emberiesség,
gondolatok, õszinteség, tudás (…) fér bele ebbe a friss erõtõl duzzadó élet-
mûbe. (Áron Nagy Lajos, 1968)
Francsics a valóság embere, akiben az energia megmarad, és hogy megma-
radjon, átalakul. (Gerzson Pál, 1985)
Beszélni kezdenek a falakon tanyázó festmények, s mint a mûvész saját gyer-
mekei, elmondanak róla mindent. (Dienes Ottó, 2005)
Francsics József 1953 és 1971 között élt és tanított Sárbogárdon.

BÚVÁRÓRA-KIÁLLÍTÁS

Megnyitó: 2016. május 23. 17 óra, Madarász József Városi Könyvtár

A kiállított búvárórák olyan speciális kialakítású karórák, melyeket akár nagy
mélységû vízben is megbízhatóan lehet használni. A bemutatón megtekint-
hetõk a hatvanas évektõl napjainkig terjedõ idõszak legjellegzetesebb svájci,
japán, orosz, német, olasz, kínai gyártmányú búvárórái.
Némelyek közülük ikonikus, legendás búvárórák, melyek hazánkban már
nem kaphatók, nem láthatók. Magyarországon tudomásunk szerint ez az elsõ
ilyen témájú kiállítás.
A gyûjtemény összeállítója a majd 30 éve Sárbogárdon élõ Streng Ferenc, aki-
nek hobbija az óraszakújságok és prospektusok gyûjtése is.

SZÍN- ÉS FOLTVARÁZSLATOK

Sárszentmiklósi Sárfoltok Foltvarró Kör

Megnyitó (együtt Varga László tárlatával):
2016. május 27. 18 óra, József Attila Mûvelõdési Központ

A patchwork – foltmozaik
A skandináv népeket, az amerikai bevándorlókat a szûkösség kényszerítette
foltmozaik készítésére. Az elhasznált ruhák ép részeit megmentve, négyze-
tekre, csíkokra vágva készítettek maguknak terítõt vagy többrétegû, bélelt ta-
karót. A szegénység mûvészeteként született meg a foltmozaik-készítés, hogy
azután a XXI. században a barkácsoló háziasszonyok kedves idõtöltésévé
váljon, s ezzel együtt kiállítások szereplõjévé.
A kiállításon szereplõ alkotásokat dr. Pátzay Istvánné, Farkas Lászlóné, Frõ-
lich Istvánné, Kõfejû Lászlóné, Kelemen Béláné, Nagy Györgyné és a csoport
vezetõje, Varga Lászlóné készítették.

KIÁLLÍTÁS A HETVENÉVES VARGA LÁSZLÓ TISZTELETÉRE

Varga László: Úton – hetven éve

Megnyitó (együtt a Sárfoltok Foltvarró Kör tárlatával):
2016. május 27. 18 óra, József Attila Mûvelõdési Központ

A múlt évezred utolsó századának közepétõl „utazom”, de még mindig csak
úton vagyok: valahonnan, valahova. Szeretem az izgalmát, a kifürkészhetet-
lenségét, a változatosságát, mindazt, amit valóságosan vagy csak lélekben át-
élhetek, megtapasztalhatok. A titkok meglelése, az ismeretlen felfedezése, a
talány megfejtése az igazi kaland. A képek készítése ezért sem más számom-
ra, mint kérdéseket tenni fel, és lehetséges válaszokat keresni azokra. Csodál-
kozás és tisztelet a tárgyak, tájak, épületek – az õket alakító, alkotó ember,
gondolat iránt. (Varga László)
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Pünkösdi gondolatok
„És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész
házat, a hol ülnek vala.
És megjelentek elõttük kettõs tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mind-
nyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.”
(ApCsel 2, 2-4)

Régen egy dohányárudában történt a kö-
vetkezõ eset. Reggel, pontosan 8.15-kor
nyílik az ajtó és egy aktatáskás, idõsebb
férfi lép be rajta. Elõvesz a zsebébõl egy
csomag cigarettát, egyet a szájába tesz,
odalép a falon égõ gázlánghoz és rágyújt.
Utána, mint aki szépen elintézte, amiért
jött, eltávozik. A következõ napon újra
pontosan 8.15-kor ugyanaz az ember,
ugyanazzal az aktatáskával, ugyanolyan
módon tüzet vesz a gázlángból és távozik.
A harmadik napon ismét megjelent, és így
tovább a negyedik és az ötödik napon is,
míg egyszer aztán a trafikos megsokallta és
megkérdezte tõle, hogy mit óhajt. Mire az
aktatáskás teljes nyugalommal kijelentet-
te: „Köszönöm, semmit, csak egy kis tü-
zet...”

Nem tudom, hogyan folytatódott azután a
történet, de rögtön az jutott az eszembe,
hogy ilyen „kuncsaftjai” az egyháznak is
vannak. A keresztyének között is vannak
olyanok, akik csak azért mennek a temp-
lomba, hogy egy kis lángocskát vigyenek
magukkal, csak egy kis tüzet akarnak, sem-
mi mást... Karácsonykor elmennek egy kis
melegségre, szilveszter este egy kis roman-
tikáért, nagypénteken egy kis áhítatos han-
gulatért, húsvétkor egy kis optimizmusért.
Ennyi az egész, amit igényelnek, amit ma-
gukkal visznek.
Isten ennél sokkal többet akar adni. Jézus,
az egyház nagy tulajdonosa, a templomok
gazdája ennél sokkal-sokkal többet kínál –
még csak nem is megvételre, hanem in-
gyen! Isten nem ebbõl-abból a javaiból

akar egy kicsit, egy szippantásnyit adni,
hanem Õ önmagát akarja adni.
Az emberi természet a végletekig átalakít-
ható és sok mindenre képes: képes arra,
hogy megjavítsa önmagát, jóvátegyen bi-
zonyos dolgokat, amiket elrontott. Erõs
akarattal sok mindent elérhet, le tud szok-
ni szenvedélyekrõl, le tud gyûrni magában
indulatokat, de egyre nem képes: nem tud-
ja magát újjászülni. Csak Isten, aki terem-
tett minket, képes minket újjáteremteni.
És éppen ez a pünkösd csodája! Akik be-
telnek Szent Lélekkel, azok kezdenek más
nyelven szólni, más indulattal, érzéssel,
cselekedettel, lelkülettel élni és járni az
emberek között. Mégpedig a Jézus indula-
tával, Jézus lelkületével, Jézus cselekede-
teivel.
Mert a pünkösd azt jelenti, hogy Jézus jön
feléd lélekben, láthatatlan, de valóságos
szellemi kisugárzásban, és egyesül veled!
És akkor hatalmába kerít valami olyan erõ,
ami nem belõlünk való: Jézus élete árad
belénk!
A Szent Lélek az egyetlen hatalom a vilá-
gon, Aki képes egy embert belülrõl átfor-
málni, újjászülni. És nézzétek, Isten azon
az elsõ pünkösdön rálehelte az Õ Lelkét a
Földre. Most is itt leng körülöttünk, titok-
zatosan, mint a szél, és arra vár, hogy alkal-
mat adjunk neki arra, hogy belénk hatol-
hasson. Nekünk csak annyit kell tennünk,
hogy kérjük! Ámen.
Forrás: www.szatmar.ro

R. E. Slp.

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
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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,
valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Május 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Dies
Academicus 1-4. rész (104p) 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00
Lapszemle

Május 14., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lap-
szemle 19.00 József Attila-est a könyvtárban
(ism. 13p), Éneklõ Ifjúság Dunaújvárosban (ism.
20p), Gróf Nádasdy Borbála könyvbemutatója
(65p), Permetezõgép-vizsgáló bemutatása (in-
terjú, 67p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 15., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi
ülés 14.00 József Attila-est a könyvtárban (ism.
13p), Éneklõ Ifjúság Dunaújvárosban (ism. 20p),
Gróf Nádasdy Borbála könyvbemutatója (65p),
Permetezõgép-vizsgáló bemutatása (interjú,
67p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Dies
Academicus 5-6. rész (65p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Május 16., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Dies
Academicus 5-6. rész (65p) 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Vendégek Sárhatvanban (ism.
30p), Plazmabûvölet – Interjú Bártfai Zoltánnal
(ism. 20p), Bakonyi István – A permetszerekrõl
(interjú, 53p), Anyák napja és tavaszköszöntõ (a
Kossuth iskola mûsora, 44p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Május 17., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00
és 0.00 Heti híradó

Május 18., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Vendégek
Sárhatvanban (ism. 30p), Plazmabûvölet – Inter-
jú Bártfai Zoltánnal (ism. 20p), Bakonyi István –
A permetszerekrõl (interjú, 53p), Anyák napja és
tavaszköszöntõ (a Kossuth iskola mûsora, 44p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 19., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Dies
Academicus 5-6. rész (65p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. Mûsoraink megtekinthetõk
internetes oldalunkon: www.bogardesvide-
ke.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájé-
koztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd
és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a
vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR
Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40)
811 911. LÁTOGASSON EL A HÍRHÁZ FACE-
BOOK-OLDALÁRA IS, ahol a legfrissebb hírekrõl
tájékozódhat!

MÛSORABAKONYI TARHONYALEVES

Hozzávalók: kevés olaj, 1 vöröshagyma, 15
dkg tarhonya, 1 tk õrölt pirospaprika, 1 kk
morzsolt kakukkfû, 1 kk egész kömény-
mag, 2 gerezd fokhagyma, só, 1,6 l alaplé, 2
közepes sárgarépa, 2 közepes burgonya,
10 dkg lángolt kolbász, 25 dkg fehér csi-
perke, 1 nagy pohár tejföl (330 g), 1 kis
csokor petrezselyemzöld.

A zöldségféléket megtisztítjuk, a vörös-
hagymát apróra, a sárgarépát és a burgo-
nyát kockákra vágjuk, a gombát felszele-
teljük. Nagy lábasban, az olajon pirítani
kezdjük a vöröshagymát. Hozzáadjuk a
tarhonyát, kevergetve addig hevítjük, amíg
pirulni nem kezd. A tûzrõl levéve ízesítjük
a pirospaprikával, a köménnyel, a kakukk-
fûvel, a zúzott fokhagymával és sóval, fel-
öntjük az alaplével. A tûzre visszatéve
nagy lángon felforraljuk, majd kis lángon
fõzzük. Kb. negyedóra elteltével bele-
tesszük a sárgarépa- és burgonyakockákat.
A kolbászt serpenyõben pirítani kezdjük,
ha kissé már kisült a zsírja, rádobjuk a
gombát is. Együtt pároljuk, majd zsírjára
sütjük. Ha a levesben a zöldségek megpu-
hultak, hozzáadjuk a kolbászos gombát és
további 5 percig fõzzük. A tejfölt hõki-
egyenlítéses módszerrel beledolgozzuk. A
levest ezután 1-2 percig gyöngyöztetjük,
majd apróra vágott petrezselyemmel meg-
hintve tálaljuk.

VILLÁMGYORSAN ELKÉSZÍTHETÕ
SAJTOS PADLIZSÁN

Hozzávalók: padlizsán, paradicsom, pet-
rezselyemzöld, hagyma, sajt, só, bors, olaj.
A padlizsánt lehámozzuk és fél cm vastag-
ságú szeletekre vágjuk. Olajjal vékonyan
kikent tepsibe rakjuk a szeleteket és lefed-
jük egy sor ugyancsak felszeletelt paradi-
csommal. Megszórjuk zöldpetrezselyem-
mel és reszelt hagymával. Megsózzuk,
megszórjuk reszelt sajttal. Közepesen me-
leg sütõben készre sütjük.

ZSENGE TÖK TÖLTVE

Hozzávalók: 1 kis db közönséges tök (kb.
30-40 cm hosszú, zsenge), 1 gerezd fok-
hagyma, 5 dl víz, 0,5 kg darált sertéshús, 1
kis db vöröshagyma, 0,5 db t. v. paprika, 1
kis db paradicsom, 1 csapott ek zsír, fû-
szerpaprika, só, fekete bors ízlés szerint, 2
ek tejföl, 5 dkg reszelt ementáli sajt.
Megtisztítjuk a tököt, a magvas közepét ki-
kaparjuk. Felforraljuk a sózott vizet, mely-
be egy megtisztított, félbevágott fokhagy-

mát dobunk. Picit még forraljuk, hogy az
ízek kijöjjenek, majd lejjebb vesszük a hõ-
mérsékletet, és a tököt kb. 5 percen keresz-
tül üvegesre pároljuk. Keveset hagyjuk
még a levében, majd szûrjük le. A hagy-
mát, paprikát apróra kockázzuk. A paradi-
csomot szeletekre vágjuk. Felforrósítjuk a
zsírt, beledobjuk a hagymát, paprikát,
egyet-kettõt kavarunk rajta, majd hozzá-
adjuk a darált húst. Ezeket együtt pirítjuk
állandó kevergetés közben, míg a hús meg
nem fehéredik. Ekkor hozzáadjuk a para-
dicsomdarabokat, sózzuk és borsozzuk,
majd további kevergetés mellett pirítjuk
még kb. 5 percen keresztül. Ekkor le-
vesszük a tûzrõl, beleteszünk ízlés szerinti
mennyiségû õrölt pirospaprikát. A hús és a
paradicsom levet enged, így csak nagyon
kevés vizet öntsünk esetleg a húsra. Gyön-
gyözve fõzzük puhára. Kenjünk ki egy
megfelelõ méretû jénait pici vajjal és fek-
tessük rá a két kivájt és az abált tökszeletet.
Kanalazzuk a mélyedésekbe a rövid lére
lefõtt darált húst. Kenjük meg a tetejüket
1-1 ek tejföllel, szórjuk meg a reszelt sajt-
tal. Elõmelegített sütõben süssük át, míg a
teteje szépen meg nem pirul.

CSOKIS–DIÓS SZELET

Hozzávalók: 6 tojásfehérje, 25 dkg cukor,
25 dkg vágott dió, 2 ek cukrozatlan ka-
kaópor; a krémhez: 6 tojássárgája,20 dkg
cukor, 2 ek meleg víz, 2 ek cukrozatlan ka-
kaópor, 6 dkg étcsokoládé, 15 dkg vaj, 10
dkg étcsokoládé (a tetejére).

A tojások fehérjébõl kemény habot ve-
rünk, a cukrot is belekavarjuk. A vágott di-
ót és a kakaóport a kemény habhoz adjuk.
Sütõpapírral kibélelt, 20 x 30 cm-es tepsibe
kanalazzuk a tésztát és 180 fokos sütõben
nagyjából 25 percen át sütjük. A tojások
sárgáját a cukorral, a 2 evõkanál vízzel és a
kakaóval gõz fölött nagyjából 10 percen át
kavargatjuk, majd hozzákeverjük a reszelt
csokoládét. Amikor elkezd besûrûsödni,
levesszük és hagyjuk hûlni. A vajat habosra
keverjük, és lassan hozzáadjuk a krémet. A
kihûtött lapra kenjük. A 10 dkg csokoládét
felolvasztjuk és a tetejére csorgatjuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Miklósi focidömping
Ismét pont nélküli vasárnap
Sárszentmiklós–Mezõfalva 1-2 (1-2)

Sárszentmiklós: Lieszkovszky Z. – Grác-
zer G., Kõkuti T., Szabó B., Hegedûs Gy.,
Lajtos A., Gráczer B., Vámosi D., Nagy Á.
Bezerédi Á., Horváth Á.
Csere: Simon Cs., Demeter D., Benke V., Pe-
tõ A.
Edzõ: Sárai György.
Mezõfalva: Papp M. – Mekota B., Bartus
K., Balázs S., Kaszala T., Nagy M., Benczik
Zs., Szili Z., Szili Sz., Sági R., Boros B.
Csere: Gyalus Z., Bozoki M., Bozsoki M.
Edzõ: Masinka László.
Szép számú közönség elõtt, ragyogó idõ-
ben kezdõdött a mérkõzés. 15 perc játsza-
dozás után váratlanul vezetést szerzett a
hazai csapat. Vámosi D. jobb oldali beadá-
sát Horváth Á., a védõket megelõzve, a
jobb felsõ sarokba csúsztatta, 1-0. A gól
után megélénkült a játék. Elõbb a kaputól
35 méterre az elõreívelt labdát Mekota B.
közelrõl lõtte kapura, Lieszkovszky Z. láb-
bal hárított. A 24. percben formás miklósi
támadás végén Nagy Á. átadását Horváth
Á. lõtte kapura és Papp M. a lövést szöglet-
re ütötte. A 32. percben a jobb oldalról el-
végzett bedobást Kõkuti T. kifejelte. A ka-
putól 28 méterre álló Balázs S. védhetetle-
nül lõtte a labdát a jobb felsõ sarokba, 1-1.
A 34. percben a Mezõfalva megszerezte a
vezetést. Balázs S. keresztbe ívelt labdája
átszállt a védõk felett. Sági R. lecsapott a
labdára és 8 méterrõl a kapu bal oldalába
lõtt, 1-2. A két gyors gól megnyugtatta a
vendégeket, a hazaiak görcsös támadásai
nem jelentettek veszélyt.
A második félidõben kissé alábbhagyott az
iram. A Mezõfalva õrizte a megszerzett ve-
zetést, a Sárszentmiklós csapatából hiány-
zott az átütõ erõ. A pontatlanság és sok
technikai hiba jellemezte a mérkõzést. Az
52. percben Horváth Á. bal oldalról elvég-
zett szabadrúgása elsuhant a kapu elõtt. A
75. percben kisebb tûzijáték alakult ki a
vendégek kapuja elõtt, de Papp M. kétszer
is bravúrral hárított. A mérkõzésbõl hátra-
lévõ idõt Szili Sz. kiállítása miatt ember-

elõnyben játszotta a hazai csapat, de az
egyenlítés elmaradt.
Csalódott miklósiak, örömittas mezõfal-
vaiak!
Jók: Gráczer B., Horváth Á., illetve Benc-
zik Zs., Sági R., Balázs S.

Horváth Ádám mesterhármasa

Bicske U19–Sárszentmiklós U19
1-3 (1-1)

A hét közben lejátszott mérkõzésen ki-
egyenlített elsõ félidõ után a kétgólos gyõ-
zelem teljesen megérdemelt. Horváth Á. a
10., 68. és 85. percben szerzett góljaival
mesterhármast ért el. A tabellát továbbra
is a Sárszentmiklós U19 csapata vezeti.

Huszonkettedszer is veretlenül

Sárszentmiklós U19–Mezõfalva U19

Sárszentmiklós U19: Simon Cs. – Pajor T.,
Szabó B., Horváth I., Vagyóczki P., Grác-
zer B., Demeter D., Molnár M., Sükösd G.,
Horváth Á., Nagy Á.
Csere: Húsvét T., Petõ A., Csizmadia B.,
Brúzsa S. P.
Mezõfalva U19: Papp M. –Suplicz L., Me-
kota B., Tibold V., Márok B., Kaszala T.,
Török D., Sági R., Balogh I., Bozsoki M.,
Balogh D.
Csere: Nagy M., Horváth P., Antal Á., Varga
G., Tibold M., Szalai B., Horváth Zs.
Edzõ: Váradi Tamás.
Sorozatban 22 mérkõzés óta veretlen az if-
júsági csapat. A dobogóra esélyes Mezõ-
falva U19 csapata is térdre kényszerült. A
9. percben Nagy Á. góljával vezetést szer-
zett a hazai csapat. Horváth Á. gólja a 21.
percben már elõrevetítette a mérkõzés ki-
menetelét. A 40. percben Sági R. góljával
felzárkózott a Mezõfalva.
A második félidõben a hazaiak irányítot-
ták a játékot, és a 69. percen ismét Nagy Á.
szerzett gólt. A 71. percben Horváth Á. is
ismételt, és magabiztossá tette a csapat si-
kerét.

Csütörtöki csütörtök

Csákvár U16–Sárszentmiklós U16
6-4 (4-2)

A május 5-ére elõrehozott mérkõzésen a
négy lõtt gól ellenére sem sikerült a Deák
Z. – Lukács Z., Vagyóczki P., Ambrózi M.,
Bögyös B. G., Fekete A., Erdélyi A., Gyö-
kér K., Vitéz–Móré G., Gábris R. és Kon-
dor K. összeállításban kezdõ vendégcsa-
patnak megszerezni a gyõzelmet.
A hazaiaktól Kovács L. 4 góllal, Kiss R. és
Valentics M. egy-egy góllal járult hozzá a
gyõzelemhez. A miklósi csapatból Gyökér
K., Kondor K. A., Vagyóczki P. és Fekete
A. volt eredményes. Csereként pályára lé-
pett még Brúzsa T., Horváth B., Gõdér G.
és Nagy F.

Egy félidõnyi elõny

Káloz–Sárszentmiklós II. 3-0 (3-0)

Káloz: Takács L. – Tóth B., Magyar F., Pál
A., Fazekas Z., Szabó Sz., Takács T., Bara-
nyai B., Szabó J., Somogyi V., Vörös G.
Csere: Krautmann Gy., Tóth M., Simon Gy.
V.
Edzõ: Bencze Zsolt.
Sárszentmiklós II.: Brúzsa S. P. – Somogyi
L., Juhász G., Fülöp T., Pajor T., Bartók
Z., Hegedûs J., Szabó Z., Rigó L., Kraj-
csovics P., Dombi Z.
Csere: Mádi L., Molnár M.
Ismét 45 perc játék után már behozhatat-
lan elõnyt adott a vendégcsapat, melyet a
hazaiak kíméletlenül kihasználtak. Pál A.
mesterhármasával már az elsõ félidõben a
Káloz csapata két vállra fektette a Sár-
szentmiklós II. csapatát.
A második félidõ kiegyenlített játékot ho-
zott. Magabiztos kálozi gyõzelem az ener-
vált miklósiak ellen.
Pál A. góljai a 3., 13. és 34. percben szület-
tek.

Trónfosztás!

Polgárdi Vertikál Ö. F.–
Sárszentmiklós Ö. F. 4-2 (2-1)

Polgárdi Ö. F.: Kiss N. – Borostyán Cs.,
Molnár G., Jankovics T., Kovács L., Király
Cs., Horváth L., Polczer Z., Kiss I., Király
A., Mezei R.
Csere: Földes Z., Kiss R., Pusztai P., Gyenes
M. R.
Sárszentmiklós Ö. F.: Sipõcz A. – Tóth A.,
Killer G., Vereczkei J., Csendes I., Deák
G., Emperger J., Németh A., Örkényi B.,
Kristóf G., Horváth I.
Csere: Tóth I., Kassai N., Csuti Z., Fekete J.,
Szilágyi B., Böröndi G., Kelemen B.
Az öregfiúk csapata sajnos vereséggel tért
haza a polgárdi „kirándulásból”, és ezzel
lecsúszott az elsõ helyrõl is. A hazaiak gól-
jait Mezei R. a 15. percben, Borostyán Cs.
a 20. percben, Mezei R. a 46. percben is-
mételt és Király Cs. a 70. percben szerez-
ték. Miklósi részrõl a 36. percben Deák G.
és a 78. percben Kristóf G. volt eredmé-
nyes.

A hétvége sportmûsora

2016. május 14., szombat
17 óra: Sárszentmiklós Ö. F.–Lajoskomá-
rom Ö. F.
17 óra: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Sár-
szentmiklós (Gárdonyban)
2016. május 15. vasárnap
10 óra: Sárszentmiklós U16–Mustang
17 óra: Soponya–Sárszentmiklós II.
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Nagyot küzdöttünk, de nem ért pontot
VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE 29-33 (14-15)

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 21. forduló
Vezette: Fazekas K.–Vargáné M. Nézõszám: 80 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 4, ifj. Bodoki 9, Pluhár 2, Rehák
3, Horváth 2, Kaló 4.
Cserék: Schvarcz – Aranyos, Suplicz, Botka, Szabó J. Zs. 3, Tutuc 2.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 6/2, ill. 3/3, kiállítások: 10, ill. 8 perc.
A szezon egyik legfontosabb meccsét játszottuk a hétvégén. A tét a
Fejér megyei bajnoki cím volt, ehhez Ercsit kellett volna legyõzni leg-
alább 7 góllal.
Mindkét csapat keményen kezdte a mérkõzést. Rögtön az elsõ táma-
dásnál megtörténtek az elsõ ütésváltások. A kiegyenlített elsõ 10 perc
után a vendégek hibáinkat kihasználva, gyorslerohanásaiknak kö-
szönhetõenmegléptek 4 góllal. Ezután viszont a mi perceink követ-
keztek. Zsinórban lõttünk 4 gólt, amivel gyorsan kiegyenlítettünk, sõt
ha hetest is sikerült volna bedobni, a vezetést is átvehettük volna. A
félidõ utolsó perceiben felváltva potyogtak a gólok, de így is a vendé-
gek mehettek minimális elõnnyel szusszanni a szünetre.
Sikerült megfelelõ lendülettel kezdeni a második játékrészt, és elõ-
ször a mérkõzésen a vezetést is megszereztük. Hiába lõttünk az elsõ
10 percben szinte minden támadás végén gólt, az Ercsinek mindig
volt rá válasza. A folytatásban aztán a több cserelehetõséggel rendel-
kezõ vendégek ritmust váltottak és az 52. perc végére elléptek ismét 4
találattal. Ekkor már kezdett elõjönni nálunk a fáradtság, védekezés-
ben az ellenfél beállósát nem tudtuk semlegesíteni. Az utolsó percek-
ben is próbáltunk mindent megtenni, hogy legalább fel tudjunk ka-
paszkodni az ellenfelünkre. Azonban az erõ hiánya és az elrontott
helyzetek ezt már nem tették lehetõvé.
Sajnos ezen a napon megérdemelten gyõzött az ellenfél.
Nagyon készültünk erre a mérkõzésre, és úgy mentünk neki, hogy
megpróbálunk csodát tenni. Azonban az ellenfelünk a játék legtöbb
elemében jobbnak bizonyult nálunk. Az elsõ félidõben sok gólt kap-
tunk lerohanások, illetve gyors középkezdések végén. A vendégek
gyors tempót diktáltak végig, ami a mi rövid kispadunknak nem ked-

vezett. A második félidõben sok gondot okozott nekünk a beálló kö-
rüli védekezés, ami a gyõzelmük kulcsa volt. Hozzá kell még azt is ten-
ni, hogy 4 hétméterest hibáztunk, és ez most sem maradt büntetlenül.
A küzdeni akarással viszont nem volt baj, mindenki szemében látszott
az akarat, de ez sajnos kevésnek bizonyult. Vereségünkkel, egy fordu-
lóval a vége elõtt, biztossá vált, hogy idén is a 4. helyen fejezzük be a
bajnokságot, a második legjobb Fejér megyei csapatként.
Az év utolsó mérkõzését is itthon játsszuk, mivel a Simontornya csa-
pata kérte, hogy cseréljük el a pályaválasztó jogot. A találkozót így mi
rendezzük, de az idõpontot a Tolna megyeiek szabták meg. Ezért a
mérkõzésre vasárnap délután kerül sor:
VAX KE Sárbogárd–Simontornyai KK: május 15. (vasárnap) 16 óra.

Tabella:

1. Veszprémi Egyetemi SC 19 17 0 2 665 486 179 34
2. Ercsi SE 19 15 0 4 636 509 127 30
3. Bajnok DSE Nemesvámos 19 15 0 4 571 514 57 30
4. VAX KE Sárbogárd 19 12 2 5 570 506 64 26
5. Õsi Andreotti SE 19 10 2 7 604 588 16 22
6. Alsóörsi SE 19 8 1 10 500 530 -30 17
7. Martonvásári KSE 17 5 2 10 421 471 -50 12
8. Rácalmás SE 19 5 2 12 509 602 -93 12
9. Simontornyai KK 18 5 0 13 534 600 -66 10
10. Tapolca VSE 19 4 1 14 556 643 -87 9
11. Bicskei TC 19 2 0 17 423 540 -117 4

További eredmények:

Martonvásár–Alsóörs 17-27 (7-12), Rácalmás–Simontornya 43-38
(19-15), Veszprém Egyetem–Tapolca 39-22 (15-9), Bicske–Nemes-
vámos 25-31 (11-16).

Rehák Tamás

Értékes gyõzelem idegenben
Dég–Sárbogárd 3-5 (2-1)

Fejér Megyei Labdarúgó-bajnokság, Horfer Serleg csoport, 22. forduló
Sárbogárd: Barabás J. – Kovács D., Kovács Z., K. Szabó, Lakatos Gy., Sebestyén Zs., Szabó
A., Bognár Zs., Pásztor D., Bogdán A., ifj. Mondovics Z.
Cserék: Csizmadia K. – Kovács Z. helyett (46.), Barabás T. – Bogdán A. helyett (85.).
Játékos–edzõ: Bognár Zsolt.
Gólszerzõ: Molnár (31.), Sörös (41.), Kiss (68.), ill. Pásztor (19., 49.), Kovács D. (60., 73.),
Bognár (91.).
Csapatunk az elsõ félidõben hiába szerezte meg a vezetést Pásztor révén, a félidõ végére hát-
rányba került. A második játékrészre összeszedte magát Bognár Zsolt csapata, és a 60. perc-
ben Kovács D. révén ismét megvolt a vezetés. A hazaiaknak egyszer még sikerült egyenlíteni,
azonban az utolsó 20 percben Kovács D. ismét betalált, és erre már nem tudtak válaszolni.
Sõt, a hosszabbításban Bognár találata adta meg a kegyelemdöfést. Egy jó iramú, gólgazdag
mérkõzésen sikerült diadalmaskodni. Ezzel a gyõzelemmel a Nagyvenyim botlását kihasznál-
va ismét fellépett a 2. helyre a csapat.

Tabella:

1. Iváncsa II.–
Beloiannisz 20 15 5 0 120 28 92 50

2. Sárbogárd 20 15 3 2 77 20 57 48
3. Nagyvenyim 20 15 2 3 84 35 49 47
4. Cece 21 13 2 6 67 38 29 41
5. Mezõszilas 20 11 3 6 43 37 6 36
6. Mezõfalva II. 21 11 1 9 66 51 15 34
7. Vajta 20 9 2 9 50 32 18 29
8. Elõszállás 21 7 3 11 36 60 -24 24
9. Dég 21 7 0 14 44 90 -46 21
10. Kisapostag 20 4 5 11 34 67 -33 14
11. Sárszentágota 20 4 2 14 37 88 -51 14
12. Alap 20 3 5 12 33 57 -24 14
13. Perkáta 20 1 1 18 28 116 -88 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

Tápkockás, szálas PAPRIKA-, PARADICSOM-,
PADLIZSÁNPALÁNTA

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

SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA,
BETÛK VÉSÉSE, SÍRKÕVÁZÁK.

06 70 315 1417

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

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

Gurulós bevásárlótáska, krómozott mosogató alsó-felsõ kétajtós szekrénnyel,
2 db zsírosbödön eladó 06 (20) 405 7366

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)

Hízók, anyakoca vágásra eladók. 06 (20) 367 2785 (0044034)

Sárbogárdon, Virágsarok 2-ben családi ház eladó. 06 (20) 351 4181 (0044087)

Palánta: paprika, paradicsom, dinnye és egynyári virágok eladók. Tósoki,
Nagyhörcsök. Árusítás minden nap 14 órától. Érdeklõdni: 06 (30) 4640 345
(0044033)

Építési telek eladó. 06 (70) 398 2307 (0044085)

Sárbogárdon, Tompa u. 28-ban családi ház eladó. 06 (20) 351 4181 (0044087)

Eladó téglalakás az Ady utcában. 06 (70) 218 5724 (0044084)

Eladó Sárbogárdon szüretelõ daráló (Hoffer), 80 literes prés, hordók (85 litere-
sek), 55 literes üvegballon 2 db, egyebek. Telefon: 06 (30) 492 3893 (2100948)

APRÓHIRDETÉSEK

FÉRFIAKAT VÁRUNK!
Fiúkat és férfiakat várunk a Huszics Vendel Kórusba, akik szeretnek énekel-
ni és szívesen csatlakoznának közösségünkhöz. Az élmény és a jó hangulat
garantált; fellépéseink révén sok-sok szép dallamot, embert és vidéket is-
merhetnek meg új tagjaink!
Próbák: hétfõn és csütörtökön 19.00 órától 20.30 óráig a sárbogárdi József
Attila Mûvelõdési Központ kamaratermében.
Jelentkezni a helyszínen, vagy a +36 (70) 771 2653-as telefonszámon le-
het.

Bogárd-Dal Egyesület
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2016. május 13-án (pénteken) 9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági
helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intéz-
kedésekrõl.
Elõadó: városi rendõrkapitány.
4. Az alapellátás és a járó- és fekvõbeteg-szakel-
látás közötti munkakapcsolat áttekintése, szük-
ség szerint módosítása. Beszámoló a Sárbogárdi
Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi mûködésérõl.
Elõadó: dr. Csernavölgyi István fõigazgató, dr.
Rácz Lajos intézetvezetõ fõorvos, dr. Jancsó Zol-
tán PhD szakmai vezetõ, dr. Jarabin János kolle-
giális vezetõ.
5. Beszámoló a helyi menetrend szerinti autó-
busz-közlekedési közszolgáltatási tevékenység-
rõl.
Elõadó: polgármester.
6. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyer-
mekvédelem helyzetérõl.
Elõadó: hatósági osztályvezetõ, intézmények
gyermekvédelmi felelõsei, SESZI-vezetõ.
7. Beszámoló a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde
tevékenységérõl, a személyi és tárgyi feltételei-
rõl.
Elõadó: intézményvezetõ.
8. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde nyári zárva
tartása.
Elõadó: jegyzõ.
9. Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetõjé-
nek kiválasztása.
Elõadó: polgármester.
10. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl
szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
11. Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a
zárszámadási rendelet elfogadása.
Elõadó: polgármester.

12. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl
szóló 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
13. Jelentés a belsõ ellenõrzés 2015. évi tevé-
kenységérõl, az ellenõrzési megállapításokról.
Elõadó: polgármester.
14. Tájékoztató a környezet állapotáról és a város
környezetvédelmi helyzetérõl.
Elõadó: polgármester.
15. Döntés a 2016. évi víziközmû-bérleti díj terhé-
re megvalósuló felújításokról.
Elõadó: polgármester.
16. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
17. A lakások és helyiségek bérletére és elidege-
nítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
49/2015.(XI. 26.) önkormányzati rendelet módo-
sítása.
Elõadó: jegyzõ.
18. Pályázat benyújtása barnamezõs területek re-
habilitációjára (TOP-2.1.1-15)
Elõadó: polgármester.
19. Szándéknyilatkozat a VAX Kézilabda Egyesü-
let által benyújtandó 2016/17-es TAO-pályázat-
hoz.
Elõadó: polgármester.
20. A helyi közösségi közlekedés támogatása
iránti kérelem benyújtása.
Elõadó: polgármester.
21. Pályázat benyújtása egészségügyi alapellá-
tás infrastrukturális fejlesztésére (TOP-4.1.1-15).
Elõadó: polgármester.
22. Közmûvelõdési megállapodás a Rétszilasi
Klub üzemeltetésére.
Elõadó: polgármester.
23. A polgármester szabadságának utólagos en-
gedélyezése.
Elõadó: jegyzõ.
24. Bejelentések.
24/1 Sárbogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének 2016. április 15-ei ülésén elhang-
zott bejelentésekre válasz a mûszaki osztály ré-
szérõl.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

ADÓBEVALLÁS –
hosszított nyitva

tartás több postán
A Magyar Posta Zrt. a személyijövedelem-
adó-bevallási határidõ utolsó napján, 2016.
május 20-án, pénteken – az elõzõ évekhez
hasonlóan – számos postán hosszított nyitva
tartással várja az ügyfeleket.
Az éjjel-nappal nyitva tartó Budapest 72-es
postán (Budapest, Keleti pályaudvar) kívül a Bu-
dapest 62-es posta (Budapest, Nyugati pálya-
udvar) 24.00 óráig, míg a Budapest 114-es pos-
ta (Mammut Bevásárlóközpont) 21.00 óráig áll
az ügyfelek rendelkezésére.
A Magyar Posta felkészült a várható forgalom-
növekedésre, ugyanakkor ügyfeleinket arra kér-
jük, hogy idõben érkezzenek a postára, vegyék
figyelembe a várakozási idõt.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Magyar
Posta a küldemény felvételét a tényleges felvé-
teli dátummal ismeri el, így ha az ügyfél a beval-
lási határidõ utolsó napján éjfél elõtt érkezik a
postára, de a küldemény felvételére éjfél után
kerül sor, akkor azon a tényleges dátum kerül
rögzítésre.
Vidéken valamennyi megyeszékhelyen leg-
alább egy postahely 20.00 óráig tart nyitva.

Magyar Posta Zrt.

NE HIBÁZZON!
SZJA-bevallási útmutató a neten

Május 20-áig már csak néhány napjuk van azok-
nak, akik még nem készítették el személyijöve-
delemadó-bevallásukat. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal közzétette a leggyakoribb hibák el-
kerülésérõl és a legfontosabb információkról
szóló rövidfilmjét, amit bárki elérhet az inter-
neten: https://youtu.be/Nr7XA_rTaM4.

Rendkívüli nyitva tartás a NAV-nál

A személyijövedelemadó-bevallás és befizetés
május 20-ai határidejéhez közeledve a szokásos
ügyfélfogadási idõn túl is várják a NAV munka-
társai az ügyfeleket.
A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága
központi ügyfélszolgálatának (Székesfehérvár,
Mátyás király körút 4/b) rendkívüli nyitva tartá-
sa a rendes ügyfélfogadáson kívül:

2016. május 10. (kedd) 12.00–18.00
2016. május 12. (csütörtök) 12.00–18.00
2016. május 13. (péntek) 11.00–14.00
2016. május 17. (kedd) 12.00–18.00
2016. május 19. (csütörtök) 12.00–18.00
2016. május 20. (péntek) 11.00–18.00

A rendkívüli nyitvatartási idõben intézhetõ
ügyek:
– bevallás benyújtása,
– csekkigénylés,
– tájékoztatáskérés,
– bankkártyás befizetés,
– ügyfélkapu-regisztráció.
Az Általános Tájékoztató Rendszer 2016. május
9-e és május 20-a között (május 13-a kivételé-
vel) munkanapokon 8.30–18 óráig, május
13-án, pénteken 8.30–14 óráig érhetõ el.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Szombatig folytatódik a többnyire enyhe, változó nedvességtartal-
mú levegõ beáramlása, majd vasárnap egy hidegfront mögött vala-
mivel szárazabb, de hideg levegõ érkezik. Pénteken és szombaton

többfelé erõteljes gomolyfelhõ-képzõdésre számíthatunk, melyekbõl elszórtan zápor, zivatar is kialakul-
hat. A délnyugati szél megélénkül, pénteken az ország nagy részén erõs széllökések is lehetnek. A tartó-
sabban csapadékos helyeken kevéssel 15 fok felett alakulnak a maximumok, másutt jellemzõen 19 és
23 fok közötti maximumok várhatók továbbra is. Vasárnapra virradó éjszaka egy erõs hidegfront éri el
hazánkat. Megerõsödik az északnyugati szél és vasárnapra virradóra záporok, zivatarok is kísérik a front
útját. Vasárnap napközben azonban felszakadozik a felhõzet, némi napsütésre is van kilátás, keleten
azonban még többfelé lehet esõ, zápor. Az északnyugatira forduló szél délelõtt akár viharossá is fokozód-
hat, a nap második felében azonban fokozatosan gyengül. A front lehûlést is hoz: a nappali felmelegedés
mértéke jelentõsen visszaesik, a legtöbb helyen 15 fok alatt marad a nappali csúcshõmérséklet vasár-
nap és az azt követõ napokban. A jövõ hét elejétõl az éjszakák is hidegek lesznek, már-már fagypontig
csökken a hõmérséklet, de országszerte 10 fok alatti értékeket mérhetünk hajnalban.

www.metnet.hu

Heti idõjárás
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P A P F Ö L D IP A P F Ö L D I
G Y E R M E K N A PG Y E R M E K N A P

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 ótakerül megrendezésre az évek óta
nagy sikernek örvendõnagy 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


