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HEGEDÜLÕ
KISBABA

(13. oldal)

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

LÉLEK-
GYÓGYÁSZNÁL
– Parancsoljon, foglaljon! Nos, mi a
panasza?

– Nyugtalanság gyötör, semmi sem
sikerül, céltalan az életem, senki sem
szeret.

– Próbálja mindezt megfogalmazni
tagadószóktól, fosztóképzõktól és
negatív jelentéstartalmú szavaktól
mentesen.

– A nyugalom elkerül, minden más-
nak sikerül, cél a messzi távolban,
mindenki mást szeret.

– Nagyszerû! Lépjünk még egy szint-
tel feljebb: a véglegesítõ, általánosító
szavakat, mint a „minden” és „min-
denki”, hagyja ki.

– Mással szórakozzon, doktornõ!
Nyelvtanóra helyett azért jöttem,
hogy segítsen kilábalni a lelki problé-
máimból!

– Megy ez magának! Lám, van célja!
Most akkor foglalkozzunk az indula-
tai kezelésével. Vegyen egy mély le-
vegõt, fújja ki, és fogalmazza meg ezt
kellõ határozottsággal és udvarias-
sággal.

– Kedves doktornõ! Kérem, segítsen
rajtam!

– Látja? Ez igen! Máris nyugodt és
szerethetõ! Távozhat, Ön meggyógy-
ult!

Hargitai–Kiss Virág

HOGY TALÁLJUNK
PARKOLÓT?

(5. oldal)

PÜNKÖSDI TÁNCPÜNKÖSDI TÁNC

SZIVÁRVÁNY

KINYÚL
EGY KÉZ

(2. oldal)

Írás a 6-7. oldalon.
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N A P L Ó
9 képviselõ részvételével, 2 fõ igazolt távol-
létében zajlott a május 13-ai, pénteki sár-
bogárdi testületi ülés. Érintettség okán
számos vendég is érkezett, többek között a
rendõrség, az egészségügy, a helyi közleke-
dést üzemeltetõ társaság részérõl.
Dr. Sükösd Tamás polgármester a leg-
utóbbi testületi ülés óta eltelt idõ esemé-
nyeit sorolta föl kezdésként: április 18-án
pályázatot nyújtottak be a csapadékvíz-el-
vezetés következõ ütemére, illetve a terü-
let-felzárkóztatásra. Az április 27-ei alap-
kõletétel óta megkezdõdött az építkezési
munka a leendõ uszoda helyszínén. A pol-
gármester fanyar humorral megjegyezte: a
víz is biztosítva van a gödörben. Ám rögtön
hozzátette: a beruházó megnyugtatta
õket, hogy ez el fog múlni. Az uszoda ki-
szolgáló-létesítményei, útcsatlakozása,
parkolója stb. kialakítása vonatkozásában
megtörtént a beérkezett ajánlatok borí-
tékbontása májusban. Az oktatási bizott-
sághoz beérkezett összes pályázat érvé-
nyes volt, így mindenkinek tudtak támoga-
tást adni. Május 3-án két befektetõi cso-
porttal volt egyeztetés a szabad vállalkozá-
si zónának köszönhetõen; a 20. héten az
egyik társaságtól már szerzõdéstervezetet
várnak. A halmozottan hátrányos helyzetû
(úgynevezett 3 H-s) gyerekek közétkezte-
tése a nyár folyamán a Mészöly Géza Álta-
lános Iskola étkezõjében lesz biztosítva,
hogy közvetlenül a gyerekekhez jusson el
az étel. Május 10-én a dunaújvárosi nép-
konyha üzemeltetõivel folytattak egyezte-
tést az ESZI és a családsegítõ központ
bevonásával. Fontos az étel kiosztása a le-
szakadó rétegek számára, de úgy, hogy a
város saját közétkeztetése alatt ne vágják a
fát.

Komoly erõpróba
deficitmentesen

A közbiztonsági helyzet változásait érté-
kelte a tavalyi év vonatkozásában Buda-
vári Árpád, Sárbogárd rendõrkapitánya,
valamint dr. Nagy Gábor ezredes, megyei
rendõrfõkapitány-helyettes. Velük együtt
megtisztelte jelenlétével az ülést több osz-
tályvezetõ is a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság részérõl.
Dr. Sükösd a lakosság figyelmébe ajánlot-
ta áttanulmányozásra az érthetõ, áttekint-
hetõ, színvonalas, grafikonokkal is alátá-
masztott beszámolót. Hozzáfûzte: vannak
olyan cselekmények, amiket a rendõrség
kiemelten kezel, és amikrõl mindig részle-
tes beszámolót kapnak.
Budavári Árpád: A 2015-ös év elsõ fele
egyszerûen eltelt, különösebb, velõtrázó
esemény nem történt. Július 1-jétõl meg-
változott a kapitányságok illetékességi te-
rülete. A sárbogárdi körzetbõl Sárosd, Ká-
loz, Szabadegyháza máshova került. Kö-

rülbelül 28 ezer lakost látunk el. Illetmény-
emelés is történt, ami nyugalmi állapotba
helyezte a rendõrök magas fluktuációját.
Õsszel kezdõdött a migráció, ami miatt a
határ mentén teljesítettünk feladatokat.
Ezért a helyben maradt állománynak több-
letmunkát kellett végezni. Komoly erõpró-
ba volt, és a mai napig tart. De ez semmi
deficitet nem jelentett a helyi lakóknak. A
Csongrád megyeiek örülnek, ha Fejér me-
gyei rendõrök mennek oda, mert értõk és
megbízhatók. A rendõrök ellátásán volt vi-
ta, de a Fejér megyei rendõrök ellátása vé-
gig példás, zökkenõmentes volt, Sárbo-
gárd is összefogott ennek érdekében. Né-
hány számadat megvilágításra szorul a be-
számolóban. Egy bûncselekmény miatt
volt 2015-ben 2014-hez képest emelkedés.
Plusz a csökkent terület és a lakosságszám
aránya miatt is mutatkozik ez a növekedés.
A polgárõrség segítsége sokat jelentett a
migránsválság idején, amit ezúton is kö-
szönök. Kapoli Zoltánnal rendszeresek az
egyeztetések – ezt a stratégiai együttmû-
ködést folytatnunk kell. A mostani helyzet
Sárbogárdon kegyelmi helyzet, mert a ta-
valyi év elsõ 4 hónapjában regisztrált bûn-
cselekmények száma 614 volt (elõtte 400-
nál nem volt alacsonyabb), idén meg 173; a
vagyon elleni bûncselekmények száma 88
a tavalyi 140-nel szemben; a közlekedési
balesetek terén 68 %-os a csökkenés a
tavalyi hasonló idõszakhoz képest. Ebben
sok minden szerepet játszik: a konszolidált
közhangulat, a rendõri életpálya nyugalmi
állapota, a többletmunkához meglévõ
anyagi forrás és a munkaszervezés is. A
kollégáimnak köszönöm a munkát.
Dr. Nagy Gábor: Hál’ Istennek, béke és
nyugalom van. A Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság tavalyi teljesítménye megyei szin-
ten kiemelkedõ minõsítést kapott. Köszö-
net a kollégáknak! A rendõrség épületé-
nek elhelyezkedése, állapota azonban
nyugtalanságra ad okot, felújítása ezért a
lista élén áll. Minden elismerésem a hatá-
ron dolgozó kollégáknak. Igyekeztünk
mindent megadni nekik, két logisztikus is
támogatja õket.
Dr. Sükösd hangsúlyozta, ami már koráb-
ban elhangzott egy testületi ülésen: Az új
rendõrség építéséhez térítésmentesen biz-
tosít telket az önkormányzat, a közmûvek
is megvannak, és a 7000 m2-es terület elég-
séges arra is, hogy akár a mentõk is oda
költözzenek.

Az egészségügy nyavalyái

Az alapellátás és a járó-, fekvõbeteg-szak-
ellátás közötti munkakapcsolat áttekinté-
sérõl, valamint a Sárbogárdi Központi Or-
vosi Ügyelet 2015. évi mûködésérõl ismer-
hettek meg beszámolót a képviselõk. En-
nek tárgyalására eljött dr. Rácz Lajos fõor-
vos, a sárbogárdi rendelõintézet vezetõje,

dr. Jancsó Zoltán és Farkas Katalin az
ügyletet mûködtetõ társaságtól, illetve dr.
Jarabin János, a sárbogárdi háziorvosok
kollegiális vezetõje.
Dr. Jancsó Zoltán nyitotta a hozzászólá-
sok sorát: Konszolidáltnak tûnik az ügye-
leti viszonyrendszer, remélem, ugyanúgy a
betegek számára is, mint számunkra.
Dr. Rácz Lajos: A Szent György Kórház
nevében javaslom, hogy üljünk le megvi-
tatni az esetleges problémákat egy szak-
mai munkacsoporttal, hogy egységes állás-
pontot tudjunk kialakítani.
Dr. Jancsó: Készséggel állunk rendelke-
zésre.

Ha nincs orvos…
Dr. Jarabin János rávilágított: A házior-
vosi rendelõk többsége felújításra szorul; a
miklósi és a pusztaegresi a teljesítõképes-
sége határán van, a sárhatvani rendelõ ál-
lapotát pedig nem is érdemes említeni. Mi-
után ezek komoly összeget igénylõ beruhá-
zások, az önkormányzat a megfelelõ szak-
mai fórumaival készítsen felmérést, ami
pontosan tükrözi a jelen állapotot, és állít-
son fel egy sorrendet. A rendelõk felsze-
reltsége a háziorvosok kompetenciája,
normatívák állnak erre rendelkezésre. A
személyi állomány szintjén komoly baj van,
ami ellen tenni kell, akár regionálisan,
több önkormányzat részvételével, bár már
most késõ van, mert ahhoz, hogy egy orvos
kikerüljön a képzésbõl, 9-10 év kell. Ez a
helyzet nem jó a lakosságnak és az orvos-
nak sem. Most 4 háziorvos van, augusztus-
tól már csak 3 lesz, és a többiek egy része is
a 70 év felé közelít. Szintén egyre nagyobb
probléma az egyre növekvõ várakozási idõ.
Vannak olyan mûködési anomáliák, amik
megnehezítik az alapellátást is, ilyen a la-
borhoz és a vizsgálatokhoz való hozzáfér-
hetõség.
Dr. Sükösd: A miklósi rendelõ felújításá-
ról épp ma döntünk. A szegregációs pályá-
zat egyik eleme a pusztaegresi orvoslakás
és a rendelõ legalább részleges felújítása.
A személyi állomány öregedése és hiányzó
utánpótlása országos probléma. Próbáljuk
a várost vonzóvá tenni lakás- és infrastruk-
túra-felújítással. De ahogy dr. Csernavöl-
gyi István, a kórház fõigazgatója mondta:
ha nincs doktor, akkor õ sem tud mit tenni.

Kinyúl egy kéz
Szilveszterné az egészségügyi ellátásokkal
kapcsolatos lakossági panaszokat tolmá-
csolt: Nem érkezik meg az ügyeletes orvos
idõben; elmegy érte Pestre az ügyeleti au-
tó; kutyával együtt jön az orvos ügyelni, ku-
tyaszag van a rendelõben. A laborba
hosszú a várakozási idõ; volt, aki 15-ére ka-
pott mûtétre idõpontot, a laborba viszont
csak 19-ére. Kellemetlen az is, hogy a la-
borban olyan üveg van, ahol nem látják és
nem is hallják az emberek a laboránst, csak
azt, hogy kinyúl egy kéz. Szakrendelésen
idõpontot kapott egy beteg, de mire oda-
ment, már nem volt ott a szakorvos. Egy il-
letõ egyszer rosszul lett, emiatt be akart
jutni azonnal az egyik szakrendelésre, ám
a kartonozóban arról faggatták, hogy mi is
a baja.
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Nedoba Károly: Tavaly márciusban beuta-
lót kaptam kardiológiára, és augusztusra
adtak idõpontot. Ezt nem fogadom el.

Dr. Rácz megköszönve az észrevételeket
így reagált: Labor nincs, csak vérvételi
hely. Nem hozzánk tartozik a szolgáltató.
Újabb vérvételi helyeket kellene kialakíta-
ni, mert ez nem elég. Ez azonban nem a mi
hatáskörünk, de Csernavölgyi doktor úr
felajánlotta, hogy lobbizik az ügy érdeké-
ben. A kórház másik pályára állt: a beteg-
biztonság fontos. A sürgõs eseteket nem
szakrendelésre, hanem a mindenre felké-
szült kórházba kell utalni. A rendelõinté-
zetben csak a gondozás, felkészítés, króni-
kus betegek ellátása zajlik. A sürgõsségben
nincs orvoshiány. A kartonozós esetet ki
fogjuk vizsgálni, mert beteget senki nem
küldhet el anélkül, hogy orvos látta volna.
A jóról is beszélnünk kell: az ultrahangos
vizsgálati lehetõséget duplára emeltük na-
gyobb óraszám biztosításával, tehát 1 hó
alá fog csökkenni a várakozási idõ. A be-
tegnek így nem kell máshová elmenni. Mi-
vel nálunk komoly a táplálkozással össze-
függõ betegségek száma, e terület szakem-
bereinek óraszámát is szeretnénk növelni.
Van, hogy a meleg miatt maradnak el vizs-
gálatok – egyes mûszerek ilyenkor nem
mûködtethetõk. Most komoly pénzt ka-
punk energetikai fejlesztésre.

Kutyaszag

Dr. Jancsó: Ha idõben megkapjuk a pana-
szokat, akkor hamarabb tudunk velük mit
kezdeni. Sárbogárdról 2-3 kolléga van a
rendszerben, ezért sokaknak fél négyre
nehéz ideérni. Amíg meg nem érkezik a tá-
voli orvos, addig a két helyi kolléga szokta
ellátni az ügyeletet. Van, hogy elmegy a
kocsi az orvosért, mert bizonyos esetekben
ez a leggyorsabb megoldás. Olyan alacsony
a bevonható orvosok létszáma, hogy sajnos
adódnak ilyen helyzetek. A kutyáról mi is
hallottunk, intézkedtünk, nincs többé ku-
tya. Elnézést kérek a történtekért.

Dr. Sükösd: A konkrét problémákat min-
dig tudtuk továbbítani, és az intézkedésrõl
is kaptunk visszajelzést.
A polgármester jelezte az ügyelet képvise-
lõinek, hogy nyár végén megüresedik dr.
Horváth Endre praxisa, és kérte, hogy ha
tudnak valakit, aki idejönne, azt szívesen
várják.

Helyi járat

A helyi menetrend szerinti buszjárattal
kapcsolatos beszámolóhoz dr. Sükösd
hozzáfûzte: 2012. október 1-jétõl látja el a
Régió 2007 Kft. a szolgáltatást. 848 db jára-
tot indítottak 2015-ben országszerte. Sár-
bogárd elhelyezkedésébõl adódóan na-
gyok a távolságok, ennek ellenére folya-
matos szolgáltatást kapunk. Bármilyen jel-
legû jelzésre az ügyvezetõ azonnal beavat-
kozott, ami eredményre is vezetett minden
esetben.
Lics Zoltán, a helyi járatot üzemeltetõ cég
ügyvezetõje: A beszámolóban számszerû-
sítettem mindent, amit lehetett. Semmi
rendkívüli nem történt tavaly, gördülé-
keny a szolgáltatás.
Az ülésen elfogadták azt is, hogy a helyi
közösségi közlekedés támogatására pá-
lyáznak. Konkrét kiírás még nem jelent, de
elõre felkészülnek rá, mert ha kijön a pá-
lyázat, rövid lesz a beadási határidõ várha-
tóan.

Gyermekjólét

Az egyik napirendi pont témáját a gyer-
mekjóléti helyzet képezte.
Dr. Sükösd: Hála Istennek, Sárbogárd vá-
rosában a gyermekek száma nem alacsony.
Jövõre valószínûleg az óvodánál létszám-
bõvülés miatt módosítani szükséges, és
várható még növekedés. A napirend a jut-
tatásokat tartalmazza. Nyilván kell tarta-
nunk a halmozottan hátrányos és hátrá-
nyos helyzetû gyermekeket. Van, ahol
azért hátrányos helyzetû a gyerek, mert a

szülõk jövedelmét nem lehet bizonyítani,
és lakókörnyezet-ellenõrzéssel sem min-
dig lehet kiszûrni. A gyerekek viszonylag
korán bekerülnek a rendszerbe az óvoda
révén, és középiskola végéig bent marad-
nak az ellátásban.
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ: Köszönöm a
kollégáim munkáját a hivatalnál és az in-
tézményekben egyaránt. A jövõ évben
még jelentõsebb változás lesz az ingyenes
és a kedvezõ, illetve a szünidei étkezéssel
kapcsolatban.

Bölcsi maximumon

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde be-
számolójából megtudhattuk, hogy 26 gye-
rekre van mûködési engedélye az intéz-
ménynek, és tele van. A fizetõs gyermek-
felügyelet szintén népszerû; el tudják látni
a feladatot ugyanazzal a létszámmal. A na-
pi teendõkben közfoglalkoztatottal próbál
segíteni az önkormányzat. A gondozók bé-
rezése az életpályamodellel közelít majd a
normálishoz.
Nedoba fölvetette, hogy már régóta kéri a
bölcsõde vezetõje az udvar térkövezését.
Ígéretet tett rá a testület, de még mindig
nem valósult meg. A képviselõ kérte, hogy
tegyék egyértelmûvé: megcsinálják-e a
térkövezést, vagy sem.
Dr. Sükösd: Pályázni próbálunk rá.

Közvilágítás karbantartása

Dr. Sükösd: A közvilágítás aktív berende-
zéseit korábban ingyen kellett átadnunk az
E.ON-nak, és azóta az önkormányzat bér-
leti díjat fizet a cég felé a berendezések
után. A karbantartásra külön kell leszer-
zõdni. Legutóbb a WATT-ETA Kft.-vel
szerzõdtünk. Most még egy szolgáltató je-
lentkezett, az E.ON, mely 14 napot ígért a
hibák javítására ajánlatában, amit elfogad-
hatatlannak tartok.

Folytatás a következõ oldalon.
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Ebbõl arra is lehet következtetni, hogy
nincs emberük és alvállalkozót akarnak
bevonni. Ezért újra a WATT-ETA Kft.-vel
javaslom megkötni a szerzõdést (akik
egyébként kedvezõbb ajánlatot adtak
pénzügyileg is).
A testület elfogadta a javaslatot.

Környezetünk állapota

Dr. Sükösd: 2002 óta van környezetvédel-
mi programja a településünknek. Levegõ-
szennyezettség, zaj vonatkozásában a leg-
nagyobb ellenfél a 63-as út, amin 85 % bel-
sõ forgalom. A mûanyagos és vetõmagos
cégek nem jelentenek számottevõ környe-
zetterhelést. Szennyvízkezelés vonatkozá-
sában mûtárggyal rendelkezünk, amit a
Fejérvíz üzemeltet. Itt kihasználatlan ka-
pacitás van jelentõs mértékben. Az elveze-
tés nem biztosított ott, ahol nem lehet ki-
építeni gazdaságosan a rendszert. A csapa-
dékvíz, belvíz elleni védekezés folyamatos,
ennek vonatkozásában jelenleg két be-
adott pályázat van: a csapadékvíz-elveze-
téses és a kerékpárutas pályázat. Folyama-
tosan végezzük az árokkarbantartást a
Start közmunkaprogrammal. A befoga-
dók is javultak: a Malom-csatorna revita-
lizációja befejezõdött, a Nádoré zajlik. A
sportpályán kivágott fák miatt kaptunk
kritikát. Helyettük õshonos csemetéket
kapunk. Minden évben több száz fával gaz-
dagítjuk a várost, de nagy a lopáskár és a
vandalizmus. Ugyanez történik a virágok-
kal is, amiket általában nem gyerekek, ha-
nem felnõttek visznek haza. Inkább kérje-
nek, és adunk. A rágcsálóirtást közterüle-
ten elvégezzük, azonban a saját portája
rendben tartásáért mindenki maga felelõs.
Az illegális szemétlerakók felszámolása
folyamatos, de sajnos újratermelõdnek né-
hány helyen. A vasút melletti felhagyott
hulladéklerakónál 10 éves monitoring-kö-
telezettségünk van, ami milliós nagyság-
rendû forintban évente.

Glóbuszfestés

A 2016. évi víziközmû-bérleti díjból elvég-
zendõ felújításokra is rábólintottak a vá-
rosatyák. Ezek közt szerepel a glóbusz víz-
terének festése. A szárakat tavaly festették
le. Az ólomcsövek kiváltása szintén elen-
gedhetetlen a rendszeres javítások mellett.

Köztemetés tarifái

A szociális ellátásokról szóló rendelet mó-
dosítása érinti az ápoláshoz nyújtott tele-
pülési támogatást, melynek támogatotti
köre bõvülhet, amit a már folyamatban lé-
võ ügyekre is alkalmaznának. Beépítették
a rendeletbe a köztemetésre vonatkozó
legolcsóbb ajánlat összegeit: a koporsós te-
metés 79 ezer Ft, az urnás 73 ezer Ft. A
köztemetés alapszolgáltatásokat tartal-
maz, extra szolgáltatásokat nem.

Barnamezõs pályázat

Május 17-ei határidõvel pályázatot nyújta-
nak be barnamezõs területek rehabilitáci-
ójára, mely vonatkozik a felhagyott ipari,
volt honvédségi ingatlanokra, ahol ezáltal
lõszer- és robbanószer-mentesítést lehet
elvégezni. A pályázatba a volt szovjet lak-
tanya területén lévõ iskolaépületet is pró-
bálják bevonni, hogy olyan jellegû ipari te-
rületet, inkubátorházat lehessen kialakíta-
ni, ahová jöhetnének vállalkozások. Több
helyi is jelezte, hogy szívesen mennének
oda, és ott lehetne a zöldségfeldolgozó is.
A támogatási intenzitás 100 %, a megpá-
lyázható nagyságrend 380 millió Ft.

Miklósi rendelõ
szépüléséért

Pályázatot nyújtanak be a miklósi rendelõ
felújítására is, mely 60 éve komolyabb re-
noválás nélkül kénytelen állni a sarat. Fel-
újítanák a födémet, külsõ hõszigetelést, új
nyílászárókat kapna az épület, külön várót
a védõ, elvégeznék az akadálymentesítést,
illetve egy úgynevezett intim szoba kerülne
kialakítása, ahol négyszemközti kommuni-
káció folyhat az orvos és a beteg közt. A be-
ruházás megpályázott értéke 40 millió Ft.

Pályázat
a Szent István útra

A Szent István út déli, régóta katasztrofális
állapotban lévõ szakaszának felújítására
adódik lehetõség egy BM-es pályázat ré-
vén. A beadási határidõ rövid; helyzeti
elõny, ha valaki megalapozott pályázatot
nyújt be minél hamarabb. Szakemberek
bevonásával készítették el a pályázatot,
melynek kritériumrendszere egyszerûbb,
de nincs hiánypótlásra lehetõség.

Bejelentések

Juhász János: A júniusi ülés elõtt át fogom
tekinteni, hogyan áll a járdarekonstrukció,
kátyúzás Töbörzsökön, és majd jelezni fo-
gom az észrevételeimet.
Nedoba: Lakók kerestek meg, hogy a Vá-
góhíd utca tinódi végén egy Scania áll fo-
lyamatosan, ami az ott élõk nyugalmát za-
varja. Próbálták békésen megoldani a
problémát, de nem jártak sikerrel. Mivel
önkormányzati az út, ki kéne helyezni egy
táblát.
Dr. Sükösd: Önmagában a tábla nem meg-
oldás, ha az illetõ munkájához kell az esz-
köz és ott lakik, mert a jármû vezetõje kü-
lön kérelmet nyújthat be ez esetben az ön-
kormányzathoz, és akkor ugyanúgy beme-
het. Ezért megvizsgáljuk, mi jelenthet
megoldást.
Nedoba rákérdezett az LSC Sárbogárd há-
za táján kialakult helyzetre is.
Dr. Sükösd: Elszámolási vitánk van, mely-
nek idejére a sportklubnak az öltözõ hasz-
nálatát nem biztosítjuk. Az utolsó három
találkozójukat lejátszhatják, a pályát ed-

zésre használhatják. A Magyar Labdarúgó
Szövetség által tett elõírásokat betartjuk,
60 perccel a mérkõzés elõtt és után bizto-
sítjuk a helyet. Mellette zajlanak az egyez-
tetések. Az utánpótláskorúak használhat-
ják edzési, mosási és egyéb célra a komple-
xumot.
Nedoba: Ezt már elõrevetítette a múltban
egy bizonyos eset. A mûfüves pályát bizo-
nyos személyek a magukénak érezték.
Dr. Sükösd: Megcáfolni nem tudom.
Nedoba: Kéne ott egy szabályzat, egy meg-
bízható személy, nyitva tartás, csekket le-
hetne kérni az önkormányzatnál használat
elõtt, és meg kéne büntetni azt, akinek
nyugtaadási kötelezettsége van, de meg-
szegi.
Dr. Sükösd: Mindent elõírtunk, szabályoz-
tunk, megbízható közfoglalkoztatott vitte,
mûködött. Élõ szerzõdés volt az LSC-vel.
Úgy tûnt, adminisztratív szinten rend van,
most meg nem úgy tûnik. A megvalósítás-
sal volt probléma. Megváltozott hangvé-
telt kell ott közvetíteni a továbbiakban.
Nedoba: Szomorú, hogy Varga Gábor nem
harcos tevékenységével került be az orszá-
gos médiába, hanem azzal, hogy bekerült a
kicsinyes, hûtõgépes és napkollektoros
képviselõk sorába, mert pályáztak a felesé-
gével. Pintér felszólította az érintett képvi-
selõket, hogy fizessék vissza az összeget,
mert jogos, de nem erkölcsös. Pitiáner,
szánalmas magatartás. Ha Varga Gábor
megsértõdik, õ okozta magának. Szemé-
lyesen is meg fogom kérdezni, hogy vissza-
fizette-e már a pénzt. Remélem, meghall-
ja, és visszafizeti.
Dr. Sükösd: Úgy tudom, hogy ez a felesége
külön vagyonában lévõ ingatlan, és amikor
Varga Gábor ezt megtudta, közölte a mi-
niszterrel, hogy erre neki nincs szüksége.
Szilveszterné Nyuli Ilona problémaként
vetette föl a Mészöly Géza Általános Isko-
la Baross utca felõli megközelítését.
Dr. Sükösd: Minden reggel ott áll a polgár-
õrség, rendõrség a neuralgikus ponton. A
Baross utcán vagy a vízelvezetést oldom
meg, vagy teszek be járdát. Ez utóbbit
azonban nem lehet normálisan kialakítani.
A fokozott polgárõri, rendõri jelenlétnek
van hatása szerencsére.
Szilveszterné: A mûanyagnál lévõ busz-
megállónál fedett építményre lenne szük-
ség.
Dr. Sükösd: Nincs hozzá területünk.
Szilveszterné: A Vasút utcán 2014-es me-
netrend van még kitéve, egyféle.
Dr. Sükösd: Jelezzük mindkét szolgáltató-
nak. A helyit folyamatosan frissítik, de saj-
nos lopják is.
Szilveszterné: A miklósi központi busz-
megálló vízelvezetése szükséges, akár ka-
pával, mert folyamatos a probléma.
Novák Kovács Zsolt: A Bogárdi Napokra
sok szeretettel hívogatok mindenkit, re-
mélem, mindenki megtalálja a kedvére va-
lót a tartalmas programsorozatban, és az
idõ is jó lesz.

Hargitai–Kiss Virág
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FENNTARTHATÓ
BOLDOGSÁG

– azaz hogyan találjunk parkolóhelyet –
A Csipike Egyesület és a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat országos ér-
deklõdésre számot tartó szakmai rendezvényt tartott május 12-én, csütör-
tökön Sárbogárdon a díszteremben „Segítõk segítése: elkötelezett peda-
gógus – boldogabb gyermek” címmel. A résztvevõket Novák Kovács Zsolt al-
polgármester valamint Mile Anikó, az FMPSZ fõigazgató asszonya köszön-
tötte a szakmai elõadásokat megelõzõen. Délután különbözõ mûhelyek kere-
tében gyakorlati tapasztalatokkal, még több hasznos információval gazda-
godhattak a jelentõs számban megjelent szakemberek.

A rendezvény elõtt al-
kalmam nyílt beszél-
getni az egyik promi-
nens elõadóval, DR.
OLÁH ATTILA pszi-
chológussal, az ELTE
tanszékvezetõ pro-
fesszorával. Minden-
kinek ajánlom figyel-
mébe a következõ so-
rokat!
– Amikor olvasgattam a szakmai nap prog-
ramját, az jutott eszembe, hogy azt szokták
mondani: pszichológusnak az megy, akinek
magának is problémája van. Úgy gondolom,
ezt ki lehet egészíteni azzal, hogy mindenki-
nek van problémája, csak talán a pszicho-
lógusoknak, segítõknek még fontosabb, hogy
saját magukat rendszeresen karbantartsák.
Ehhez nagyon jól kapcsolódik az Ön elõadá-
sának címe: tehetünk a személyes boldogsá-
gunkért.
– Valóban, azt szokták mondani, hogy a se-
gítõ foglalkozásúaknak a személyiségük a
munkaeszközük. Mint ahogy minden szak-
mában, az ember munkaeszköze folyama-
tos karbantartást igényel. A segítõk eseté-
be ez javallt, hiszen az emberekkel foglal-
kozóknak nagyon nagy az igénybevételük
mentálisan, hiszen a foglalkozás minden
pillanatában teljes aggyal ott kell lenniük,
folyamatosan kapcsolatban kell lenniük az
alanyukkal, aki viszont folyamatosan visz-
sza is jelzi, hogy amit segítségként, támo-
gatásként kap, az számára elfogadható-e.
De nem elég csak a szakmaiságunkat bele-
vinni egy terápiába, tanácsadásba, érzel-
mileg is involválódni kell.
– Viszont nehéz, hogy érzelmileg is benne le-
gyen az ember, de azért legyen egy határ, ami-
kor már nem engedi be annyira a saját sze-
mélyiségébe, életébe a páciens világát.
– Ez a leginkább kimerítõ ebben a hivatás-
ban, hogy együttérzést is kell mutatni ter-
mészetesen, mert akkor nem lenne hiteles,
amit csinálunk, ugyanakkor ha teljes mér-
tékben átadjuk magunkat azoknak az ér-
zéseknek, problémáknak, amikkel klien-
sünk küszködik, nem tudjuk a felkészültsé-
günket a gyógyító folyamatba hatékonyan
érvényesíteni. Nagy empátiás képesség
kell ahhoz, hogy az ember gyógyító–segítõ
szakmát folytasson. De az empátia nem

mehet olyan szintig, hogy ha elájul a beteg,
én is elájulok mellette, mert akkor nem
megyünk sokra az együttmûködésben. Ez
nagyon lemeríti a személyiséget. Legszeb-
ben Gárdonyi Géza írt errõl, amikor azt
vetette papírra, hogy a pedagógus olyan
lámpa, ami minél többet világít másoknak,
annál jobban fogyasztja magát. Ennek a le-
merülésnek, kiégésnek folyamata van,
amit meg lehet elõzni, ha felkészülünk rá,
és számolunk azzal, hogy ez egy veszélyle-
hetõség. Ezért fontos a folyamatos kar-
bantartás szakmai, illetve csoportfoglalko-
zások révén. A rekreációra, feltöltõdésre a
munkahelynek is meg kell adnia a lehetõ-
séget.
– Pozitív gondolatokkal érkezett ide ma, az
elõadás leírásából ez derül ki. Ilyen kifejezé-
sek szerepelnek ott, hogy pozitív pszichológia,
megküzdés és flow. Mit takar ez, röviden össze
tudná foglalni? Mi az a kis ajándékcsomag,
amit útravalónak hozott a kollégáknak?

– A pozitív pszichológia az új évezred egyik
hajtása a pszichológia tudományának fá-
ján. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a
pszichológia nagyon sokat foglalkozott
már a betegségekkel, az emberek problé-
máival, de elhanyagolta az emberek erõs-
ségeit, pozitív tulajdonságait. Nem foglal-
kozott azzal, hogyan lehet elõállítani,
fenntartani, meghosszabbítani a pozitív ál-
lapotok pillanatait. Pedig tudjuk, hogy a
negatív állapotokat a pozitív érzelmek mé-
regtelenítik, tehát ahhoz, hogy az ember az
érzelmi jólét állapotába kerüljön, három-
szor több pozitív élményt kell megélnie a
napjaiban, mint negatívat. A pozitív pszi-
chológia arra vállalkozik, hogy leírja a
mentális egészség tüneteit. A pszichológia
eddig mentális zavarokkal foglalkozott.
Úgy határoztuk meg a lelki egészséget,
hogy az a betegség hiánya. Ha én fejleszte-

ni akarok valamit, akkor ezzel a hozzáál-
lással nem sokra tudok menni.
– Ez az érme másik oldala.
– Furcsa a magyar szóhasználatban, hogy
három negatív szóval fejezzük ki, hogy jól
vagyunk: nincs semmi baj.
– Ezek szerint az sem mindegy, hogyan kom-
munikálunk valamit. Ugyanazt lehet pozití-
van is megfogalmazni.
– Arra törekszik a pozitív pszichológia,
hogy föltárja azokat a mindennapi helyze-
teket, amelyek boldogságot idéznek elõ.
Van egy folyamatban lévõ kutatásunk:
Magyarország boldogságtérképét próbál-
juk megrajzolni. Ilyen széles körû vizsgálat
Magyarországon még nem volt. Azt ele-
mezzük majd, hogy milyen helyzetek idéz-
nek elõ boldogságérzetet a magyar lakos-
ság körében. Feltétele a pszichológiai jólé-
tünknek, mûködésünknek, hogy az ember
autonóm módon tudja szervezni, vezetni
az életét, értsen ahhoz, amit tennie kell, ér-
telmet lásson abban, amit csinál, jó vi-
szonyban legyen önmagával, másokkal.
Fontos, hogy integrálódjon egy közösség-
be, képes legyen átlátni, mi mozgatja an-
nak a közösségnek az életét, milyen fontos
célok vannak benne. A szociális jólét, spiri-
tuális és pszichológiai jólét együttes, glo-
bális elérése a mentális egészség csúcsálla-
pota, amit a pozitív pszichológia a virágzás
fogalmával illet. Ahogy a növény a virágzás
állapotában mutatja azt a színpompát,
amivel a természet megáldotta, úgy az em-
ber is ebben az állapotban képes kihozni
magából mindent. Az önmegvalósítás leg-
magasabb szintjére ebben az állapotban
tud eljutni. Célunk eszközöket nyújtani,
hogy minél többen jussanak el a virágzás
állapotába. Az egyik út, hogy az ember
megtanulja a stresszkezelõ technikákat. A
boldogságot is elõ kell állítani és fenn kell
tartani. Azokat a technikákat dolgozza ki a
pozitív pszichológia, amiket az élet meg-
édesítéséhez használunk. Ilyen apró, min-
dennapi lehetõség a hálaadás, hogy az em-
ber este, amikor összegzi a napot, nem az-
zal törõdik, mennyi bosszankodás érte, ha-
nem azzal, hogy mennyi jó dolog történt
vele. A pozitív élmények megosztása má-
sokkal újbóli lehetõséget ad ennek az él-
ménynek a megélésére. De a mások örö-
méhez való kapcsolódással is fel lehet töl-
teni a saját boldogságháztartásunkat.
Most, amikor jöttem, nagyon sok autó állt
a parkolóban. Ilyenkor, ha az ember opti-
mistán áll a dologhoz, nyitottabb lesz a sze-
me az üres parkolóhelyek megtalálására,
mert a pozitív hozzáállás kitágítja az elmét.
Negatív állapotban az emberek beszûkül-
nek, csak a problémával foglalkoznak, és
elmennek az üres helyek mellett, mert az a
beállítódásuk, hogy ez megint nem fog
összejönni. Az, hogy hogyan viszonyulok a
világhoz, ténylegesen meg fogja határozni,
mennyire leszek sikeres abban, amit csiná-
lok.

Hargitai–Kiss Virág

Az eseményt támogatták: Fehérvár Travel,
Bogárd és Vidéke Hírház, Kossuth Zsuzsan-
na Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI, Csipike Egyesület.
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Jubileumi pünkösdi tánc
A Mezõföld Népi Együttes idén 15. alkalommal rendezte meg pünkösdi
néptánctalálkozóját az ország különbözõ vidékeirõl és a szomszédos
országokból érkezett együttesek vendégszereplésével. Az esõs, hideg
idõjárás miatt a hagyományos felvonulás és a májfa kitáncolása elma-
radt, de ez láthatóan senkinek sem szegte kedvét. Csordultig telt az
alapi mûvelõdési ház vasárnap déltõl.

Méhes Lajosné, Alap polgármestere e sza-
vakkal köszöntötte a résztvevõket és ér-
deklõdõket:
– Szeretettel köszöntöm Önöket Alap köz-
ség képviselõ-testülete nevében. Ahhoz,
hogy egy ország, megye, kistelepülés fej-
lõdjön, gyarapodjon, nagyon sok lánglelkû
embernek kell gondolkodnia és cseleked-
nie. Ezt a kis falut – történelme során – sok
ezer ismert, vagy régen elfelejtett ember
építgette tudásával, s igyekezetével tette
mindannyiunk kedves otthonává. A múlt-
ban mélyen gyökerezõ kulturális örökség
minden közösség számára azonosságtuda-
tának forrása. Ennek számos megnyilvá-
nulása – mint például a népzene, néptánc,
ünnepek, kézmûvesség, helyi nyelvek,
nyelvjárások, népköltészet – eltûnõben
van. A mai napon a néptáncmûvészet
gyöngyszemeibõl kaphatunk ízelítõt. A
Sárréten és környékén, valamint a távoli
országokban mûködõ néptáncegyüttesek
hozták el számunkra a legszebb kincset,
amit megõriztek, és tovább ápolják a ha-
gyományokat. A kulturális vidékfejlesztés
is az identitástudat erõsítését, a közösségi
mûvelõdés fejlesztését tûzte zászlajára,
mely nem képzelhetõ el a települési érté-
keink számbavétele nélkül. Polgármester-
ként nagyon fontosnak tartom, hogy mind
kulturális, mind turisztikai szempontból
erõsítsük településünk jelentõségét, vál-
toztassunk a környezet egyhangúságán, és
vizuálisan dinamizáljuk azt. A szellemi
örökség természeténél fogva is tûnékeny,

így szükség van a hagyományok tudatos
megismerésére. Ennek leghatékonyabb
módja, ha összegyûjtjük a kultúra elemeit,
megõrizve azokat nemcsak a kutatás, ha-
nem a mûvészetek és a mindennapi élet
számára. Az alapi ugrós és kanásztánc be-
került a megyei értéktárba, melyet a Fejér
Megyei Önkormányzat értékként tart nyil-
ván. Ma Ulicza Jánosné és Fekti József, a
népmûvészet mesterei elõtt is tisztelgünk,
és azelõtt az örökség elõtt, amit ránk hagy-
tak, amit õrizni kötelességünk, hiszen
Alap mai közösségi, kulturális életére is
hatással vannak. Itt éltek és tették a dolgu-
kat, nem is gondoltak arra, milyen értéket

hagynak nekünk. Szeretném, ha a telepü-
lésünkre érkezõk megállnának a szobruk
elõtt, megnéznék, kikre vagyunk igazán
büszkék. E szellemi örökség további élte-
tõje a Mezõföld Népi Együttes, akik méltó
utódai elõdeinknek, és azon munkálkod-
nak, hogy tovább vigyék és átadják tudásu-
kat az õket követõknek. Ezúton kívánom
kifejezni köszönetemet, hálámat a telepü-
lés nevében a kulturális területen végzett
kimagasló tevékenységükért. Köszönet
azoknak is, akik munkájukkal segítették e
rendezvény létrejöttét. Jó szórakozást kí-
vánok!
Stílusosan a házigazda Mezõföld Népi
Együttes nyitotta a mûsort, akiknek – mint
azt a felkonferálásból megtudhattuk – fõ
célja az alapi hagyományok ápolása, meg-
õrzése, továbbadása. Az együttesben há-
rom generáció táncol, akik rendszeres, ki-
tartó próbákkal, a csoport tagjainak nagy-
fokú aktivitásával és az ügyes, dolgos anyu-

kák segítségével nagy sikereket érnek el.
Eddig egy kiemelt arany és négy arany mi-
nõsítéssel dicsekedhetnek. Alap hírét ren-
dületlenül viszik országszerte és országha-
táron kívül is, büszkén táncolva örökségü-
ket, az alapi táncokat is. A falu minden
rendezvényén részt vesznek, példát mutat-
va összetartozásból és a kultúra tovább-
örökítésébõl. Jártak már többek között a
fehérvári királyi napokon, a móri bornapo-
kon és a bécsi adventi vásáron. Jelenleg or-
szágos minõsítõre készülnek. Mûvészeti
vezetõjük: Hajdara Tamás és Sándorfi Ju-
dit, csoportvezetõjük: Köõ Imréné. A 15.
pünkösdi néptánctalálkozón nyírségi tán-
cokkal léptek föl elsõként.

Harmadikként mutatkoztak be az Alapi
Kistücskök. Az utánpótlás-gyermeknép-
tánccsoport 1-2-3. osztályos gyerekekbõl
áll, akik testnevelés helyett és szakköri
rendszerben egyszer egy héten gyermekjá-
tékokkal, szokásokkal, táncokkal ismer-
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Jubileumot ünnepelt a sárszentágotai
Csillagfürt Nyugdíjasklub

20 éve alakult a klub. Megalakulásának évfordulóján gondosan megterített asztalok fogadták a vendégeket.
A klub tagsága nagy lelkesedéssel készült erre a napra, hisz ez a nap az elmúlt 20 év számadása. Az ünnepségen köszöntöttük meghí-
vott vendégeinket: Varga Gábor országgyûlési képviselõt, Sebestyén Zoltán polgármestert, Rubina Sándort, a Nyugdíjasklubok és
Idõsek „Életet az éveknek” Fejér Megyei Szervezet elnökét, az elnökségi tagokat, valamint az abai, kálozi, sárkeresztúri, soponyai
nyugdíjasklubok vezetõit és tagjait.
A Csillagfürt Nyugdíjasklub rövidke bemutatkozása után méltattuk az elmúlt 20 év eredményeit, sikereit, a közös kirándulásokat, a
nyugdíjas-találkozókon való részvételeket, melyek jó alkalmat adtak más klubokkal való ismerkedésre, barátságok kötésére. Szomorú
szívvel emlékeztünk elhunyt klubtársainkra, akik már nem élhették meg ezt a 20 éves jubileumot.
A meghívott vendégek fellépése után a Csillagfürt Nyugdíjasklub tagjai tánccal zárták a mûsort, majd közösen elénekelték a nyug-
díjasindulót.
Ezt követõen rövid szünetet tartottunk, és mindenki megtekinthette a klubtagok munkáiból készített kiállítást.
A program fénypontja az önkormányzattól kapott hatalmas torta volt, melyet finom vacsora, zenés–táncos vigasság követett.
Szép ünnepség, kellemes nap volt, méltó a 20 esztendõhöz, amit együtt átéltünk. Köszönet mindenkinek, akik munkájukkal, támogatá-
sukkal hozzájárultak a jubileumi ünnepség emlékezetessé tételéhez.

Sashalmi Györgyné klubvezetõ

kednek. Õk mezõföldi, alapi táncokat roptak most. Elõadásuk bizonyságul szolgált arra, hogy generációtól független, örökérvényû a
népi hagyományok vonzása. Hihetetlen rutinnal, lelkes örömmel töltötték meg a színpadot. Lendületük magával ragadó volt.
Az egész délutánt betöltõ eseményen összesen 15 csoport lépett föl, önfeledt s egyben értékes ünnepi kikapcsolódást, feltöltõdést kí-
nálva táncosoknak és nézõknek egyaránt.
Az esti vacsorát zenés–táncos mulatság követte.

Hargitai–Kiss Virág

BÚVÁRÓRÁK
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

2016. május 23-án (hétfõn) 17 órakor a

Streng Ferenc
gyûjteményébõl összeállított kiállításra.

Megnyitja: Novák Kovács Zsolt tanár.

A kiállítás a XXV. Sárbogárdi Napok
rendezvénysorozat programjaként kerül

lebonyolításra.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

XXV. Sárbogárdi Napok 2016.

A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt és családját

május 26-án (csütörtökön) 17 órára

„ELINDULTAM SÁRBOGÁRDRÓL”
címû rendezvényére.

Vendégünk: dr. Csatári Bence történész,
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos kutatója.

Beszélgetõtársa: Hargitai–Kiss Virág újságíró.

A beszélgetés után lehetõség nyílik Csatári Bence könyveinek
megvásárlására és dedikálására.

A belépés ingyenes.
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Miklósi hírcsokor
Múzeumpedagógiai foglalkozás

A negyedik évfolyam tanulóival 4 alkalommal vettünk részt mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson Székesfehérváron. Mivel sokan
voltunk, a gyerekek egy része a Képtárba, a másik fele a Hetedhét
Játékmúzeumba ment. Mi elsõ alkalommal a Hetedhét Játékmú-
zeumba indultunk. Nagyon élménydús, érdekes feladatokkal vár-
tak minket. A foglalkozást Angéla néni vezette. Másodszor a
Képtárban voltunk, ahol Edit néni kísért végig minket. Portrékat,
festményeket nézhettünk meg. Beszéltünk az árnyalatokról is.
Harmadik alkalommal Véber László illusztrációival ismerked-
tünk meg. Az utolsó foglalkozáson agyagoztunk, rajzoltunk. Na-
gyon sokat tanultam, nagyon tetszett minden foglalkozás a Kép-
tárban és a Játékmúzeumban is.

Bögyös Barbara 4. b osztályos tanuló

Tavasszal négyszer jártunk Székesfehérváron múzeumpedagógi-
ai foglalkozáson.
Elsõ alkalommal a Hetedhét Játékmúzeumban voltunk. Angéla
néni érdekes feladatokat, rejtvényeket adott nekünk. Sokat ne-
vettem és ügyeskedtem a társaimmal. Megnéztük a babakiállítást
is. Én a porcelánbabáktól egy kicsit féltem. A következõ foglalko-
zást a Képtárban tartották. Érdekes festményeket, az alagsorban
szobrokat néztünk meg. Késõbb nekünk kellett mozdulatainkkal
álló képet, festményt alkotni. Nagyon vicces volt. Nagyon sokat
tanultam a festményekrõl és a gyûjtõkrõl is. A Játékmúzeumban
voltunk harmadszor. Itt párban és csoportban oldottunk meg fel-
adatokat. Fonalból alkottunk képet a terem padozatán, amit az-
tán le kellett rajzolni. Véber László rajzait kellett felismerni a leírt
szöveg alapján. Sokféle érdekes játékot ki is próbálhattunk a fog-
lalkozás végén. A Képtárban voltunk utolsó alkalommal. Azt ját-
szottuk, hogy agyagot kellett simogatni csukott szemmel, azután
pedig megformáztuk. Ezt kellett lerajzolnunk. Nekem nagyon
tetszett minden foglalkozás, mert imádom az új dolgokat.

Kelemen Csongor 4. b osztályos tanuló

Erdélyi témanap

Iskolánk 7. évfolyama a Határtalanul! pályázatnak köszönhetõen
május 17-e és 22-e között Erdélyben tehet majd tanulmányi kirán-
dulást. Április 29-én ezt az utat készítettük elõ egy tartalmas pro-
jektnappal. A nap elején csoportokat alakítottunk a két osztály di-
ákjaiból, akikkel a nap végéig dolgoztunk együtt. Az egyik felada-
tunk két részbõl állt: két erdélyi legendát kellett elolvasnunk, és
kreatív, színes rajzokat készítettünk róluk. Utána interneten
megadott témák után kellett kutakodnunk. Erdélyi falvakról és
látványosságokról gyûjtöttünk információkat. Ezután erdélyi te-
lepülések nevét kerestük meg egy szóhálóban, majd történelmi
totót is töltöttünk ki Mátyás királyról. Az utolsó órában a kirán-
dulásról néztünk prezentációt. Nagyon izgalmas nap volt ez a he-
tedik évfolyam számára, hiszen azt jelezte, közel van már az indu-
lás.

Tatai Boglárka, Farkas Margit, Ellenbruck Krisztina

Madarak és fák napja

Iskolánkban minden évben akadályversenyt rendezünk a mada-
rak és fák napja alkalmából. ökoiskolaként is fontosnak tartjuk,
hogy a gyerekek minél többet tudjanak a madarak és fák szerepé-
rõl, fontosságáról, sSzeressék, óvják a közeli és távolabbi környe-
zetüket. Az akadályverseny feladatait éppen ezért úgy állítottuk
össze, hogy minél több információhoz jussanak a gyerekek, illetve
minél többféle formában megmérkõzhessenek egymással. A fel-
adatok között találtak a gyerekek kvízkérdéseket, betûhálót, köz-
mondásokat, az év madarait, védett madarakat, kerestek idéze-
tet, célba dobtak, énekeltek, iránytût használtak.

Egy jó hangulatú és izgalmas délutánt töltöttünk el együtt a gyere-
kekkel, pedagógusokkal.

Erõs Mária
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Székesfehérvár,
a királyok városa

A negyedik évfolyam tanulmányi kirándu-
lásra indult május 10-én, kedden reggel.
Egy héttel elõtte az osztályban minden
csoport kapott feladatot. A város egy-egy
nevezetességérõl kellett anyagot gyûjteni,
plakátot készíteni, és ezt bemutatni az osz-
tály elõtt. Videót is megnéztünk, amely
részletesen bemutatta a megyeszékhely
nevezetességeit.
Hûvös, esõs reggelen indultunk el. Megér-
kezés után elõször a Palotavárosi Skanzen
Tájházához indultunk. Érdekes volt szá-
munkra a régi kalaposmûhely, a régi, Rác
utcai emberek élete. Innen a belvárosba
folytattuk a sétánkat. Betértünk a Szent
Imre-templomba, ahol egy néni elmesélte
nekünk a templom történetét, és azt is,
hogy a freskók mit ábrázolnak. Megnéztük
és meghallgattuk az órajátékot. Bejártuk a
Romkert és az Országalma környékét. Be-
tértünk a Szent István Király Múzeumba,
ahol régészeti kiállítást néztünk végig. Na-
gyon tetszett mindenkinek, hogy Sárszent-
miklósról származó síremléket is felfedez-
hettünk a látnivalók között. A Fõ utcán vé-
gigsétálva megcsodáltuk a szép épülete-
ket, szobrokat, szökõkutakat. A Zichy- li-
geten átsétálva jutottunk el a Koronás
Parkba. Itt számtalan játékot próbálhat-
tunk ki. A hazaindulásig itt játszhattunk.
Nagyon jól éreztük magunkat.
Nekem nagyon tetszett a kirándulás, mert
nagyon sok érdekes és különleges dolgot
láttunk.

Nyári Luca 4. b osztály

Tanulmányi kirándulás
Kiskõrösön

Május 13-án a Sárszentmiklósi Általános
Iskola harmadik évfolyama tanulmányi ki-
rándulásra indult. Az elsõ állomás Kiskõ-
rös volt, ahol Petõfi szülõházát és a mellet-
te lévõ múzeumot tekinthettük meg. Ha-
zafelé megálltunk a dunaföldvári várban,
ahol várlátogatásban és kézmûves-foglal-
kozásban volt részünk. Az esõt szerencsé-
re megúsztuk. Gyönyörû napsütéses idõnk
volt egész nap.

Somogyvári Gréta 3. a osztályos tanuló

A cecei ovisok
„barangolásai”

Az óvodai nevelés során nagy hangsúlyt
fektetünk a szülõföldhöz való pozitív vi-
szony megerõsítésére, a szûkebb és a tá-
gabb környezetünk megismerésére is. Er-
re kínált nagyon jó alkalmat a Székesfe-
hérvári Egyházmegye által meghirdetett
pályázat, melyet a Múzeumok Éjszakája
programsorozat támogatott. A pályázat
célja az volt, hogy a hátrányos helyzetû
gyermekek is részesülhessenek kulturális
élményekben.

A nyertes pályázat keretében április 25-én
kirándulni vittük óvodásainkat Székesfe-
hérvárra. Elsõként a Hetedhét Játékmú-
zeumba látogattunk el, ahol „Régi játék
nem rossz játék” címmel múzeumpedagó-
giai foglalkozáson vettünk részt. A foglal-
kozás során játékos formában megismer-
kedtek a gyerekek a múzeum kiállítási tár-
gyaival, illetve kreatív várépítõs katonai já-
tékban vettek részt. A játékok birodalma
után a Bory-várat barangoltuk be. Az árká-
dok alatt megcsodáltuk a magyar történe-
lem nagy alakjait ábrázoló szobrokat, vé-
gigsétáltunk a százoszlopos udvarban, és
ami a gyerekeknek leginkább tetszett: fel-
másztunk a csúcsos toronyba, ahonnan

gyönyörû kilátás nyílt – pár pillanatra min-
denki hercegkisasszonynak és hercegnek
érezhette magát.

Május 10-én Szentendre volt az úti célunk.
A kirándulás költségeinek jó részét az Em-
beri Erõforrások Minisztériuma által fi-
nanszírozott Nemzeti Tehetség Program
keretében kiírt pályázaton nyerte óvo-
dánk. A pályázat célkitûzése, hogy a népi
kultúra ápolását felvállaló tehetséggondo-
zó programokat támogassa. Ez teljes mér-
tékben összhangban állt néphagyomány-
õrzõ pedagógiai programunkkal, hiszen
legfõbb célunk a gyermek harmonikus fej-
lesztése a néphagyomány-ápolás, a termé-
szetóvás gazdag hatásrendszerével. A te-
hetséggondozó program szerves részeként
került sor erre a kirándulásra. A Szabadté-
ri Néprajzi Múzeumban szerzett élmények
elmélyítették a program során elsajátított
ismereteket. Délelõtt visszautaztunk egy
kicsit az idõben a Skanzen Vonattal. Ez-
után a helyi fogadóban elfogyasztottuk az
ebédet, majd igyekeztünk a múzeumpeda-
gógiai foglalkozás helyszínére, ami a Fel-
sõ-Tisza-vidék tájegységen elhelyezkedõ
csûrben zajlott. A lányok pünkösdi dalo-
kat, játékokat tanultak, pünkösdi királynét
választottak, a fiúk közül a legügyesebb,
leggyorsabb gyermek lett a pünkösdi ki-
rály, akit fakarddal királlyá is ütöttek. A
pünkösdi királyválasztás közös énekléssel
és a helyben sült, pünkösdi kalács elfo-
gyasztásával zárult. A délután hátralévõ
részében megnéztük, hogy régen milyen
házakban, milyen körülmények között él-
tek az emberek. A gyerekek nagyon rácso-
dálkoztak a régi berendezési tárgyakra,
használati eszközökre. Majd jól elfáradva,
de sok élménnyel gazdagodva ültünk visz-
sza a buszra és indultunk vissza kis falunk-
ba.

Cecei óvoda

MEGHÍVÓ

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a
levegõ. Sokan csak akkor veszik észre, ha
már nagyon hiányzik.” (Kodály Zoltán)

Szeretettel meghívjuk Önt
a sárbogárdi Huszics Vendel Kórus

hangversenyére, melyet

2016. május 22-én (vasárnap)
17.00 órától tartunk

a sárhatvani sírkápolnában.

Szervezõk
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Zengõ hírek
Madarak és fák napja a Sárbogárdi Zengõ Óvodában

„… évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében” (Herman Ottó)

A „Zöld Óvoda” címet büszkén viselõ óvodánk Mikes közi épületében hosszú évek hagyományaként szerveztük meg a madarak és fák
napját, ezzel is a természet tiszteletére és szeretetére nevelve a gyermekeket. Május 10-én, ezen a jeles „zöld” napon az óvoda gyer-
mekcsoportjai facsemetéket és különféle növényeket ültettek el az óvoda udvarán. Bereczki Jenõ galambász gyönyörû postagalambja-
ival örvendeztette meg a gyermekeket. Mesélt a galambokkal kapcsolatos tudnivalókról, az élet-
módjukról, a tájékozódási képességükrõl. A gyermekek kíváncsiságát kielégítve szívesen vála-
szolt a kérdéseikre. A bátrabb gyermekek megsimogathatták a madarakat.
Egy-egy gyermek pedig a saját tenyerébõl engedett útjára egy-egy galambot, majd a többi posta-
galamb egyszerre repült ki a ketrecbõl. Nagy ováció fogadta a közös repülés látványát. Ezúton is
köszönjük Bereczki Jenõnek az élményt!
A természet szeretete, védése, óvása és ápolása a mindennapok szerves része óvodánkban. A
madarak és fák napja az egész természet ünnepe – ezt mindig tartsuk szem elõtt!

Mészáros Márta óvodapedagógus, Sárbogárdi Zengõ Óvoda

CSALÁDI NAPCSALÁDI NAP a Sárbogárdi Zengõ Óvodábana Sárbogárdi Zengõ Óvodában

2016. május 28-án, szombaton2016. május 28-án, szombaton

Helyszín: 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.Helyszín: 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.
Programajánló:
9.00 köszöntõ – Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
9.10 a Varázsköpeny bábcsoport mûsora
9.20 fellép az „Egy húron pendülünk” ovis néptánccsoport
9.30–12.00 óráig

* kézmûves-tevékenységek
* arcfestés
* versenyjátékok
* csoportonkénti homokvárépítés
* ugrálóvár
* tûzoltó- és mentõs bemutató

Minden kedves jelenlegi és leendõ óvodásunkat és szüleiket szeretettel várjuk!
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Agrárium 2016 –
mezõgazdasági összeírás

A KSH mintegy 600 ezer címen térképezi fel
Magyarország mezõgazdaságát május 15. és
július 15. között
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az agrá-
riumban tevékenykedõ gazdaságok helyzetének
feltárása érdekében gazdaságszerkezeti össze-
írást hajt végre 2016. június 1-jei idõponttal
„Agrárium 2016” címmel. Az összeírás célja,
hogy nyomon kövesse a mezõgazdaság szerke-
zetében bekövetkezett változásokat, illetve pon-
tos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazda-
ságirányítás, a gazdálkodók és az Európai Unió
részére.
Az adatfelvétel két szakaszban történik elektroni-
kus úton; 2016. május 15-e és 29-e között van le-
hetõség a válaszadásra egy online felületen,
majd ezt követõen a kérdõívek összeírók közre-
mûködésével ! tablettel, vagy laptoppal ! történõ
kitöltésére 2016. június 1-je és július 15-e között
kerül sor. A felmérés az ország 1442 településé-
nek kijelölt mintakörzeteiben található mintegy
600 ezer címre terjed ki. A legtöbb körzet Pest,
Borsod–Abaúj–Zemplén és Bács–Kiskun megyé-
ben került kijelölésre.
„A KSH szeretné felhívni az Agrárium 2016 me-
zõgazdasági összeírásban érintettek figyelmét
arra, hogy kiemelten ügyeljenek a pontos adat-
szolgáltatásra, hiszen a hazai és európai uniós
döntéshozók a keletkezett eredmények alapján
tudnak olyan új támogatási formákról dönteni
vagy a meglévõket bõvíteni, amelyek a hazai gaz-
dálkodók számára kedvezõek” – mondta el Tóth
Péter, a KSH Vidékfejlesztési, Mezõgazdasági és
Környezeti Statisztikai Fõosztály vezetõ szakértõ-
je.
Az idei összeírásnak egyik újdonsága, hogy a ki-
emelt jelentõségû mezõgazdasági termelést vég-
zõ egyéni gazdaságok kizárólag elektronikusan
szolgáltathatnak adatot. Mintegy 50 ezer támo-
gatásban részesülõ, mintakörzetbe került egyéni
gazdaságnak ugyancsak lehetõsége lesz az adat-
szolgáltatás ezen formájára. Aki él ezzel a lehetõ-
séggel, ahhoz már nem látogat el összeíró. Az
internetes adatszolgáltatás május 15-e és 29-e
között lehetséges, melynek tudnivalóiról elõzete-
sen tájékoztatást kapnak az érintettek. Az elekt-
ronikus kérdõív csak ebben az idõszakban érhetõ
el a www.ksh.hu weboldalon.
A felmérés másik újdonsága, hogy „papírmen-
tes”, azaz június 1-je és július 15-e között az
összeírók elektronikus eszközökkel, tabletekkel,
laptopokkal járják a körzeteikben számukra kije-
lölt gazdaságokat, és így végzik az összeírást. Az
összeírás elvégzése az Európai Parlament és a
Tanács rendeleteinek megfelelõen történik (az
Európai Parlament és a Tanács vonatkozó rende-
letei: 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/
EK és 543/2009/EK). Az adatfelvétel többek kö-
zött kiterjed a használt földterületre, az állatállo-
mányra és a munkaerõre vonatkozó kérdésekre.
A felmérés fontos eleme az úgynevezett gazda-
ságküszöb, mivel a küszöb alatti méretû földterü-
let, illetve állatállomány nem minõsül gazdaság-
nak, így ezekrõl a háztartásokról csak néhány
alapinformáció kerül rögzítésre.
Gazdaságnak minõsül az a háztartás, melynek
2016. június 1-jén a mûvelésben tartott területe

(szántó, konyhakert, gyümölcsös, szõlõ, gyep,
erdõ, halastó, nádas) mûvelési áganként, vagy
együttesen legalább 1500 m2, vagy a gyümöl-
csös-, illetve szõlõterülete külön-külön, vagy
együttesen legalább 500 m2. Az üvegház, illetve
fóliasátor esetében 100 m2 a határ, míg a gomba-
termesztésre használt területnél 50 m2. Az állatál-
lományra vonatkozóan a határ egy nagyobb élõ-
állat (szarvasmarha, sertés, ló, juh, kecske, bi-
valy), vagy 50 baromfi (tyúk, lúd, kacsa, pulyka,
gyöngyös), ill. 25-25 házinyúl, prémes állat, vá-
gógalamb, vagy 5 méhcsalád. A felsoroltakból
már egy feltétel megléte esetén gazdaságról be-
szélünk. Ugyancsak gazdaság az az adatszolgál-
tató, aki a felmérést megelõzõ egy évben mezõ-
gazdasági szolgáltatást végzett.

Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elõ, így
az érintettek számára a válaszadás kötelezõ. Az
adatokat a KSH statisztikai célra gyûjti, azokat
csak összesítve publikálja. Az adatok közzététele
szeptemberben várható, az állatállomány, illetve
a föld- és vetésterületi adatok publikálásával,
összhangban az Európai Unió adatszolgáltatási
határidejével. Az összeírás további elõzetes ada-
tai november közepén jelennek meg, két hónap-
pal korábban, mint a 2013. évi hasonló összeírás
esetében. A végleges adatokat tartalmazó adat-
sor 2017. II. negyedévében jelenik meg.

Fejér megyei
mezõgazdasági adatok

A 2013. évi gazdaságszerkezeti összeírás során
Fejér megyében 333 gazdasági szervezetet, vala-
mint 20 ezer egyéni gazdaságot vettek számba.
Fejér megye területének közel kétharmada áll
mezõgazdasági mûvelés alatt. Legnagyobb ré-
szét a Mezõföld egybefüggõ szántóterülete ural-
ja, amely kiemelkedõ gabonatermõ vidék. A
szántó kétharmadán búzát és kukoricát, egyötö-
dén ipari növényeket, fõként napraforgót, repcét
és cukorrépát termesztenek.

A megye mezõgazdaságának teljesítményét
2015-ben nagymértékben befolyásolta a rendkí-
vüli idõjárás. A kalászos gabonák terméseredmé-
nyei kiválóak lettek, ugyanakkor az aszály miatt
az õszi betakarítású növényeké jelentõsen elma-
radt a 2014. évitõl. Búzából az elõzõ 5 éves átlag-
nál negyedével többet (408 ezer tonnát), kukori-
cából viszont valamivel kevesebbet (560 ezer
tonnát) takarítottak be. Repcébõl (31 ezer tonna)
23 %-kal kevesebb, napraforgóból (98 ezer tonna)
kissé több került a magtárakba. Az országos vi-
szonylatban is jelentõs cukorrépatermés (116
ezer tonna) egyharmaddal maradt el az 5 éves
átlagtól.

A megyében jelentõs a szarvasmarhatartás. A
2015. december 1-jei, közel 48 ezres állomány az
országos 5,8 %-át adta. A korábbi években lénye-
gében stagnáló állomány 2014-ben és 2015-ben
is emelkedett.

További információ az Agrárium 2016 me-
zõgazdasági összeírásról a következõ linken
érhetõ el: http://www.ksh.hu/agrarcenzusok

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben
érintett feleket, hogy a Fejér Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztály jogelõdjénél a K & K Pig NL Kft. (szék-
hely: 2435 Nagylók, külterület 0114/11. hrsz)
kérelmére a 2015. február 4-én benyújtott, a
Globál-VL Bt. által elkészített teljes körû környe-
zetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció és ké-
relem alapján egységes környezethasználati
engedélyezési eljárás indult, a Kft. Nagylók kül-
terület 0114/11 hrsz. alatti telephelyén találha-
tó sertéstelepen folytatott nagy létszámú állat-
tartási tevékenység felülvizsgálata tárgyában.
A környezetvédelmi hatóság a KTF-2773/2015.
31351/2016. ügyszámú határozatával a nagy
létszámú sertéstelep egységes környezethasz-
nálati engedélyével kapcsolatosan meghozta
döntését.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) korm. rendeletben
foglaltaknak eleget téve e hirdetményt állítottuk
össze, melyben az ügyre vonatkozóan a nyilvá-
nosság elõtti közzététel céljából ezúton tájékoz-
tatjuk a hatásterületen élõ lakosságot, illetve a
hatásterületen érintett ügyfeleket.
A hivatkozott számú határozat másolati példá-
nyát teljes terjedelmében (a határozat 23 oldal-
ból + 7 oldal mellékletbõl, A4 méretû lapokból
áll) a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal épületé-
nek földszinti hirdetõtábláján (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) 2016. május 18-án kifüggesztet-
tük.
A határozat levételére 2016. június 7-én a hiva-
tali munkaidõ befejezését követõen kerül sor.
A határozat a kifüggesztés ideje alatt a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetõ-
tábláján, valamint a hivatal mûszaki osztálya 7.
számú irodájában a hivatal nyitvatartási ideje
alatt hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig,
pénteken 7.30–13.30 óráig megtekinthetõ,
áttanulmányozható, a határozatban foglaltakkal
kapcsolatosan esetlegesen felmerülõ kérdések
tisztázására nyílik lehetõség.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Közlekedési balesethez riasztották a sárbogárdi
hivatásos tûzoltókat május 12-én Dég külterüle-
tére, ahol egy személyautó és kettõ kisteherau-
tó összeütközött. Az esethez vonultak a lajos-
komáromi önkéntes tûzoltók is. A személyautó
három utasa és az egyik kisteherautó vezetõje
könnyû sérüléseket szenvedett a mentõk tájé-
koztatása szerint. A tûzoltók a jármûvek áram-
talanítását végezték el és a rendõrség helyszíni
szemléjét követõen megszüntették a forgalmi
akadályt.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A
KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI
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TÉVÉS HÉTVÉGE
Péntek este. Virtuózok, komolyzenei tehet-
ségkutató versenysorozat ötödik adása a
Duna tévében. A terem az izzó lépcsõzete-
ivel, színeivel, reflektoraival alkalmazko-
dik a tévé elvárásaihoz, a zsûri szimpati-
kus. Odalépked a pódiumra egy pöttöm
kislány a hegedûjével. Tényleg nagyon ki-
csike, a hegedû szinte nagyobb, mint õ.
Megindító, csatos fekete cipõcske, nyílt,
egyszerû mosoly. Az álla alá illeszti a hang-
szert, és játszik. Az ujjak fel-le futkosnak a
húrokon, a kéz a kitartott hangoknál ritmi-
kusan mozog, hogy a hangzás szívre ható-
an élõ legyen. Mi ez? Tényleg ez a csöpp-
ség mûveli ezt? Ez a kisbaba nem tudhat
így játszani. Pedig igaz: a képsoron jól lát-
szik, hogy õ húzza a vonót. Az arca áhíta-
tos, együtt rezdül a muzsikával.

És jönnek a többiek. Egy varázsos szemé-
lyiségû kissrác Vivaldi hegedûversenyét
játssza, egy megejtõen természetes, szép
kárpátaljai lány ezüstös fuvolával trillázik.
És a többiek. Hárfafutamok pendülnek,
zongora szól. A tehetség ünnepi órája ez.

Micsoda gyötrelmes munka, gyakorlás, ál-
dozat van ebben! Lám, az ifjúság csodákra
képes, buta, aki nem tud mást, mint szidni
a fiatalokat. Ezek mosolya intelligens, a
szavaik okosak. Vajon más országokban is
van a tehetségeknek ilyen tûzijátéka?
Szombat, tizenegy óra. A kép monumentá-
lissá tágul: a végtelen ég alatt a Kárpátok
vidéke. Zöld hegyek, zöld erdõ, zöld mezõ.
A csíksomlyói búcsú. A hegynyeregben szá-
zezrek gyülekeznek, jönnek mindenfelõl,
városok ablakaiból integetnek nekik
könnyezõ öregek. Miért jönnek, és miért
könnyeznek az öregek? Ezt a világon senki
sem érti, csak a magyarok. Semmiség! Ezt
a népet a huszadik század elmebetegségé-
tõl megszállott agyú vének felelõtlenül úgy
darabokra tépték, mint egy papírfecnit.
Ennek sebe nem akar gyógyulni. A hatal-
mas völgy tele van emberekkel. A magas-
ból olyan, mintha egy zsák mákot oda-
löttyintettek volna. Minden mákszem egy
ember. Felhõzve száll fölfelé az ének. Ezer
és ezer nemzetiszín zászlót lobogtat a szél.
Van a látványban valami fölséges. Ahogy
ez a sok-sok ember ebben a hitevesztett,
eszményvesztett korban Isten és a Haza
eszméje felé nyújtózik, átéli az együttlét
erejét.
Este kilenckor Eurovíziós Dalfesztivál.
Nagy só, nem szabad kihagyni, elvégre eu-
rópaiak lennénk. A dalok nagyjából egy-
formák. Az elõadók általában riszálnak.
Többnyire halkan kezdik a számot, aztán
egyszer hirtelen egzaltált kiabálásba csap-
nak át. Szerencsére minden énekes más.
Vannak fiatal nõk, némelyikük lenge, fá-
tyolszerû ruhában, mások végig láttatni
engedik a combjukat. A fiúk karcsúak, tán-
cos lábúak. Az élményt erõszakos, vad
fényeffektusok próbálják élvezetessé ten-
ni, azt az érzést kelteni, hogy itt valami vi-
lágrendítõ esemény történik. Fények nél-
kül valószínûleg unalmas volna az egész.

Freddi, a magyar fiú rokonszenvesen sze-
rény, elkötelezett. A dala jobbnak tûnik az
átlagnál. Az eredményhirdetésnél hideg-
zuhany: a leggyengébbek közé került, ti-
zenkilencedik helyezett. Nem neki égés!
Inkább ennek az egész cirkusznak.
Nézi-nézi a tévét az emberiség. Néha nagy
élmény. Máskor felesleges idõpocsékolás.

L. A.
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Kicsoda Isten?
Mit mond el nekünk Jézus Krisztus a Szentlélekrõl? címmel három estén, május
12-13-14-én Ittzés István hirdette az igét a Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evan-
gélikus Gyülekezet Baross utcai központjában. A Százhalombattáról érkezett,
nyugalmazott érdi evangélikus lelkész már nem elõször szolgált városunkban.
Most János evangéliumának 14. fejezete alapján három témakörre bontotta a
pünkösdhöz kapcsolódó igei üzeneteket: A másik Pártfogó, az igazság Lelke; A
bennünk lakozó Lélek; Õ tanít majd meg titeket mindenre.

Ittzés István a következõ gondolatokkal
kezdte sorozatát: – Pünkösd elõtt állunk.
Mostohává lett egy kicsit ez az ünnep, pe-
dig valamikor a húsvét után ez volt a legna-
gyobb ünnep az egyház számára, mert ér-
tették, mit jelent a Szentlélek Istennel való
találkozás, a Vele való együttélés lehetõsé-
ge. A Szentlélek Istent Jézus Krisztus által
ismerhetjük meg, hiszen Õ beszélt a Lélek-
rõl, általa érkezett meg hozzánk, öltött tes-
tet Isten Lelke. A legnagyobb tévedés,
hogy úgy képzeljük: a vallásosság arra való,
hogy Istennel jóba kerüljünk, és akkor ez
számunkra jó dolgokat hozhat. Nem va-
gyunk alkalmasak erre. Csak Jézus tud
kapcsolatot teremteni velünk. Jézus azt
mondja: ami testtõl születtet, az test, ami
lélektõl, az lélek. A lélek felülrõl születhet
újra. Isten a föld porából teremtette az em-
bert és az Õ lelkét lehelte belé. Ezt a lelket
vesztette el az ember a Paradicsomban,
mert megtagadta Istent és hitetlenné lett.
Így jön a világra minden ember, Isten lelke
nélkül. Azért ilyen a világ, amilyen, mert az
ember Isten nélkül él, elvadult Istentõl és

Isten ítélete alatt van, egészen addig, amíg
el nem fogadom az Õ felkínált kegyelmét
Jézus Krisztus által. János evangéliuma azt
írja: „Ha szerettek engem, megtartjátok a
parancsolataimat, én pedig kérni fogom az
Atyát és másik pártfogót ad néktek, hogy
veletek legyen mindörökké, az igazság Lel-

két, akit a világ nem kaphat meg, mert nem
látja, nem ismeri. Nem hagylak titeket ár-
ván. Én az Atyában vagyok, ti énbennem,
én pedig tibennetek.” Krisztus búcsúzik e
szavakkal a tanítványoktól, akik emiatt
nyugtalanok. Az emberben a nyugtalansá-
got a békétlenség gerjeszti, ami sokszor tu-
dat alatt ott van bennünk. Nem tudjuk, mi-
ért vagyunk békétlenek, boldogtalanok, mi
is igazán a bajunk, de mindig van valami
bajunk. Nemcsak a politika, szegénység,
társadalmi problémák, hanem belül a szív
mélyén van az igazi probléma. Ha jól men-
nek a dolgok, akkor is. Úgy érezzük, nem
vagyunk biztonságban. Néha magamon is

észreveszem, hogy magamtól nem vagyok
biztonságban. Nem bízhatok saját magam-
ban sem, nem tudom, mikor robban belõ-
lem ki olyan indulat, ami nem kellene,
hogy elõjöjjön. Az Isten megismerése nagy
dolog. Jézus azt mondja: „Ha ismernétek
engem, ismernétek az Atyát is.” Alig van,
aki igazán ismeri Istent; Jézus tanítványai
sem ismerték. Igazán Istent az ismeri meg,
aki életközösségbe kerül vele. A paradi-
csomi bukás óta ebben a testi mivoltunk-
ban nem láthatjuk Õt, de mégis: „Aki
engem lát, látja az Atyát” – mondja Jézus.
Akkor kicsoda ez a Jézus? „Én és az Atya
egy vagyunk...” – hangzik el másutt János
evangéliumában.

Ezt az elsõre talán ellentmondásosnak tû-
nõ, de nagyon mély, megvilágosító üzene-
tet hordozó gondolatmagot fejtette, bon-
totta ki Ittzés István a három alkalom so-
rán, rendkívül érdekfeszítõen, érzékletes
magyarázatokkal, példákkal.
A három estén Váraljainé Melis Orsolya
lelkész köszöntötte házigazdaként az egy-
begyûlteket, és négy szép közös ének csen-
dült fel, elsõ nap Horog Dóra furulya-,
másnap és harmadnap Jákob Zoltán illet-
ve Szénásiné Szabó Marianna orgonakísé-
retével.
A pünkösdi sorozat megtekinthetõ a Bo-
gárdi TV adásában.

Hargitai–Kiss Virág

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ID. TAKÁCS PÁL

életének 90. évében elhunyt.

Temetése 2016. május 21-én, 13 órakor
lesz az alapi temetõben.

Gyászoló család
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBO-
GÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓ-
SON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csator-
nán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

Május 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Dies
Academicus 5-6. rész (65p) 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Tehetségfórum a Mészölyben (ism.
76p), Ballagó a gimnáziumban (76p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

Május 21., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 Tehetségfórum a Mé-
szölyben (ism. 76p), Ballagó a gimnáziumban
(76p) 18.00 Lapszemle 19.00 Vendégek Sárhat-
vanban (ism. 30p), Plazmabûvölet – Interjú
Bártfai Zoltánnal (ism. 20p), Bakonyi István – A
permetszerekrõl (interjú, 53p), Anyák napja és ta-
vaszköszöntõ (a Kossuth iskola mûsora, 44p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 22., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Tehetségfó-
rum a Mészölyben (ism. 76p), Ballagó a gimnázi-
umban (76p) 14.00 Vendégek Sárhatvanban
(ism. 30p), Plazmabûvölet – Interjú Bártfai Zol-
tánnal (ism. 20p), Bakonyi István – A permetsze-
rekrõl (interjú, 53p), Anyák napja és tavaszkö-
szöntõ (a Kossuth iskola mûsora, 44p) 18.00 Heti
híradó 19.00 Hitélet: Dunaújvárosi evangélikus
templom alapkõletétele és szentelése (66p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 23., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Duna-
újvárosi evangélikus templom alapkõletétele és
szentelése (66p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Pünkösdi Néptánctalálkozó Alapon (31p),
Ittzés István igehirdetése 1. rész (70p), Cecei is-
kolabál (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 24., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 A tanuszoda alapkõle-
tétele (ism. 32p), Ittzés István igehirdetése 2.
rész (70p), Pedagógiai és pszichológiai konferen-
cia Sárbogárdon (80p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 25., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Pünkösdi
Néptánctalálkozó Alapon (31p), Ittzés István ige-
hirdetése 1. rész (70p), Cecei iskolabál (ism. 90p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 26., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Dunaújvárosi
evangélikus templom alapkõletétele és szentelé-
se (66p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. Mûsoraink megtekinthetõk in-
ternetes oldalunkon: www.bogardesvideke.
hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékozta-
tást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül
értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke
szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kér-
jük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911. LÁTO-
GASSON EL A HÍRHÁZ FACEBOOK-OLDALÁRA
IS, ahol a legfrissebb hírekrõl tájékozódhat!

MÛSORABurgonyakrémleves
csirkemájjal

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 2 vöröshagy-
ma, 3-4 szál sárgarépa, 1 kis marék friss
bazsalikom (ha nincs, szárított is jó), 1 kis
marék snidling, 1 kis marék medvehagy-
ma, 2 kk majoránna, só, bors, 2 ek olaj, 15
dkg húsos szalonna, 30 dkg csirkemáj.
Egy evõkanál olajon megdinszteljük a vö-
röshagymát, majd rádobjuk a burgonyát, a
sárgarépát, és pár percig együtt pároljuk az
egészet. Fölengedjük kétszer annyi vízzel,
mint amennyi ellepi a burgonyát. A zöldfû-
szerekkel, a majoránnával, az õrölt borssal
és a sóval ízesítjük, majd puhára fõzzük.
Egy-két evõkanál sûrûjét kiveszünk belõle,
félretesszük, a többit botmixerrel pürésít-
jük. A maradék olajon szép pirosra sütjük
a szalonnát, kivesszük a pörcöt, és azt is fél-
retesszük. A többi zsiradékban kisütjük a
szeletekre vágott csirkemájat, kevés õrölt
borssal ízesítjük. Tálaláskor visszatesszük
a levesbe az elõzõleg kivett burgonyát és
sárgarépát. Hozzáadjuk a csirkemájat, és a
tetejére szórjuk a pirított szalonnát.

Erdélyi bárányborda

Hozzávalók: 80 dkg bárányborda, 2 köze-
pes fej vöröshagyma, 2 db sárgarépa, 1
közepes db fehérrépa, 1 kis db zeller, 3 dkg
áfonya, 0,5 l vörösbor, 1 dl tyúkhúsleves-
alaplé, 1 ek napraforgóolaj, só, bors, roz-
maring, kakukkfû ízlés szerint, 3 gerezd
zúzott fokhagyma, 0,5 tk cukor.
Lábasban hevítsünk fel egy kevés olajat.
Adjuk hozzá a kockázott vöröshagymát, a
megtisztított, felkockázott zöldségeket.
Fûszerezzük: só, bors, fokhagyma. Szórjuk
meg rozmaringgal és kakukkfûvel. Pirítsuk
össze. Egy serpenyõben hevítsünk külön
olajat, a báránybordákat sózzuk, borsoz-
zuk meg, mártsuk be mindkét oldalukat
lisztbe, majd süssük meg oldalanként.
Emeljük ki, tegyük a zöldségekhez. Adjuk
hozzá az áfonyát és a cukrot. Öntsük fel 3
dl vörösborral. Pároljuk. A bárányhús mi-
nõségétõl függ, hogy hányszor kell ismétel-
ten felönteni húslével, amíg meg nem pu-
hul. Amikor már majdnem kész, adjuk
hozzá a maradék 2 dl vörösbort, és forral-
juk készre.

Török pizza – Lahmacun

Hozzávalók a tésztához: 35 dkg liszt, 2,5
dkg friss élesztõ, 1 tk só, 1 tk cukor, 2 dl
meleg víz + amennyit még felvesz; a húsos
masszához: 20 dkg zsíros darált bárány-,
vagy marhahús, 1 tk õrölt pirospaprika, 1
chilipaprika, 2-3 tk paprikakrém, fél vö-
röshagyma, 1 tk só; a tálaláshoz: szeletelt
vöröshagyma, frissen facsart citromlé.
A lahmacun a törökök egyik jellegzetes piz-
zafélesége, amely egy vékonyabb tésztájú,
darált húsos étel. Hagymával vagy salátával

megszórva, citromlével meglocsolva, felte-
kerve fogyasztják.
A lisztet tálba tesszük, hozzáadjuk a sót.
Az élesztõt a meleg vízbe morzsoljuk, hoz-
záadjuk a cukrot, néhány perc után elke-
verjük és a liszthez öntjük. Jól összedol-
gozzuk a tésztát, majd letakarva legalább
35-40 percig kelesztjük. A húsos masszá-
hoz a vöröshagymát felszeleteljük, majd a
többi hozzávalóval együtt késes aprítóban
masszává dolgozzuk. A megkelt tésztát
négy darabra osztjuk. A részeket egyen-
ként nagy, ovális lappá nyújtjuk, és sütõpa-
pírral bélelt nagyobb tepsire, vagy lemezre
fektetjük õket. A húsos masszát vékonyan,
egyenletesen a tésztalapokra kenjük. 220
fokra elõmelegített sütõbe rakjuk 12-15
percre, amíg a hús meg nem sül. (Légkeve-
réssel 200 fokon egyszerre süthetjük a két
tepsi tésztát.) A megsült pizzákat rögtön
megszórjuk a szeletelt hagymával, meglo-
csoljuk citromlével és feltekerjük. Mele-
gen fogyasztjuk.

Almás–túrós szelet

Hozzávalók a túrókrémhez: 125 g vaj, 175
g cukor, 1 cs vaníliás pudingpor, 850 g te-
héntúró, 4 db tojás; a tésztához: 150 g
tehéntúró, 6 ek napraforgóolaj, 3 ek tej, 75
g cukor, 1 db tojás, 300 g finomliszt, 1 cs
sütõpor, 1 csipet só; a tetejére: 1 kg alma.
A vajat felolvasztjuk és kissé kihûtjük. A
175 g cukrot a vaníliás pudingporral elke-
verjük. 850 g túróhoz hozzáadunk 4 egész
tojást, a pudingporos cukrot, a kihûlt vajat,
és egy szép masszává keverjük. A tésztához
150 g túrót, olajat, tejet, 1 egész tojást
összekeverünk. A lisztet, sütõport, sót és
75 g cukrot elvegyítjük és a túróhoz adjuk.
Elõször kézi mixerrel, majd kézzel homo-
gén masszává gyúrjuk. A sütõt elõmelegít-
jük 180 fokra (alsó–felsõ sütés). A tésztát
gyengén lisztezett felületen 40x30 cm
nagyságúra nyújtjuk és vajazott–lisztezett,
vagy sütõpapírozott tepsibe fektetjük (a
sarkokig érjen a tészta!). Az almákat meg-
hámozzuk és vékony szeletekre vágjuk.
Dúsan ráhalmozzuk a tepsiben lévõ tésztá-
ra, majd az elõkészített túrókrémet rási-
mítjuk. Az elõmelegített sütõben, lehetõ-
leg középen, kb. 40 perc alatt aranybarná-
ra sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Miklósi focidömping
Nem meglepetés

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Sárszentmiklós 3-0 (2-0)

Gárdony–Agárdi Gy.: Heim A. – Kocsis
D., Burucz B., Nagy Á., Haná A., Tóth T.,
Oláh D., Szabó G., Klauz M., Pleszkán T.,
Sowunmi A.
Csere: Balogh B., Bogács Zs., Nagy D. A.,
Novák R., Szántó B., Viniczai Á., Bognár
Gy.
Edzõ: Oláh Attila, Sánta Tibor.
Sárszentmiklós: Lieszkovszky Z. – Grác-
zer G., Kõkuti T., Szabó B., Hegedûs Gy.,
Lajtos A., Gráczer B., Benke V., Vámosi
D., Nagy Á., Horváth Á.
Csere: Juhász G., Somogyi L., Szabó Z., Ri-
gó L., Simon Cs.
Edzõ: Sárai György.
A hazai csapat a mérkõzés kezdetén átvet-
te a játék irányítását és több szögletrúgást
végeztek el. A 20. percben a belõtt szögle-
tet Sowunmi A. fejelte kapura, a labda
Horváth Á.-ra pattant és így jutott a gólvo-
nalon túlra, 1-0. A gól után a vendégek tá-
madtak veszélyesebben, de a 25. percben
egy kontratámadás végén a védõk nem
tudtak felszabadítani és Nagy Á. a kipatta-
nó labdát a kapuba passzolta, 2-0. A biztos
vezetés tudatában a Gárdony visszavett az
iramból és a Sárszentmiklós nem tudott él-
ni a kínálkozó lehetõséggel. A 81. percben
Pleszkán T. a védõtõl megszerzett labdát a
kapuba helyezte, 3-0.
Az erõsen tartalékos vendégek ellen ma-
gabiztos gárdonyi siker született.

A bajnokság állása
1. Iváncsa 22 3 2 117-22 69
2. Velence FQL System 21 5 1 83-22 68
3. Mór 18 3 6 79-24 57
4. Ercsi 15 4 8 73-44 49
5. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 15 4 8 65-40 49
6. Martonvásár 14 5 8 52-40 47
7. Sárszentmiklós 13 3 11 58-36 42
8. Mezõfalva 10 4 13 46-47 34
9. Sárosd 8 7 12 45-58 31
10. Tordas 8 6 13 49-69 30
11. Bicske 8 5 14 43-100 28
12. Puskás FC Kft. III. 8 3 16 41-87 27
13. Lajoskomárom 7 4 16 43-62 25
14. Szár 6 5 16 36-72 23
15. Polgárdi Vertikál 6 2 19 29-80 20
16. Pusztavám 4 3 20 24-80 15
Bicskétõl -1 pont levonva.

Nem várt siker

Soponya–Sárszentmiklós II.
1-5 (1-0)

Soponya: Domján P. – Joó T., Joó F., Far-
kas L., Szûcs K., Szabó A., Budai J., Miklós
A., Radnics A., Kiss G. R., Baki A.
Csere: dr. Gyenis J., Czimmermann B., Ma-
jor T., Sütõ G., Varga D.
Edzõ: Varga Mihály.
Sárszentmiklós II.: Brúzsa S. P. – Pajor L.,
Juhász G., Fülöp T., Hegedûs Gy., Somo-
gyi L., Lajtos A., Vámosi G., Szakács S.,
Krajcsovics P., Szabó Z.
Csere: Pajor T., Gráczer B., Rigó L., Molnár
M., Dombi Z., Bartók Z.
Edzõ: Pajor László.
Az elsõ félidõben mindkét csapat óvatos
játékkal igyekezett góltól védeni a kapuját.
A két tizenhatos között folyt a játszadozás.
A 30. percben Farkas L. góljával vezetést
szerzett a hazai csapat, 1-0.
A második félidõre a vendégek megtálto-
sodtak. A 47. percben Krajcsovics P. góljá-
val sikerült az egyenlítés, 1-1. Továbbra is a
hazai kapu forgott veszélyben, és a 63.
percben ismét Krajcsovics P. volt eredmé-
nyes, 1-2. A 75. percben Gráczer B. góljá-
val tovább növelte elõnyét a vendégcsapat,
1-3. A 80. percben Rigó L. szerzett gólt, ez-
zel megnyugtató elõnyhöz juttatva csapa-
tát, 1-4. A mérkõzés utolsó percében Kraj-
csovics P. már a harmadik gólját szerezte,
és beállította a végeredményt, 1-5.

A bajnokság állása
1. Aba–Sárvíz 25 1 1 131-22 76
2. Baracs 24 2 1 110-26 74
3. Kisláng 20 2 5 105-37 62
4. Pusztaszabolcs 14 6 7 74-35 48
5. Enying 14 2 10 83-61 44
6. Besnyõ 14 0 13 58-65 42
7. Szabadegyháza 13 2 12 82-64 41
8. Nagylók 12 3 12 79-66 39
9. Káloz 11 3 13 49-47 36
10. Adony 11 3 13 57-63 36
11. Nagykarácsony 11 2 14 44-60 35
12. Sárszentmiklós II. 10 0 17 47-62 30
13. Seregélyes 4 4 19 41-97 16
14. Rácalmás 4 3 20 37-98 15
15. Soponya 9 0 18 54-107 14
16. Kulcs 2 1 23 28-169 7
Soponyától -13 pont levonva.

Gyõzni akarásból jeles

Sárszentmiklós U16–Mustang
2-3 (0-3)

Sárszentmiklós U16: Nagy F. – Lukács Z.,
Vagyóczki P., Gyökér K., Gõdér G., Gáb-
ris R., Kondor K. A.
Csere: Emperger F., Deák Z.
Edzõ: Bezerédi Ádám.

Mustang: Kondor Z. I. – Gábor M., Gu-
tyina A., Rácz D., Molnár L., Szõllõsi D.,
Petz Cs., Horváth Z., Gábor Á., Juhász B.
P., Gregorics G. D.
Csere: Horváth Á., Orisek M., Bertha D.
A martonvásári fiatalok kihasználták a ha-
zai védelem megingásait, és 20 perc alatt
háromgólos elõnyt szereztek. Az 5. perc-
ben Juhász B. P. volt eredményes, 0-1. A
12. percben Lukács Z. öngóljával már két-
gólos elõnyhöz jutottak a vendégek, 0-2.
Juhász D. P. 20. percben szerzett gólja is-
mét a nagyarányú vereség elõszele volt,
0-3. A rémálomból felébredt a csapat, és si-
került a félidõt rúgott és további kapott gól
nélkül lejátszani.
A második félidõre küzdõ, harcoló hazai
csapat futott ki. Folyamatos támadásokat
vezetve, a 70. percben egy kapu elõtti kava-
rodás után Emperger F.-rõl a kaputól 5
méterre védhetetlenül vágódott a labda a
bal felsõ sarokba, 1-3. A gól után továbbra
is nyomás alatt volt a Mustang kapuja.
Kondor Z. I. többször is bravúrral hárított.
A 75. percben Vagyóczki P. cselezte át ma-
gát a védõkön, és 18 méterrõl lõtt a kapu-
ba, 2-3. Tovább küzdöttek a fiúk az egyen-
lítésért, de sajnos újabb gólt már nem sike-
rült szerezni.
A látottak alapján a döntetlen igazságo-
sabb eredmény lett volna.
Jók: Vagyóczki P., Erdélyi A., illetve Kon-
dor Z. I.

A bajnokság állása
1. Ercsi 15 2 2 88-30 47
2. Iváncsa 14 2 3 86-31 44
3. Baracs 13 3 3 64-22 42
4. Mustang 12 2 5 76-25 38
5. Szár 12 2 5 74-23 38
6. Pákozd 10 2 6 61-38 32
7. Mór 10 0 8 78-41 30
8. Aba–Sárvíz 8 0 11 59-56 24
9. Sárszentmiklós 5 1 13 56-80 16
10. Csákvár 5 0 14 46-134 15
11. Pátka 1 0 18 22-122 3
12. Mezõfalva 1 0 18 13-121 3

Versenyben
a bajnoki címért

Sárszentmiklós Ö. F.–
Lajoskomárom Ö. F. 3-0 (1-0)

Sárszentmiklós Ö. F.: Sipõcz A. – Tóth A.,
Killer G., Vereczkei J., Csendes I., Deák
G., Emperger J., Németh A., Örkényi B.,
Kristóf G., Horváth D.
Csere: Tóth I., Kassai N., Csuti Z.
Lajoskomárom Ö. F.: Hanák I. – Horváth
L., Teplán Z., Csulik Z., Béczi Zs., Tala-
béri Z., Császár J., Barna M., Rosták K.,
Kilinkó Z., Sebestyén F.
Csere: Fehér G., Glück I. A.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Filmajánló

Rendes fickók

Mi a jobb egy tökös és nagypofájú nyomozónál?
Két tökös és nagypofájú nyomozó. Igaz, az egyik in-
kább csak verõlegény (Jackson Healy – Russell
Crowe), a másik meg a világ leggázabb detektívje
(Holland March – Ryan Gosling), de mindketten lel-
kesek, szeretik az alkoholt, és nem restek erõsza-
kot alkalmazni a jó ügy és a jó nõk érdekében. Jó
ügyekbõl és jó nõkbõl pedig nincs hiány: elsõként
egy gyönyörû pornósztár látszólagos öngyilkossá-
ga után kezdenek el nyomozni, majd a titokzatos és
csinos bírónõ (Kim Basinger) kérésére annak nem
kevésbé csinos lányát, Ameliát próbálják meg elõ-
keríteni. És ami egyszerû rutinmelónak ígérkezett,
arról hamarosan kiderül, hogy az évszázad bûn-
ügye, amelyben érintett a Los Angeles-i alvilág szí-
ne-java...
Május 26-ától vetítik a mozikban.

Pelé

Brazil–amerikai sportfilm

Ami manapság a futballban Messi és Cristiano
Ronaldo, az volt hajdan Puskás és Pelé. Egy szóval:
zseni. Épp itt az ideje, hogy a fekete gyöngyszem
történetével megismerkedjenek a mai fiatalok. An-
nak a focistának a történetét meséli el a film, aki 17
évesen a gyõztes gólt megszerezve világbajnoksá-

got nyert Brazíliával. És a karrierje csak akkor kez-
dõdött!
Május 26-ától vetítik a mozikban.

Hívják a bábát!
A sorozat a múlt század 50-es éveiben játszódik
Londonban. A friss diplomás szülésznõ, Jenny Lee
– az õ visszaemlékezései alapján készült a sorozat
– 22 évesen érkezik meg a hirdetés útján szülész-
nõt keresõ Nonnatus Házba, amelyrõl ott helyben
tudja meg, hogy nem magánkórház, vagy szülõott-
hon, hanem egy olyan kolostor, ahol az apácák mel-
lett világi nõvérek is dolgoznak, akik szintén ott lak-
nak. A sorozat központi témája természetesen min-
dig a várandósság és a születés, valamint a hit.

Elsõsorban önmagunkban és abban, hogy a világ-
ban mindennek és mindenkinek megvan a maga
helye és ideje. Így nem is csoda, hogy békében
megfér egymással a dúsgazdag családból szárma-
zó, csetlõ-botló szülésznõ, Chummy és a szegény-
sorból feltörekvõ Noakes õrmester, a kleptomániás
apáca, Monica Joan nõvér és a kissé frivol csecse-
mõgondozó, Trixie, valamint a fiatal apáca, Ber-
nadette nõvér, aki olyan szerelmes kollégájába, dr.
Turnerbe, hogy képes emiatt elhagyni a házat. És
az East End lakosai a maguk nyers valóságában.
A sorozat a televízióban, vagy online tekinthetõ
meg.

A 6. percben Emperger J. labdájával Kris-
tóf G. kiugrott. Lövése a védõrõl Deák G.
elé került, aki a kapuba helyezte a labdát,
1-0. A gól után többet támadtak a vendé-
gek, de gólt nem sikerült szerezniük.

A második félidõ elején a Lajoskomárom
veszélyeztetett, de a hazai védelem és
Sipõcz A. kapus hárította a támadásokat.
A 71. percben Vereczkei J. átadásával
Kristóf G. egy csel után 18 méterrõl a jobb
alsó sarokba lõtt, 2-0. A 74. percben szép
hazai támadás futott a pályán. Csendes I.
átadását Csuti Z. Deák G.-hez továbbítot-
ta. Deák G. Emperger J.-hez passzolta a
labdát, és Emperger J. kilõtte a bal alsó
sarkot, 3-0.

A bajnokság állása

1. Enying 16 1 3 93-36 49

2. Sárszentmiklós 15 2 3 72-27 47

3. Szabadbattyán 13 1 6 61-39 40

4. LMSK Cobra Sport 12 3 5 48-31 39

5. Polgárdi Vertikál 10 1 9 39-33 31

6. Cece 9 2 9 36-51 29

7. Káloz 9 0 11 44-62 27

8. Mezõszilas 9 3 7 36-29 18

9. Lajoskomárom 4 4 11 36-53 16

10. Kisláng 4 4 12 25-45 16

11. Tác–Csõsz 3 5 12 27-60 11

12. Soponya 2 0 18 19-70 3

Mezõszilastól 12, Tác–Csõsztõl -3, Soponyától -3
pont levonva.

A hétvége sportmûsora

2016. május 21., szombat

10 óra: Sárszentmiklós U19–Velence FQL
System U19

17 óra: Sárszentmiklós II.–Szabadegyháza

17 óra: Kisláng Ö. F.–Sárszentmiklós Ö. F.
(Kislángon)

2016. május 22., vasárnap

10 óra: Sárszentmiklós U16–Aba-Sárvíz
U16

17 óra: Sárszentmiklós–Velence FQL Sys-
tem

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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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

Székesfehérvári munkavégzésre keresünk
OPERÁTOR KOLLÉGÁKAT

3 mûszakos munkarendbe,
KIEMELT BÉREZÉSSEL, HOSSZÚ TÁVRA!

ADECCO Székesfehérvár, Kégl György u. 6.,
06 22 510 230

RAKTÁROSI MUNKAKÖRRE,
targoncavezetõi engedéllyel kollégát keresünk

SÁRSZENTÁGOTAI ÜZEMÜNKBE.
06 20 4699 784

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

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

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

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)

Rántanivaló csirke kapható május 25-étõl, tisztítva elõjegyeztethetõ. Tinódy
u. 52., 06 (30) 384 2294

Családi ház eladó, Sárbogárd, Nyíl u. 10. Érdeklõdni 18 óra után: 06 (30) 912
6052 (0044132)

Eladó családi ház Sárbogárd központjában. Érdeklõdni: 06 (30) 989 8402
(0044092)

APRÓHIRDETÉSEK

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!

SzervezõkSzervezõk

Stadler János

és

Csõgör Erzsébet

május 21-én

ünnepli

50.

házassági

évfordulóját.

E különleges napon

köszönti õket

Annuska és Lajos,

Gábor és Dóri,

Anita és Ábel
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A hétvégén átmenetileg kissé megnyugszik idõjárásunk,
pénteken még elõfordulhatnak szórványos jelleggel zá-
poresõk, szombaton és vasárnap azonban már a napsü-

tésé lesz a fõszerep. Napról napra melegszik a levegõ hõmérséklete, egyre többfelé el-
éri, illetve meghaladja a csúcshõmérséklet a 20 fokot, sõt hétvégén akár a 25 fokot is.
Vasárnap eleinte országszerte napos idõ lesz, majd nyugat felõl megnövekszik a fátyol-
felhõzet. Estig csapadék nem valószínû, majd hétfõre virradó éjszaka egy frontrendszer
éri el hazánkat, így hétfõn egyre többfelé alakulhat ki csapadék. A szél ekkor már észa-
kias lesz, és fõként a Dunántúlon többfelé erõs, illetve viharos lökések is kísérhetik. A
jelenlegi számítások alapján keddre a nyugati megyékben visszaeshet a hõmérséklet,
jellemzõen 16 és 19 fok közötti értékekre, míg a Tiszántúlon 20-24 fok is lehet.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

KÖNYVAJÁNLÓ

Tom Sharpe: Wilt

Wilt jelentéktelen figura. Fõnökei átnéz-
nek rajta, diákjai megvetik, felesége pipo-
gyának tartja és pokollá teszi az életét. Áb-
rándjaiban gyakran szerepel: mi lenne, ha
meggyilkolná az asszonyt? Amikor Wiltné
egy napon valóban eltûnik, a gyanú termé-
szetesen férjére terelõdik. Hõsünk azon-
ban szellemi erejével õrületbe kergeti a
rendõrséget, és 12 év minden megaláztatá-
sáért bosszút áll feljebbvalóin.

Jennifer Worth:
Hívják a bábát!

East End-i igaz történet az 1950-es évek-
bõl.
A londoni kikötõnegyed, a Docklands éle-
te meglehetõsen kemény volt az 1950-es
években.
Jennifer Worth, amikor huszonkét éves
korában körzeti bába lett, egyik napról a
másikra a Cable Street bordélyai, a bom-
batölcsérekben metilalkoholt ivók világá-
ban találta magát. A gyerekek nyomorúsá-
gos körülmények közt jöttek a világra,
gyakran még vezetékes víz sem volt a
lakásokban.
Jennifer Worth könyvébõl megismerhet-
jük a hatalmas londoni kikötõ romantikus
szépségét, a poloskától hemzsegõ bérhá-
zakat, a betegségtõl való rettegést csakúgy,
mint a közösség összetartását és a több
mint tízgyermekes asszonyok hihetetlen
tûrõképességét. A humort sem nélkülözõ,
hol fölkavaró, hol megható írás egy azóta
eltûnt világot kelt életre.
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