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ÉN VOLTAM A
GYENGE LÁNCSZEM

(4. oldal)

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A VÁLTOZÓ
HETES

(3. oldal)

SERTÉS-
VARIÁCIÓK

(2. oldal)

... HABPARTI... HABPARTI
Írás a 2. oldalon.

PÖRI, MURI ...PÖRI, MURI ...

Írás a 2. oldalon.

VIDÁM BARAKK
Házassági szezon kezdõdik a nyárral. Elnézegetem
ilyenkor a párokat. Általában míg a lány lázasan, precí-
zen, minden részletet megtervez és -szervez, a fiú csön-
des közönnyel ráhagyja szerelmére a dolgot („Ha ez
tesz boldoggá, szívem, akkor legyen!”), beletörõdve,
hogy a saját esküvõjén õ csak szinte díszlet lesz. (Re-
mélhetõleg a frigyben nem, de ez rajta is múlik.) Lássuk
be, a ceremónia nem a férfinép álma. Még a ló csak-
-csak, de a hab semmiképp!

A gyereknapi habpartira azonban az erõsebbik nem
sem tudott nemet mondani (még ha nem is sörbõl volt).

Hab volt a tortán, sok: kiállítás, pörkölt, zene. S ha a
Kádár-korszakban könnyûzenei értelemben nem vol-
tunk a legvidámabb barakk, most korlátok nélkül kiél-
vezhettük az ereszd-el-a-hajamat.

Hargitai–Kiss Virág
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Pöri, muri, hab
Klasszikus kulturális események vezették be a 25. Sárbogárdi
Napokat az elmúlt hetekben: kiállítás-megnyitók, emléktábla-
avatás, szerzõi est. A jubileumi programsorozat az elmúlt hét-
végén sûrûsödött csúcspontjára könnyedebb idõtöltési kínálat-
tal. Pörköltfesztivál, koncertek, gyereknap, vidámpark, vásár
várta a kikapcsolódni vágyókat.

A szombati pörköltfesztiválra körülbelül húsz baráti csapat neve-
zett, körbeölelve a helyszínként szolgáló Ifjúsági parkot. A pavilo-
nok alatt jókedvû beszélgetés mellett fõtt a bográcsokban a ser-
tésvariációk végtelen sora. Ó, ha az alapanyagként szolgáló álla-
tok tudnák, milyen nemes átalakuláson estek át a tûz felett!
Emlékük az ízekben él tovább.
Külön kiemelendõ, hogy képviseltette magát csapattal több hiva-
talos illetve civil szervezet is, így például a rendõrség, polgárõrség,
a roma közösség, a Honvéd Bajtársi Egyesület, a Jobbik és a
Dészolg. S persze voltak elmaradhatatlan résztvevõk, akik nélkül
nem lett volna verseny a verseny, mint Kehl Imre, Balogh Laciék,
Tarék és Nagy Dezsõ.
A zsûri: dr. Sükösd Tamás, Erõs Ferenc és az Eurest sárbogárdi
fõnöke, Gregovszki Vince kellõ kitartással rágyõztek a feladatra,
és I. helyezettnek Kehl Imréék, azaz a Barátság csapat gasztronó-
miai alkotását szavazták meg, II. lett az LSC Sárbogárd, III. pedig
a Fivérek.
Az önkormányzat gondoskodott arról, hogy senki ne maradjon
éhen. Nagyon finom pörköltet kínáltak a hivatal dolgozói, sok-
sok kedvességgel fûszerezve azt. Emellett számos árus választéka
szolgálta a kilátogatók igényeit: grill, kürtõs kalács, rétes, lepény,
fagylalt, frissítõk, pálinkák, borok, s vásárfia, kézmûves-termékek
közül is bõséggel lehetett szemezgetni.
A nap folyamán egyúttal bemutatkoztak a helyi közösségek: az
íjászok, óvodások, iskolások és a különbözõ táncstílusokat képvi-
selõ csoportok.

Szombaton este a sztárok foglalták el a színpadot. Majka ugyan
betegségre hivatkozva lemondta szereplését – ami miatt közönsé-
gébõl sokan otthon maradtak –, de nem sokkal a kezdés elõtt
mégis megjelent, és Curtisszel valamint Kollányi Zsuzsival együtt
lépett fel. Rúzsa Magdi színvonalas elõadására csordultig megtelt
a tér. A felpörgetett fesztiválhangulat hajnalig tartó utcabálban
folytatódott.

Másnap délelõtt a gyerekek birtokolták az Ifjúsági parkot, hiszen
nekik készültek bábszínházzal, izgalmas történelmi harci bemu-
tatóval, mûsorral, játékkal, arcfestéssel, RC-modellek bemutató-
jával. A legnagyobb sikert kétségtelenül a tûzoltóság habpartija
aratta. Az egyre terjeszkedõ habfürdõbe kicsik és nagyok is élve-
zettel vetették bele magukat, ki ruhában, ki egy szál pendelyben.
A délutáni sportprogramok után Kis Grófo „nézésére” gyûlt a
nép. Többen sajnálták, hogy csak 37 percig élvezhették kedvencü-
ket – no, de ennyirõl szólt a szerzõdés. A Csík zenekar most sem
okozott csalódást. Az õ fellépésüket nagyszerû zenés tûzijáték
koronázta meg.

Összegzésképpen azt mondhatom: di-
cséretet érdemel a szervezés és a kíná-
lat! A magam tapasztalatai és a vissza-
jelzések alapján gördülékenyen zajlott
a 25. Sárbogárdi Napok, és sokféle íz-
lést kielégített. Mutatja ezt az érdeklõ-
dõk kiemelkedõ száma is. Pozitív, hogy
az önkormányzat számos kukát és sze-
métgyûjtõ-zsákot helyezett ki. Sajnos
egyesek kulturáltsága nem ütötte meg
azt a szintet, hogy a szemetet oda dob-
ják, ne pedig pár méterrel odébb a föld-
re. A parkoláshoz biztosított füves rész
is jó ötlet volt, kényelmesen elfértek a
gépkocsik. Itt ugyancsak némelyek par-
kolási kultúrája hagyott némi kívánni-
valót maga után, akik a közlekedési út-
vonalak kellõs közepén hagyták a ko-
csijukat.

Hargitai–Kiss Virág
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A hétben közös
Mi a közös Varga Lászlóban és a Sárfoltok Foltvarró Körben?
Varga László 70 éves, és folyamatosan úton van, konkrét és átvitt
értelemben is. Nem keres, hanem az úton levés izgalmát élvezi. A
Sárfoltok hét hölgy csokra: dr. Pátzay Istvánné, Farkas Lászlóné,
Frõlich Istvánné, Kõfejû Lászlóné, Kelemen Béláné, Nagy
Györgyné és Varga Lászlóné alkotja, akik átengedik magukat egy
felsõbbrendû ihletnek, és mûvészeti alkotásokat varázsolnak ab-
ból, ami másnak rongy. A 7-es szám a régi anyag megújulásának,
átváltozásának mutatója, s nem kell ahhoz számmisztika, elegen-
dõ eme alkotók kiállítása, hogy errõl megbizonyosodjunk.

Varga László külföldi és honi tájak, az ember és természet szülte
szépségek vonzását igyekszik megörökíteni és továbbadni képein
keresztül. Az asszonyok pedig nõi lágyságuk otthonmelegét varr-
ják az ágytakarókba, párnákba, faliszõnyegekbe, terítõkbe, ezer-
nyi ötletes díszbe és használati tárgyba.

A két tárlatot Novák Kovács Zsolt alpolgármester nyitotta meg és
méltatta, s énekkel a Huszics Vendel Kórus köszöntötte a „hete-
seket” pénteken este a József Attila Mûvelõdési Központban.
Varga László meghatottságát fejezte ki a sok-sok érdeklõdõ,
messzirõl jött, rég látott jó barát láttán.

A megnyitót követõen felfedezõútra indult a közönség a gazdag
kiállításon, mely nyitva áll a további érdeklõdõk elõtt is. Érdemes
betérni!

Hargitai–Kiss Virág

Add tovább

Ez a bátorítás szólította meg a hõsök napi igehirdetésben az idõ-
sebb nemzedéket a sárbogárdi református templomban május
29-én, vasárnap. Ahogy azt Kovács Csongor lelkész hangsúlyozta:
szükséges, hogy a háborús idõk tanúi adják tovább a világégés s az
azt követõ nehéz idõk átéléseit a fiataloknak – a hõsi halált halt
võlegények, apák, nagyapák kitartását és az itthon maradott hét-
köznapi „hõsök” embert próbáló történetét. De ami még fonto-
sabb: adják tovább azt az örömhírt is, hogy Krisztusban akkor és a
mai zûrzavaros világban is van megtartatás a Szentlélek erejével.
Az istentiszteletet követõen a gyülekezet átvonult a templom-
kertben álló emlékmûegyütteshez. A megemlékezést imához szó-
lító és templomba hívó katonai szignállal vezette be Szummer
Ádám trombitán.

A köszöntõ szavak, a Himnusz közös éneklése és a magyar nem-
zeti lobogó felvonása után a gyülekezet tagjai, Sáriné Szabó Gi-
zella, Bíró Bence, Bereczk Dávid és Lakk Norbert olvastak fel ér-
dekes részleteket a presbiteri jegyzõkönyvek 1916-os és 1946-os
feljegyzéseibõl. Kirajzolódott belõlük, hogy dacára az ínséges
idõknek sokan nem feledkeztek el szeretett gyülekezetükrõl, és
támogatták azt. De a gyülekezet segítséget nyújtott a lengyel re-
formátusoknak, vagy például egy vajdasági magyar gyülekezet-
nek is.
Elgondolkodtató, hogy a front elvonultával hogyan próbálták új-
jászervezni az egyházat, hogyan reménykedtek az iskolabõvítés-
ben, s az is példaadó, hogyan javították ki a háborús sérüléseket
ingyen a templomon a mesteremberek.
A múlt felidézése után a Honvéd Bajtársi Egyesület díszegyenru-
hás képviselõje, Gál Sándor, a sárbogárdi eklézsia nevében pedig
Csik Sándor presbiter helyezett el az emlékmûnél koszorút. Az
emlékoszlopra Pálné Kótai Ágnes presbiter és Mészárosné Sinkó
Edit kötött nemzeti színû szalagot. Az ünnepélyt ima, áldás és a
Szózat hangjai zárták.

Tudósítónktól
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Zen- és történész
Az ész a fontos, nem a haj – ezt a címet viseli a sárbogárdi származású DR.
CSATÁRI BENCE, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala tudományos
kutatója, újságíró, történelem–földrajz szakos tanár, bibliaoktató egyik tavaly
megjelent könyve, mely a Kádár-rendszer könnyûzenei politikáját tárja fel
elõttünk a történész szemével, mégis olvasmányos stílusban. A könyv címe
Bencét is jellemzi. A „hosszú haj, rövid ész”-elmélet rá abszolút nem áll, mert
akármilyen sûrû, akármilyen hosszú volt a frizurája, mindig is vágott az esze.
Ezt bizonyítja eddigi életpályája, és például az, hogy Vágó István „Mindent,
vagy semmit” címû mûsorában nyert egy autót 1998-ban, 26 évesen. És az is
eszembe jutott a könyve címérõl, hogy a kommunista idõkben, bizony, szá-
mított, mekkora a haj, mert a hosszú fürtök – legalábbis férfiak esetében –
rendszer ellen lázadó hozzáállást feltételeztek. Hozzáteszem, Bencét mint
amatõr együttesek dobosát nem érte hátrány zenei próbálkozásai során.
Mégis inkább egyfajta modern „kisbíróként” forgatja dobütõjét.

Dr. Csatári Bence május 26-án, csütörtö-
kön este volt a Madarász József Városi
Könyvtár vendége. Nagy Zsuzsanna
könyvtárvezetõ köszöntõ szavai után jó-
magam vettem át a háziasszonyi szerep-
kört. A beszélgetés során alámerültünk „a
legvidámabb barakk” zenei és médiavilá-
gának sajátosságaiba, kitérve tavaly meg-
jelent másik két könyvére is. A teljes mély-
ség, persze, a kötetekben tapasztalható
meg. A következõkben a beszélgetés kivo-
natát olvashatják. A teljes felvétel a Bo-
gárdi TV-n tekinthetõ meg.

Dr. Csatári Bence: – Emlékszem, amikor
ide, a szomszédba jártunk a polgármester
úrral (Sükösd Tamás) több koncertre is.
Az elsõ 1986-ban egy Pokolgép-koncert
volt, édesapám hozott el bennünket.
– Akkor hány éves voltál?
– 13 és fél. Nagyon korán kezdtük. A kido-
bólegények meg is kérdezték: „Tanár úr
hozta a gyerekeket szórakozni?”
– Zenekarban doboltál Sárbogárdon a
gimnáziumban, aztán Szegeden az egyete-
men.
– Igen.
– Nem üldöztek titeket a hajatok vagy a ze-
nétek miatt?
– A Csordásné a szomszédból igen. Áldott
emlékû Zsiga Zoli bácsi is kérdezte, hogy

nem zavar-e bennünket a szénlapátolással,
akinél tízszer hangosabbak voltunk. Ami-
kor elhoztuk Dégrõl a dobfelszerelést,
egyesével kellett felrakosgatni a járatos
buszra. A biciklire kapott pénzemet köl-
töttem el dobfelszerelésre.
– Kik voltak a bandatagok, és milyen zenét
játszottatok?
– A sárbogárdi zenekar az Extázis névre
hallgatott, nagyon „magas szintû” zenét
játszottunk: Eddát, Bikinit, Beatricet, de
volt saját bluesszámunk is. Ódor Jani volt
az énekes (aki most a szekszárdi múzeum
igazgatója), Bereczki Zoli a szólógitáros,
Klár Miki basszusgitározott és Varsányi
Peti volt a billentyûs, de õ nem mindig ját-
szott nálunk. Volt egy olyan zenekarom,
akikkel volt egy rádiófelvételünk is, amire
nagyon büszke vagyok. Én voltam a gyenge
láncszem; azt mondta a stúdió vezetõje,
hogy a dobos annyira rossz, hogy inkább
egy dobgépet vegyenek. A többiek jártak
zenetanárhoz, értették a zenélés csínját-
bínját.
– Dobolni magadtól tanultál?
– Nyulász Péter bácsi indította el a tanulási
folyamatot, aztán sok mindent magamtól
sajátítottam el, és egymástól is tanulnak a
zenészek.
– Ki mit tud?-on is indultál a szegedi zene-
karral.
– Igen, és ott is azt javasolták, hogy a do-
bost le kellene cserélni. Az volt a baj, hogy
túlságosan elkapott a hév meg a lendület.
A dobolásnak viszont a pontosság az egyik
nagy kritériuma, a dobosnak össze kell
tudni tartani a zenét. Ez sokszor sikerült is,
de amikor az ember belefeledkezik a zené-
lésbe, akkor elõfordul, hogy a tempó nem
konstans.
– A szegedi József Attila Tudományegye-
tem elvégzése után hol dolgoztál? A szé-
kesfehérvári levéltárra emlékszem.
– Igen, bár volt egy nulladik állásom is: az
azóta már kimúlt Quaestornál voltam bró-
ker.
– Ez az, amit nem tudok hova rakni az
életutadban.
– Megpróbálkoztam ezzel is. Nem ment
rosszul. A téeszelnökökkel kellett beszél-
nem, és részvényeket vásárolni. Ezután
jött a levéltár, az igazi szakmám: a tör-

ténészkedés. Emellett volt egy mellékállá-
som a fehérvári kollégiumban, hogy legyen
hol laknom; cserébe éjszakánként kellett
volna fegyelmet tartanom, de nem volt rá
szükség, nagyon jól viselkedtek a mészá-
ros- és henteslegények. Csak az ajtóba do-
bálták néha a késeket.
– A levéltárban kipihented az éjszakai fá-
radalmakat.
– Néha az is elõfordult. Erdõs Ferenc ak-
kori levéltár-igazgató nevét meg kell emlí-
tenem, aki odafigyelt arra, hogy a különbö-
zõ település-történeti monográfiák megje-
lenjenek. Akkoriban jött ki Perkáta, Pol-
gárdi, Dunaújváros várostörténete. Az el-
sõ kötet, amin már a nevem is rajta van, a
Fejér megyei svábok kitelepítésérõl szól az
1946-48 közötti idõszakban „Nekem szü-
lõhazám volt (…)” címmel. Ez a patetikus
hangnem valamilyen szinten érthetõ is, hi-
szen emberi sorstragédiákról van szó. Az
egyik történész kollégám mondta: ugyanaz
történt velük, mint két évvel korábban a
zsidósággal – fölrakták õket a vonatra és
kivitték õket, csak éppen nem Auschwitz-
ba, és ez nagy különbség, azt el kell ismer-
ni.
– Ez elég nagy lelki törés volt számukra,
ami fizikailag is megtört nagyon sok em-
bert, és hamarabb meghaltak. Ilyen szem-
pontból õket is halálba küldték.
– Kétféle verzió volt a túlélésre, hogy a ha-
zájukban maradhassanak: vagy beléptek a
kommunista pártba (nem meggyõzõdés-
bõl), vagy elmentek bányászni. Akiket Né-
metországba kitelepítettek, azokat nem
fogadták be, hiszen a felmenõik a XVIII.
században hagyták el a német tartományo-
kat. Magyarországon generációról generá-
cióra örökítették a kovácsmesterséget,
pincegazdaságot, szõlõ- és gyümölcster-
mesztést. Tehát ezek a családok igazából
magyarok voltak.
– Említetted a zsidóságot. Késõbb foglal-
koztál tanulmányban ezzel a témakörrel
is. Volt olyan könyved is, ami kötelezõ iro-
dalom valamelyik fõiskolán.
– Igen, az államigazgatási fõiskolán „Az
önkormányzatok 15 éve” (1990 és 2005 kö-
zött). Ez egy kvázi interjúkötet polgármes-
terekkel, olyanokkal is, akik 30 éve egy-egy
település élén álltak, illetve belügyminisz-
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tereket is megszólaltattunk. Ez volt a négy
állásom egyike. Írogattam korábban a Ha-
vas Henrik által fõszerkesztett egyetemi
lapba rockkal kapcsolatos témájú cikke-
ket. Megvolt a motiváció, mert ingyen be
lehetett menni koncertekre, és McDo-
nald’s-os étkezési utalványt is kaptunk. De
jobb a magyar pörkölt.
– A fehérvári levéltár után mi volt a követ-
kezõ állásod?
– A levéltár mellett elkezdtem tanítani az
Európa Alapítvány Középfokú Intézet-
ben. Ez egy olyan gimnázium volt, ahol há-
rom év alatt le lehetett érettségizni. És
hogy hogyan érnek össze a szálak: egyszer
felkértek, hogy avassak egy emléktáblát az
Illés zenekar tiszteletére a Cseh Tamás-
program keretében, és mit ad Isten, abban
az épületben, ahol tanítottam. Szörényi
Levente, Bródy János, Szörényi Szabolcs
társaságában avattuk föl az emléktáblát,
mert ott volt az Illés együttes elsõ klubja.
Kicsi a világ! Azon a katedrán tanítottam,
ahol Szörényi Levente 30-40 évvel azelõtt
a gitárját pengette.
– Olyan, mintha lenne benned egy mág-
nes, ami odavonz a zenés dolgokhoz.
– Nem tudok én sem másra gondolni.
– Négy állást emlegettél.
– Párhuzamosan dolgoztam a Magyar Pol-
gármester címû hetilapnál, tanítottam az
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimná-
ziumában, délutánonként és szombaton
felvételi elõkészítõket tartottam történe-
lembõl, illetve a Corvinus Egyetemen Ma-
gyarország történeti földrajzát oktattam.
– Most már csak a jelenlegi munkahelyed
van, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának
Hivatala?
– Igen. Ezt a hivatalt a második Orbán-
kormány hozta létre és a harmadik Or-
bán-kormány alatt lett egyértelmû. Beke-
rült az alaptörvénybe is. Fontos, hogy csak
és kizárólag ezzel foglalkozzon az ember,
mert különben nem jöttek volna ki a meg-
jelent könyvek. Egyébként a Trefort és a
NEB között még volt 7 év Magyar Távirati
Iroda is.
– Az MTI-nél egyházi tudósító voltál, és el-
végezted a bibliaoktatói szakot is.
– Igen, a Sola Scriptura Teológiai Fõisko-
lán végeztem, ami az ország egyetlen fele-
kezettõl független teológiája volt.
– Miért volt számodra fontos, hogy elvé-
gezd ezt az iskolát a sok minden egyéb mel-
lett?
– Az istenhit bennem van, és a történelem
szakhoz is nagyon jó kiegészítés volt. Az
MTI-s pályafutásom 7 évében ez kapóra
jött. De mit ad Isten, ott is jártam koncer-
tekre, tudósítottam a Szigeten. Életem
nagy élménye volt, hogy a Scorpions együt-
tessel tudtam pár szót váltani interjú kere-
tében.
– Az összefonódások, egymásra épülések
látszanak a 2015-ben megjelent három
könyvedben is: „A Tájékoztatási Hivatal
története Szirmai István elnöksége alatt”
címû kötet arról szól, hogy a médiát ho-
gyan próbálta befolyásolni az akkori rend-
szer, „Az ész a fontos, nem a haj” címû
kötet a Kádár-rendszer könnyûzenei po-

litikáját tárgyalja, a „Jampecek a pago-
dában” – melynek hamarosan megjelenik
a javított kiadása – a Magyar Rádió köny-
nyûzenei politikájáról szól, ugyancsak a
Kádár-rendszerben. A zenész–újságíró–
történész ír zenérõl, médiáról és törté-
nelemrõl. Nagyon tetszett mindhárom kö-
tetben, hogy sokrétû a keresõrendszerük a
tárgymutató- és forrásrészben, és olvas-
mányosak. Mindemellett számos doku-
mentumra épülnek.
– Meg kellett tanulni egyensúlyozni, mert
igazából a történészi munkának megvan a
veszélye, hogy az ember elefántcsontto-
ronyba zárja magát, és emiatt nem jön át az
üzenet az olvasók számára. „Az ész a fon-
tos, nem a haj” címû kötetet megjelentetõ
Jaffa Kiadó feltett szándéka volt, hogy
összeszedi a fiatalabb generációjú történé-
szeket a különbözõ korszakok, témák fel-
dolgozására. Dicsérendõ vállalkozás, hogy
van ma Magyarországon egy olyan kiadó,

amely nem pályázati pénzekbõl él, hanem
kifejezetten abból, hogy eladják a könyve-
ket, és ennek ellenére nem a gagyit árulja,
hanem értéket is közvetít.

– A Záróakkordban van egy jó rész, hadd
olvassam föl: „Nem véletlenül mondja az
angol, hogy ’beat’, és a német, hogy ’schla-
ger’. Mindkettõ ugyanazt jelenti: ütés. És
nem véletlenül mondja a magyar is, hogy
beüt a sláger. Ha valaki megdolgozott érte,
annak elõbb-utóbb beüt a fõnyeremény, ami
a mi esetünkben a közönség szeretetét jelenti.
Még akkor is, ha a pártállam labirintusában
kell eligazodni a zenésznek, hogy odaérjen a
hõn áhított célhoz, és akkor is, ha sokfejû
kommunista cerberusok õrzik a kincset.
Akikben van elég spiritusz, azoknak a
törekvéseit siker kell, hogy koronázza, mert
õk tudják, hogy igaz: a világon élni csak hõs-
ként érdemes, rajtad a sor, hallod, mondd
tovább énekes. Ez igaz akkor is, ha egy olyan
abszurd országban kellett élniük a mûvé-
szeknek, ahol a párthûség mindennél fonto-
sabb volt, ahol egymásról súgtak a belügynek
és egymást jelentették fel a rendõrségen vagy
a káderek vezette intézményekben a ze-
nésztársak. Ahol nem egyszer a legjobbnak
hitt barátaik hátráltak ki mögülük. És ha
sikerük volt, elfordultak tõlük, és már nem is
voltak annyira aranyos srácok… És igen,

ahol nem ritkán egy tál lencséért is lehetett
örökséget szerezni, mert nem mindenki val-
lotta, hogy a becsület ennél mégis többet ér.”
Számomra megdöbbentõ, hogy mennyire
el tudtak lehetetleníteni egy ambiciózus,
tehetséges mûvészt, és nem csak itthon.
Külföldi koncerteket is meghiúsított a re-
zsim.
– Nagy eredménynek tartom, hogy akik a
hatalom birtokosai voltak, azok 25-26 év-
vel a rendszerváltás után talán picit reáli-
sabban látják a saját, egyébként nem túl di-
csõséges szerepüket ebben a rendszerben.
– És a felelõsségüket is, hiszen a kultúra
formálta az embereket, és ha egy lebutított
kultúrát kapnak, akkor nyilván egészen
más az eredmény.
– Lehet azzal érvelni, hogy ez nem élet-ha-
lál kérdés volt, nem a halálba küldte
Lendvai Ildikó Nagy Ferót. Egy kicsit en-
gedtek is, meg egy kicsit nem is. A végén
arra fut ki a kötet, hogy vajon a legvidá-

mabb barakk volt-e annak idején Magyar-
ország, könnyûzenei értelemben. Arra
kellett következtetnem, hogy nem. Tu-
dom, sokan a 60-70-es években voltak fia-
talok és nosztalgiával gondolnak akár
Szécsi Pálra vagy Toldy Máriára, az Illés,
Metro zenekarokra. A szabadságnak álsá-
gos látszata volt. Ne felejtsük el, hogy a ke-
let-európai blokkban egyetlenegy ország
volt Albánia mellett, ahol nem volt nem-
zetközi táncdalfesztivál: Magyarország.
– Bennem annyira ott van az, amit a
legelején mondtál a svábok kitelepítésé-
rõl. Az is kvázi szabadság volt. Éltek ott is,
ahova rakták õket, de mégiscsak egy törés
volt számukra. Ugyanígy a könnyûzené-
ben is. Lehet zenélni, de nem lehettünk
vidám barakk, mert lekorlátozva képte-
lenség annak lenni, amikor formára szab-
dalják a szárnyaidat.
– Aczél György azt mondta, hogy tanulja-
nak meg az elvtársak gúzsba kötve táncol-
ni. Tehát lehet ugyan táncolni, de bizonyos
határokat nem lehet túl feszíteni. 1985. de-
cember 28-án Kádár János pedig azt
mondta, hogy mi magyarok vagyunk, mi
tudunk durvák is lenni, ha kell, odaütünk.
És ezt a zenészekre értette.

Hargitai–Kiss Virág
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Csíksomlyó üzenete

Azóta készülök Csíksomlyóra, amióta
a tévén keresztül is megéreztem azt a

hatalmas összetartó erõt, amely mágnes-
ként vonzza oda a magyarokat, s nemcsak
a Kárpát-medence tájairól, hanem a világ
minden pontjáról. Egyik barátnõmmel
keltünk útra. Szavakkal szinte el sem
mondható, mennyi élményt szereztünk
ezen a zarándokúton, mely elõbb Csík-
somlyóra Baba Máriához, valamint a
Somlyó-hegyek nyergébe vezetett, majd a
gyimesbükki ezeréves magyar határhoz,
végül Madéfalvára, Böjte Csaba ferences
szerzetes áldó keze alá.
Már az indulás is fantasztikus volt, amikor
1120 zarándokkal, százszámra lengõ zász-
lóval kigördült a vonatunk a Keleti pálya-
udvarról. A magyar határnál hazai gyer-
mekek énekeltek, integettek nekünk, a túl-
oldalon, Nagyváradon Tõkés László refor-
mátus püspök, EP-képviselõ vezetésével
köszöntöttek bennünket az erdélyi magya-
rok. Kolozsváron néptáncosok, zenészek
és a magyar, majd székely himnuszt éneklõ
honfitársaink fátyolos szemmel fogadtak, s
bizony, mi is minduntalan elérzékenyül-
tünk. Éjjel a 3 órás késés és szakadó esõ el-
lenére is vártak bennünket a szállást adó

kis falvak állomásain, hol gyermekdal, hol
fúvószenekar szólt a tiszteletünkre. Még ki
sem tisztult a szemünk, amikor újra könny-
be lábadt a hatalmas szeretet láttán. Leg-
meghatóbb talán az volt számunkra, ami-
kor egy egyedül álló házból egy idõs néni
futott ki és megfeszített erõvel egy hatal-
mas nemzeti színû zászlót lobogtatott ne-
künk. Önként szakadt fel bennem: Iste-
nem! Mennyire várt bennünket!
Igen. Õk egész évben ezt a napot várják,
hogy az anyaország zarándokainak segít-
ségével hitben és lélekben évrõl évre meg
tudjanak erõsödni, hogy továbbra is egye-
nes gerincû magyarok tudjanak maradni.
Igen. Ezután is, míg csak élnek, minden év-
ben visszavárják, hazavárják a magyaro-
kat.
Könnyû nekünk itthon magyarnak lenni!
És Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken,
Kárpátalján, Moldovában? Nem tudni,
hogy magyarnak lenni nekik áldás-e, vagy
átok, de az biztos, hogy mindennapi ke-
mény feladat. Hányszor mondta el keserû
szájízzel Dászkel László hajdan volt nyá-
rádszeredai polgármester, hogy otthon
bozgor (hontalan) magyarnak nevezik, itt-
hon a határtól pedig folyton lerománoz-

zák. Ha magyarok látogatnak meg szé-
kelyt, magyart, csángó magyart, az az ün-
nep. A csíksomlyói zarándoklat így igazán
nagy ünnep volt.
Éjjel 1-kor még a vendéglátók finom va-
csoráját ettük, de reggel 7-kor már az ab-
lakban csüngtünk, figyeltük a „keresztal-
jak” vonulását a csíksomlyói búcsúba. Szá-
munkra szinte felfoghatatlan, hogy hatal-
mas templomi lobogókkal egy-egy falu né-
pe elindul akár 15-20 km-rõl is, hogy tiszte-
letét tegye Szûz Máriánál a kegytemplom-
ban, és felzarándokoljon a Somlyó-hegyek
nyergébe, oda, ahol érezni az összmagyar-
ság lelki erejét.
Nemsokára mi is megtapasztaltuk, hogy
létezik ez az erõ. Amikor a szélrózsa min-
den irányából özönlenek a magyarok lobo-
gókkal, zászlókkal, mosolygós arccal, nyi-
tott szívvel – és rengetegen – ez az erõ.
Legalább ötszázezren voltunk a nyeregben
Makovecz Imre Hármashalom-oltára kö-
rül. A feliratok alapján jöttek a Felvidék-
rõl, Délvidékrõl, Kárpátaljáról, Moldvá-
ból, Magyarországról, de Nyugat-Európá-
ból is. S természetesen Erdélybõl, széke-
lyek, magyarok, csángók, s mindenhonnan
katolikusok, reformátusok, hívõk, útkere-
sõk és hitetlenek egyaránt. És mindenkit
megfogott a hely ereje, a hely szelleme.
Aki ott egyszer átéli pünkösd szombatját,
hiszi, hogy a magyarság nem veszik el, s
legalább még ezer évig (ha nem tovább!)
otthon lesz a Kárpát-medencében.
Mindezeken túl nagyon jó volt megtapasz-
talni:
– hogy ott volt velünk minden magyarok
köztársasági elnöke, Áder János, s nem
kért szót, csak együtt volt népével;
– hogy egy hangos szó nem hangzott el a
hatalmas tömegben;
– hogy szinte egy darabnyi szemét sem ma-
radt a hegyoldalakon.
Ha magam meg nem tapasztalom, talán el
sem hiszem.

Makovecz Imre
Hármashalom-oltára körül

Csíksomlyó felett
a „nyeregben”

Kolozsváron zenészek és néptáncosok köszöntöttek bennünket
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Fáradtan, de csordultig telt szívvel értünk
haza, Csíkrákosra, és fogyasztottuk el ven-
déglátóink szeretettel – és nagyon finomra
– készített töltött káposztáját. Mellettem
egy Érdrõl érkezett református fiatalem-
ber, szemben vele katolikus felesége ült.
Õszinte lelkesedéssel mondta, hogy õ
ugyan hithû református, de soha nem volt
még része ilyen fennkölt érzésben. Jól rá-
tapintva a lényegre úgy folytatta, hogy a
csíksomlyói búcsú a magyaroknak olyan
találkozó helye, amely megsokszorozza a
nemzet erejét.

Másnap reggel indul-
tunk át a Gyimesbe,
az ezeréves határhoz.
Gyönyörû tájon robo-
gott a mi Szent Már-
ton-mozdonyunk, a
rendre vágott domb-
oldalak és a zászlók-
kal integetõ emberek
között haladtunk Gyi-
mesbükkig.

Onnan aztán román rendõrök „sorfala”
mellett zarándokoltunk a Tatros folyó
partjára, az utolsó, a 30. vasúti õrházhoz és
a Rákóczi-várhoz, a magyarok ezeréves
határához. Itt ugyanis a szívünket össze-
fogja valami, és úgy érezzük, hogy még
ezer év múlva is itt fog állni a magyar határ
a gyimesi székelyek jóvoltából. Ezt csak
megerõsítette, hogy a másik domboldalon
zajló misén felhangzott a magyar himnusz,
s ezzel egy idõben, hangos jelet adva be-
gördült a mi Szent Márton-mozdonyunk a
vasúti õrházhoz. Mindenki meghatódva
énekelt a misézõkkel együtt, mint ahogyan
utána a székely és a Mária-himnuszt is.

Katartikus élménnyel indultunk Madéfal-
vára, ahol meghallgattuk a Böjte Csaba ál-
tal celebrált misét. Szinte a ferences szer-
zetes teljes közelében ültünk, s õszinte,
egyszerû szavai mély hatással voltak ránk.
Késõbb a nagyszínpadon köszönte meg,

hogy vonatunk, a Csíksomlyói Expressz és
a Székely Gyors utasai 1.240.000 Ft-ot
gyûjtöttek össze árvaházai javára.
A nap végén még egy fergeteges Csík-kon-
certen is részt vehettünk. A Csík zenekar a
helynek és szellemnek megfelelõ, a tõlük
megszokott magas színvonalon nyújtott
szórakozást a zarándokoknak. Onnan ha-
zafelé menet nem kis meglepetésünkre ta-
lálkoztunk a buszos simontornyai csapat
néhány tagjával is.
Másnap új tájakon, de fáradhatatlanul in-
tegetõ magyarok kíséretében indultunk
hazafelé – felejthetetlen élményekkel tér-
tünk haza a 449. Csíksomlyói búcsúból.
S mi Csíksomlyó üzenete? Magyarország-
nak vannak határai, de a magyar nemzet-
nek és a nemzeti összetartozásnak nincse-
nek. Akik nem hiszik, menjenek el pün-
kösd szombatján Csíksomlyóra és vasár-
nap Gyimesbükkbe, az ezeréves határhoz.
Ott minden világossá és egyértelmûvé vá-
lik számukra, érezni fogják a magyarok õsi
erejét és szellemét. Jövõre, a 450. évfordu-
lón talán még erõsebben, mint valaha.

Tóthné Unghy Ilona ny. iskolaigazgató

Az ezeréves határnál – a 30. vasúti õrház, alatta a bunker,
mellette a hajdani Rákóczi-várra felvivõ lépcsõ,

jobb szélen a zarándokvonat Szent Márton-mozdonya

Gyimesközéplokon
többek között egy

csángó magyar kislány
énekkel várt minket

Böjte Csaba testvér Madéfalván
a nagyszínpadon köszönte meg

a zarándokvonat utasainak adományát és
áldotta meg a résztvevõket

Szent Ágota, könyörögj érettünk!

Giovanni Lanfranco: Szent Péter
meggyógyítja Szent Ágotát

MEGHÍVÓ
Sárszentágota Község Önkormányzata
és a Magyar Rákellenes Liga Sárszent-
ágotai Alapszervezete tisztelettel meg-
hívja a sárszentágotai római katolikus
templom kertjében az emlõbetegek vé-
dõszentje, Szent Ágota tiszteletére lét-
rehozott emlékhelynél

2016. június 11-én
megrendezésre kerülõ

IV. Szent Ágota-
napra.

Program:
14.00 megnyitó; köszöntõt mond: Se-
bestyén Zoltán polgármester, Siák Gá-
borné, a Magyar Rákellenes Liga Sár-
szentágotai Alapszervezetének elnöke;
14.30 szentmise; közremûködik: a sár-
szentágotai Csillagfürt Nyugdíjasklub
énekkara Sashalmi Györgyné vezetésé-
vel.
A szentmisén elhangzanak a középkori
magyarországi (esztergomi) forrásból
származó Szent Ágota-mise énekei.
15.45 Szent Agáta magyarországi kultu-
szának története; elõadó: Rétfalvi Ba-
lázs levéltáros, Szombathelyi Egyház-
megyei Levéltár.
A program egész ideje alatt ingyenes
szûrések igénybevételére lesz lehetõ-
ség.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

87. Ünnepi Könyvhét 2016.

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja

Önt és családját a

2016. június 6-án, hétfõn,
17 órakor kezdõdõ

találkozójára.
Vendégünk:

Dragomán György

József Attila-díjas író.

Beszélgetõtársa: Gyöngyössy Csaba.
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Cecei sulibörze
A 8. évfolyamosok szenzációs

búcsúelõadása

A Cecei Általános Iskolában több éve hagyomány, hogy a 8. évfo-
lyamos diákok egy elõadással búcsúznak iskolájuktól, pedagógu-
saiktól, diáktársaiktól. Az idei évben a búcsúelõadásra május
27-én, pénteken került sor, amikor is délelõtt a diáktársaknak, es-
te 6 órakor pedig a szülõknek és hozzátartozóknak mutatták be a
„nagy mûvet”. Igen, tényleg nagy mûvet, hiszen a közel másfél
órás elõadás során hol kacagtunk, hol pedig a könnyeinket töröl-
gettük a meghatódottságtól.

Az elõadás kezdetén Lázár Ervin A Négyszögletû Kerek Erdõ cí-
mû mesejátékát adták elõ a nézõknek a nyolcadikosok. Aki ismeri
a mesét, sok hasonlóságot talál Milne Micimackó címû meséjével;
itt is másságukkal tûnnek ki az állatok, akik mind-mind emberiek
és értékesek, szeretnivalók. Ezután egy bukás megakadályozásá-
nak érdekes története bukkant elénk a 6alma Klub elõadásában.
A folytatásban a közoktatás és ezen belül az iskolai életünk meg-
reformálására tett javaslataikat fogalmazták meg a cecei végzõ-
sök, a „maradók” nagy örömére és egyetértésével övezve. Ezután
a 8 év alatt összegyûjtött aranyköpések hangzottak el, amik szin-
tén nagy vidámságot szereztek a felnõtteknek és gyerekeknek
egyaránt.

Az elõadás záró részében ppt-bemutató keretében vonultak fel a
nyolc év eseményei, amit a baba és jelenlegi tablóképek bemuta-
tása követett, Mibõl-Mivé mottóval, személyenként.
Mindez zenével, tánccal, sok énekkel kísérve.
Mi felnõttek megállapítottuk, hogy a diákjaink egyre magasabbra
teszik a mércét az õket követõk számára. Ez az elõadás is
nagy-nagy sikert aratott, hiszen a rengeteg munka meghozta a

gyümölcsét, egy nagyszerû produkció született szenzációs elõ-
adással, jelmezekkel és díszletekkel megtámogatva.
Köszönjük a 8. évfolyamosoknak a felkészülést, a sok próbát! Kö-
szönjük a két osztályfõnöknek, Nyikosné Domján Máriának és
Csajtainé Szabó Ágnesnek a sok ötletet és kitartást, hogy egésszé
váljon a produkció, és köszönjük a szülõknek, akik jelmezekkel,
hangosítással és sok egyébbel támogatták az elõadás megszületé-
sét!
Úgy gondoljuk, hogy kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagy örö-
met okozott a nyolcadikosok búcsúelõadása, köszönjük nekik!

Ismét papírgyûjtés

A diákönkormányzat szervezésében, május 17-18-19-én került
sor a hagyományos tavaszi papírgyûjtésre. Sajnos az idei tavasz is
hûvös volt, így a fûtési szezon is elhúzódott! Ennek ellenére nem
csökkent az összegyûjtött hulladék mennyisége. Tanulóink és szü-
leik 5600 kg papírt hoztak be! Sajnálattal tapasztaltuk, hogy
ugyan az összegyûjtött papír mennyisége nem, de a résztvevõk
száma csökkent! Ezúton is szeretnénk kérni mindenkit, aki ebben
az akcióban nem vett részt, hogy a környezetünk megóvása érde-
kében az õszi papírgyûjtésben legyen aktívabb! Hiszen, minden
kiló összegyûjtött papírhulladékkal megóvhatunk egy-egy fát!
Az értékesítésbõl befolyt összeg biztosítja az iskolai gyermeknap,
különbözõ versenyek, foglalkozások anyagi hátterét. A DÖK tá-
mogatást nyújt a gyermekek versenyekre történõ utazásához,
nyári táborozástatásához is. A szorgalmas gyûjtögetõk között
most is versenyt hirdettünk! Minden diák, aki 100 kg felett gyûj-
tött, egy hátizsákot kapott. A legkiemelkedõbb eredményt elérõk,
kapcsolódva az iskolánkban zajló, három hetet meghaladó
projekthez, a hátizsák mellé különbözõ sportszereket kaptak
ajándékba.

A felsõ tagozaton a legkiemelkedõbbek: I. Balassa Márk 5. a 592
kg, II. Jákob Kristóf 6. a 393 kg, Vinklár László 7. b 382 kg, III.
Lehota Eszter 6. b 279 kg, Kacz Dávid 5. a 220 kg.
Az alsó tagozaton az elsõ három helyezett tanuló: I. Takács Bence
2. b 387 kg, Nyikos Luca 1. b 364 kg, II. Szalai Róbert 2. a 286 kg,
III. Várady–Szabó László 3. b 183 kg, Jobban Bence 1. a 103kg.
5-5 ezer forintos jutalomban részesült a két legtöbb papírt gyûjtõ
osztály, az 5. a, akik 1193 kg-ot, és a 2. b, akik 848 kg-ot gyûjtöttek.
Ezúton is szeretném megköszönni a DÖK és az iskola pedagógu-
sai nevében a gyerekeknek és szüleiknek, hogy a szívükön viselik a
környezetvédelmet, s aktívan részt vesznek környezetünk meg-
óvásában!

Sohárné Bali Mária DÖK-vezetõ
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Újra gyermeknap Cecén

Több éves nagy hiányt pótolt a 2016.
május 29-én, vasárnap megrendezett
cecei gyermeknap a labdarúgópályán és
az öltözõkhöz tartozó udvaron. Az oda-
látogatók számából és a sportoló, játszó
gyermekek vidám arcáról minden elis-
merés leolvasható volt. A programok
kb. fél tíztõl kezdõdtek, amikor felállí-
tották az ugrálóvárakat, a gyerekek
nagy örömére. Emellett elkezdõdtek a
barátságos labdarúgó-mérkõzések is a
labdarúgópályán, egy akadálypályán
pedig játékos versenyeken vettek részt a
vállalkozó kedvû diákok. Mindeközben
az árnyékban szebbnél szebb „tetoválá-
sok” készültek karokra, lábakra, és arc-
festéssel is megpróbálkoztak az ügyes kezû segítõk, aminek nagy
ellensége volt a napsütés. A melegre való tekintettel jeges limoná-
déval is megkínálták a vendégeket,és finom paprikás krumpli is
készült az éhes gyermekeknek. A nap folyamán több versenyen is
megmérették magukat a diákok, amiket értékelve szép ajándé-
kokkal is gazdagodhattak.
A szülõk és gyermekek nevében szeretnénk köszönetet mondani
Sebestyén Évának és segítõinek, akik ezt a szép napot megszer-
vezték, megvalósították a cecei fiatalok számára! Köszönet a tá-
mogatásért Fejér megye és Cece Nagyközség Önkormányzatá-
nak!

Szabóné Várady Katalin

Mészöly-napok – kórustalálkozó

2016. május 20-án iskolánk kórusa második alkalommal vett részt
a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola által szervezett kó-
rustalálkozón. A találkozó célja nem a megmérettetés, hanem az
önfeledt, közös éneklés élményének erõsítése volt.
Énekkarunk jelenleg 15 fõbõl áll, negyedikes és ötödik osztályos
tanulókból. Büszkék vagyunk, hogy csoportunk magját hat tehet-
séges fiatalember alkotja, akik az idei évben már többedik alka-
lommal léptek fel közönség elõtt. Természetesen lányok nélkül
nem lenne igazi a kórus. Õk is szívvel-lélekkel vesznek részt a cso-
port munkájában, és csak kevés iskola tudhat magáénak vegyes
kart, ahol a szólistaszerepet fiúk vállalják
A találkozó közös énekléssel kezdõdött – a Pál, Kata, Péter címû
francia kánon csendült fel a résztvevõk elõadásában, három szó-
lamban. Ezután mutatkoztak be a csoportok.
Énekkarunk Liszt Ferenc Hajnalozó címû dalát mutatta be, majd
két popzenei számot énekeltünk – a KFT Afrika, illetve az Omega
Régi csibészek címû dalait. A közönség minden elõadást hatal-
mas tapssal díjazott.
Köszönjük a meghívást erre a kellemes, hangulatos rendezvény-
re, és reméljük, hogy a jövõ évben is résztvevõi lehetünk a kórus-
találkozónak!

Tornócziné Bondor Csilla

SÍC – hírek, eredmények
Gödöllõn került megrendezésre 2016. május 28-án a 2015/2016-
os tanév Suli Íjászbajnokság országos döntõje. A döntõt megelõ-
zõn az íjászrégiók versenyein kvalifikálhatták magukat a verseny-
zõk. A verseny érdekessége, hogy a tanulók közül nemcsak egye-
sületi igazolt versenyzõk, hanem iskolák, DSK-k és azok egyéni
sportolói is indulhattak a sulibajnokság versenyein és az országos
döntõn. Versenyzõink ebben az évben a szokásukhoz képest
kevés dobogós helyezést értek el; mi a korcsoportváltást így éljük
meg.

Egyesületünkbõl 4 fõ vett részt az országos döntõn, összesített
eredményeik alapján az alábbi helyezéseket érték el.
Gyerek fiú kategóriában: Jászter Botond 3. hely.
Serdülõink közül Csik Nikoletta 5. hely, Szénási Benedek 8. és
Jászter Zsombor 9. helyen végeztek.

Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt ér-
deklõdõ gyermekeket, fiatalokat és középkorú felnõtteket, vala-
mint az idõsebb korosztályhoz tartozókat.
Felszerelést biztosítunk!

Sárréti Íjász Club, Katona Alex

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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Mészöly-hírek
Hétvezér matekverseny

másodikosoknak

„Akik vonzódnak a matematikához, azokat izgalomba hozza a fel-
adat…” (William Dunham)
A fenti idézet jegyében a székesfehérvári Hétvezér Általános Is-
kola ebben a tanévben is meghirdette megyei matematikaverse-
nyét az általános iskolák 2. évfolyamán tanuló diákok részére. A
megyébõl száznál is több, intézményünkbõl tíz másodikos tanuló
mérettette meg magát a sok fejtörést igénylõ, érdekes matekfel-
adványokkal és változatos logikai feladatokkal teli versenyen.
Enyedi Viktória 2. a osztályos tanuló I., Rus Liliána 2. a osztályos
tanuló VI. helyezést ért el, kiváló eredményükhöz gratulálunk és
további sikereket kívánunk!

Nagy Orsolya

Wlislocki Henrik Szakkollégium
diákjainak elõadása Sárbogárdon

A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola a Nemzeti Tehet-
ség Program 2015. évi pályázatai közül a tehetséges roma, hátrá-
nyos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû fiataloknak szó-
ló tehetséggondozó programok megvalósítását célzó NTP-
RHTP-15 pályázaton is sikeresen szerepelt, ennek köszönhetõen
egy tanórán kívüli, új kezdeményezésû tehetséggondozó program
valósul meg az iskolában. A térbeli-vizuális tehetségterület fej-
lesztését az intézményben innovációnak számító tûzzománctech-
nika bevezetésével valósítják meg.

A program kiemelten kezeli a roma fiatalok tehetségsegítõvé vá-
lásának segítését, így a komplex tehetséggondozó program meg-
valósításakor legalább egy foglalkozás elõadójának olyan roma
szakkollégistát kell meghívni, akinek életútja pozitív példaként
szolgálhat a diákok számára. Az iskola felkérésére a Pécsi Tudo-
mányegyetem Wlislocki Henrik Szakkollégiumának két diákja,
Dobó Tibor és Kõszegi Krisztián földrajz–történelem tanári sza-
kos hallgatók, illetve a szakkollégium mentortanára, Trendl Fan-
ni egyetemi tanársegéd érkezett Sárbogárdra. Elõadásukban be-
mutatták a szakkollégiumot, amely a Pécsi Tudományegyetem
(PTE) Romológia és Nevelésszociológia Tanszékén belül mûkö-
dik, 2001 óta segíti szakmailag és anyagilag az egyetemre bekerü-
lõ cigány/roma fiatalokat és hátrányos helyzetû hallgatókat. Fõ
céljuk közösségi–támogató szolgáltatást nyújtani tagjaiknak, akik
önkéntes munkán keresztül a roma fiatalok felsõoktatásban való
részvételét ösztönzik. Ezt követõen saját történetüket osztották
meg a diákokkal egy jó hangulatú eszmecsere keretében. Az
elindult párbeszéd, kerekasztal-beszélgetés során az iskolások
mintaadó, motiváló példát kaptak az egyetemistáktól, akik így
megerõsödnek tudományos–szakmai elhivatottságukban.

A pályázati program megvalósulását az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma, a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erõfor-
rás Támogatáskezelõ segíti.

Nagy Orsolya

Mészölyös Festikék

Csók Istvánra emlékezve idén is megrendezték Sárszentmiklóson
a Festikék alkotónapot. Legügyesebb, tapasztalt nyolcadikosa-
inkkal (Asbóth Adél, Dietrich Csilla, Jákob Ágnes, Horváth Sza-
bina) ott jártunk; nagy élményt jelentett rekonstruálni képrészlet
alapján Csók István mûveit. Festékkel dolgoztak a lányok a helyi
általános iskolások és a szomszédos gimnázium tanulóival együtt.
Az egyik csoport csendéletet, a másik hortobágyi életképet kép-
zelt el; megadták, mi legyen a képen. Érdekes volt látni, ki hogyan
jelenítette meg a feladatot. Az elkészült festmények megtekint-
hetõk az iskola aulájában; vándorkiállítás lesz belõle.

Ambróziné Mikuli Margit

Születésnapi rajzverseny

Iskolánk – régi szép hagyományát folytatva – idén is megemléke-
zett névadójáról, Mészöly Géza festõmûvészrõl. Május 18-án,
születésének 172. évfordulóján rajzversenyen vehettek részt a lel-
kes rajzolni vágyó tanulók. Bárki kezébe vehette ezen a délutánon
filctollait, zsírkrétáit, színeseit. Délután 2 órakor igen szép szám-
mal gyûltünk össze. A téma a kedvenc születésnap megrajzolása
volt. A nagy munka alatt kedvcsinálóként szülinapos zenék szól-
tak. A zsûrinek igencsak nehéz dolga volt a sok igényes alkotás
megítélésében.
Évfolyamonként a legjobbak: Borostyán László 1. a, Tóth Maja 2.
b, Kiss Máté 3. a, Kiss Kitti 5. b.

Szabóné Kocsis Márta–Ambróziné Mikuli Margit
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Kossuth-morzsák
A félévi bizonyítványok kiosztása, egy fergeteges télûzõ farsang,
valamint a víz világnapjának emlékezetes megünneplése után
máris április lett. Intézményünk tanulói elõtt állt sok-sok verseny
lehetõsége, melyen eredményesen szerepeltek.
Április 5-én, Bicskén a megyei komplex tanulmányi versenyen is-
kolánkat Molnár Melinda, Boros Alexandra, Fekete Alex és
Sohonyai Dávid képviselte, ahol negyedik helyezést értek el.
Április 14-én Dunaújvárosban a megyei vers-, prózamondó és
énekversenyen Molnár Melinda elsõ helyezést ért el.
Április 25-én egy kétfordulós, levelezõs matematikaverseny dön-
tõ megmérettetésén az 5. évfolyamon Tóth László II., Vinis Ger-
gõ III. helyezést; a 6. évfolyamon Molnár Melinda III. helyezést; a
7. évfolyamon Boros Alexandra I., Németh Gergõ III. helyezést
ért el.
Április 21-én részt vettek tanulóink a Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola által a Föld napja alkalmából szervezett vetélke-
dõn, ahol különdíjban részesültek. A csapat tagjai: Vinis Gergõ,
Molnár Melinda, Németh Gergõ, Jakab Tünde voltak.
Május 4-én a FODISZ szervezésében ügyes sportolóink a Bregyó
közi pályán atlétikai versenyen vettek részt. Ezen a megmérette-
tésen a következõ eredményeket érték el:

aranyérmeseink: Boros Alexandra – 100 m
futás, távolugrás; Horváth Erzsébet – 100 m
futás, távolugrás; Molnár Melinda – kislab-
dahajítás;
ezüstérmeseink: Deák Renáta Krisztina
–kislabdahajítás; Jakab Letícia Karolina –
100 m futás;
bronzérmeseink: Deák Renáta Krisztina –
100 m futás; Molnár Melinda – 300 m futás;
Horváth Erzsébet – kislabdahajítás; Hor-

váth Klaudia – kislabdahajítás; Jakab Ferenc – súlylökés – Jakab
Letícia Karolina – távolugrás.
Minden helyezést elért tanulónknak gratulálunk a szép ered-
ményhez!
Iskolánk tanulói, dolgozói, a meghívott vendégek és a szülõk má-
jus 6-án – az immár hagyományainkhoz tartozó bemutatóink al-
kalmával – ismételten összegyûltek a sárbogárdi mûvelõdési ház
színháztermében. Iskolánk életében fontos, hogy idõrõl idõre be-
tekintést engedünk a mindennapjainkba, megmutatjuk, hogy
mennyit fejlõdtünk és mit tanultunk. A bemutatóra nagy izgalom-
mal készültek nemcsak diákjaink, hanem az õket felkészítõ taná-
rok is. Az idõpontválasztás nem volt véletlen. Elõzõ vasárnap ün-
nepeltük az édesanyák napját. A mûsor a megemlékezés mellett a
tavasz, a tánc és a vidámság köré fonódott. Meghittség, szeretet,
büszkeség töltötte el a szülõket és a résztvevõket a gyerekek
magas színvonalú elõadásait látván.
A Gyöngyhalász Tehetséggondozó Alapítvány által szervezett ta-
nulmányi versenyen tanulóink továbbjutottak az országos meg-
mérettetésre, melyre május 26-28-án került sor. A döntõt Tatabá-
nyán szervezték. Boros Alexandra a 7. évfolyamon életvitel mû-

veltségterületen elsõ, Vinis Gergõ az 5. évfolyamon természetis-
meret mûveltségterületen második, Sohonyai Dávid a 7. évfolya-
mon történelem mûveltségterületen harmadik helyezést ért el.
Felkészítõ tanáruk Rohonczyné Csillag Henrietta volt.

Büszkék vagyunk rátok! Gratulálunk az eredményekhez!

Május 28-án a XXV. Sárbogárdi Napok rendezvényen 11 órakor
az iskolák bemutatkozásán egy ritmusjátékkal vett részt a 6., 7.
osztályból 7 tanuló. A vidám hangulatú elõadás nagy sikert ara-
tott.

WJ
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Családi nap a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
Óvodánkban hagyományainkhoz híven az
idei évben is családi napot szerveztünk az
elmúlt szombaton a Mikes közben a szülõi
munkaközösség közremûködésével. Ezen
a napon nyitott volt óvodánk: szívesen lát-
tuk vendégül volt és leendõ óvodásainkat
szüleikkel, rokonaikkal együtt. Örömünk-
re szolgált, hogy sokan elfogadták meghí-
vásunkat.
Nem véletlen, hogy a gyermeknap idõ-
pontjához kapcsolódik az esemény, hiszen
az ünnep céljával azonosulva szeretnénk a
figyelmet a gyermekek sajátos világára irá-
nyítani.
A családi napot a „Varázsköpeny” bábcso-
port mûsora nyitotta zenés, verses, bábos
elõadásával. Ezt követõen óvodánk „Egy
húron pendülünk” elnevezésû néptánc-
csoportja népi gyermekjátékokat adott

elõ, és bemutatta tánctudását magyar nép-
zenére. A mûsorban szereplõ és fellépõ
gyermekek óvodánkban tehetséggondozó
foglalkozásaink keretében sajátíthatták el
a báb- és drámajáték ismereteit, illetve a
néptánclépéseket, gyermekdalokat. A kö-
zönség nagy örömmel fogadta a gyerme-
kek színes elõadását.
A délelõtt folyamán többféle ügyességi já-
tékot lehetett kipróbálni: „állatparkos”
célba dobás, toronyépítõ és dobálójáték,
memóriajáték, lengõ teke stb. A játékok

érdekessége az volt, hogy újrahasznosítha-
tó anyagokból készültek – az óvodapeda-
gógusok kreatív ötleteiket megvalósítva
készítették el ezeket az esztétikus és szóra-
koztató–fejlesztõ játékokat –, ezzel pedig a
környezettudatosság fontosságára szeret-
tük volna felhívni a figyelmet.
A felkínált kézmûves-tevékenységek is
népszerûek voltak. Köztük tapasztalatot
lehetett szerezni arról is, hogy újrahaszno-
sítható anyagokból csodás díszeket és apró
játéktárgyakat lehet alkotni.
A Kölyökidõ Alapítvány biztosította a lég-
várat, trambulint és arcfestést. Ez utóbbi

nagyon vonzotta a gyermekeket, egy kis
idõ elteltével alig ismertük fel óvodásain-
kat, mert átváltoztak különbözõ mesehõ-
sökké, színes arcukkal mosolyogtak ránk.

Homokvárépítõ versenyt is hirdettünk a
csoportoknak, jutalmul mindegyik csoport
– alapítványunk támogatásával – egy lab-
dát és egy támogató cég által felajánlott
gyümölcsitalt kapott. A délelõtt folyamán
a gyerekek izgatottan és kíváncsian ültek
be a rendõrautóba, tûzoltóautóba, beszél-
gettek a szakemberekkel.

Az együtt töltött idõ értékes pillanatai, re-
méljük, minden család életében jó érzése-
ket keltettek, felnõttben és gyermekben
egyaránt.

Az intézmény nevében köszönöm a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányság, a Sárbogárdi
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság támo-
gatását, a közösségi szolgálat keretében
közremûködõ diákok segítõ munkáját, a
szülõi szervezet aktív részvételét és a szü-
lõk felajánlásait, mellyel nagyban hozzájá-
rultak rendezvényünk sikeres megvalósí-
tásához.

Az intézmény gyermekei és dolgozói nevé-
ben:

Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
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EGEREK ÉS EGYEBEK
Nagygyûlés Egérországban. A tûzrõl pat-
tant egérkirálynõ a díszemelvényrõl maga-
biztos fölénnyel irányítja a gyûlést. Meg-
említendõ, hogy a díszemelvény egy kö-
zönséges szék, és természetesen az egerek
sem egerek, hanem kisdiákok, a töbör-
zsöki Szent István Általános Iskola tanu-
lói, Feketéné Geiger Betti színjátszói.
Mert a sorrendben harmadik Bogárdi
Színjátékos Találkozón vagyunk, a gimná-
zium aulájában. A gyerekek a színpadon
üdék, természetesek, semmi sutaság, fe-
szesség nincs a játékukban, olyanok, mint
az életben. Csak aki próbált fiatalkorúak-
kal színházfélét csinálni, az tudja, hogy ez
milyen nagy dolog. Eljutni a természetes
fesztelenségig. Az egérországi történet
egyébként meglehetõsen szörnyû véget ér:
a királynõ világhódító terveihez nem tudja
maga mellé állítani a népét, egyedül indul
harcba a macska ellen, és nem tér vissza.
Új királyt kell választani.
A nézõtér nevetgél, jól fogadja a játékot,
vastapssal köszöni meg az élményt. Kelle-
mes dolog tizenéves kölyköktõl ezt az üdí-
tõ játékot látni. Ugyanígy a petõfis kis-
gimistákét, ahogy gajdolva siratják a még
meg sem született Sanyit, aki ugye a nép-

mese szerint hátha lejön majd egyszer ide a
pincébe, és hátha a fejére esik majd a
mennyezetrõl az a balta. „Sanyíiiii!” – kia-
bálják kórusban zokogva, és nem lehet ne-
vetés nélkül látni és hallani ezt.

Bezzeg a Petõfi gimnazisták következõ da-
rabja, Pilinszky János KZ-oratóriuma
alapján létrehozott színjátéka alatt nem-
hogy nevetés, de egy kukk sem hangzik el.
Már az is ünnepi csendet teremt, amikor a
darab elsõ percében szótlanul, szálegyene-
sen áll a két tizenkettedikes, Barsi Balázs
és Makkos Ráhel. Komoly, lassú zene szól,
és õk mozdulatlan arccal állnak. Ez már
színjátszás a javából, akármilyen furcsa ezt
leírni. Aztán amikor elhangzanak az elsõ
mondatok, például az, hogy „Ugye, mi ha-
lottak vagyunk”, minden nézõ megérti,
hogy a huszadik század botránya, a haláltá-
borok felidézése történik: megszólalnak a
halottak.

Hat gimnazista és egy létra. Ezek szüksé-
gesek a Petõfi Színpad harmadik produk-
ciójához, Az ember tragédiájához.

Nem kétségbeesett bátorság ez, mikor
nagy színházak kiváló színészek tucatjai-
val, díszletezõk, öltöztetõk hadseregével
merik csak színre vinni Madách mûvét?
Meg lehet csinálni. Az Úr és a Sátán harcát
az Ember felett nem emberfeletti feladat
eljátszani ezekkel a feltételekkel. Az Úr itt
egy kócos srác (Lovász Bence), a Sátán ki
más lenne, mint az egész délelõtt egyik
csillaga, Makkos Ráhel, aki karcsú leány
létére igen félelmetes ördög tud lenni.
Ádám pedig egy nyúlánk gitáros, Gráczer
Asztrik. A játék mûködött, a nézõk vele
mentek, Leszkovszki Anna három rende-
zése a diákszínjátszás három stíluslehetõ-
ségét csillantotta fel, az önfeledt diákko-
médiát, a szertartásjátékot és a filozófiai
drámát.
Az idén is eljöttek Esztergomból Erõsné
Vörös Viktória diákszínészei, és jó, hogy
beültek egy kocsiba és eljöttek. Példát ad-
tak arra, hogy a diák is avatottan szólaltat-
hat meg egy abszurd komédiát, pedig eh-
hez nem kevés intelligencia szükséges.
Slawomir Mrozek Nyílt tengeren címû da-
rabját hozták el, amelyben a három éhes
hajótörött azon vitázik, melyiküket egyék
meg a többiek. Hátborzongató hülyéske-
dés, élveztük.
Szép seregszemle volt, gyerekek, igazi kul-
turális csemege! Köszönjük!

L. A.
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A népdaloktól a filmzenéig

Széles repertoárt ölelt fel az idei nyárköszöntõ hangverseny
május 27-én (pénteken) este a sárszentmiklósi evangélikus

templomban. Az általános iskola kórusa, illetve a zeneiskola nö-
vendékei az évben tanultakról adtak keresztmetszetet az elhang-
zott mûvek által a figyelmes hallgatóságnak.
A közös kereténekek népdalzsoltárokból álltak, így a Kender-
morzsa éneklõ csoport tagjai is galgamácsai népdalcsokrot adtak
elõ. Majer Damján és Horváth Flóra Sára négykezes zongorajáté-
kában ugyancsak népi gyermekdalokat (Zöld erdõben a tücsök,
Volt nekem egy kecském) hallhattunk. A hangszeres szólisták
elõadásában Michel Corrette fanfárja, Vivaldi Tavasz c. concer-
tójának részlete, Kodály két biciniuma, egy 17. századi lengyel
ének és Mozart papa, azaz Leopold Mozart duója hangzott fel.
Az énekkar mûsorán Saint-Saens Ave Mariája, Brahms örökzöld
Bölcsõdala, a bibliai József történetét feldolgozó Álmodó c. musi- cal „Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak…” kezdetû dala, és az

Aladdin c. film betétdala szerepelt.
Mûsorukba egy-egy hangszeres darab ékelõdött: Nakada japán
komponista Õsemberek tánca és Grieg Peer Gyntjébõl Solvejg
dala. Elõbbit Simon Izabella, utóbbit Szummer Ádám trombita-
játéka tette emlékezetessé.
Az estet Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész asszony kö-
szöntötte, az énekkart Horváth Ferencné vezényelte. Az énekkar
darabjainál hangszeres közremûködõk voltak: Bõjtös Attila gitá-
ron és meglepetésvendégként Hegedûs Judit klarinéton. A hang-
szeres tételekben az említetteken kívül fellépett Kristóf Anna
Mária trombitán, Huszár Anna és Gazsó Anna fuvolán, Zádori
Rebeka gitáron, Lökös Gréta, Zádori Tamara, Hegedûs Anna,
Huszár Emese, Palotás Panna, Fábián Viola, Vámosi Nóra,
Vámosi Zsófia furulyán, Palotás Péter metallofonon, Papp Petra
pedig klarinéton.
A nyárköszöntõ koncert végén a megjelenteket szeretetvendég-
séggel várták.
Fotók: Pekarek István.

Tudósítóinktól
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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.

Június 3., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Golgo-
ta 3 (Munkácsy mûvének elemzése 53p) 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Táblaavató és kiállí-
tás-megnyitó Sárbogárdon (25p), Lovasnap Ala-
pon (27p), Ittzés István igehirdetése 3. rész (70p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 4., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
Lapszemle 14.00 Táblaavató és kiállítás-megnyi-
tó Sárbogárdon (25p), Lovasnap Alapon (27p),
Ittzés István igehirdetése 3. rész (70p) 18.00 Lap-
szemle 19.00 Búváróra Streng Ferenccel (15p),
Népi hagyományok a cecei óvodában (28p), Kó-
ruskoncert Sárhatvanban (61p) 23.00 és 0.00
Lapszemle

Június 5., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Táblaavató és
kiállítás-megnyitó Sárbogárdon (25p), Lovasnap
Alapon (27p), Ittzés István igehirdetése 3. rész
(70p) 14.00 Búváróra Streng Ferenccel (15p),
Népi hagyományok a cecei óvodában (28p), Kó-
ruskoncert Sárhatvanban (61p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet: Én vagyok az… 1-4. rész (118p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 6., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Én va-
gyok az… 1-4. rész (118p) 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Családi nap a Zengõ óvodában
(28p), Beszélgetés dr. Csatári Bence történésszel
(59p), Interjú Gulyás Ibivel (65p) 23.00 és 0.00
Heti híradó

Június 7., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Foltvarrók és Varga Lász-
ló – kiállítás-megnyitó Sárbogárdon (20p), Tava-
szi koncert Sárszentmiklóson (51p), III. Színját-
szó-találkozó Sárbogárdon (80p) 23.00 és 0.00
Heti híradó

Június 8., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Családi nap
a Zengõ óvodában (28p), Beszélgetés dr. Csatári
Bence történésszel (59p), Interjú Gulyás Ibivel
(65p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 9., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Én vagyok
az… 1-4. rész (118p) 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!

Joghurtos eperleves

Hozzávalók: 500 g eper, 450 ml víz, 1 csa-
pott teáskanál citromlé, 400 g natúr jog-
hurt, 200 ml tejszín, 300 ml tej, 200 g
kristálycukor, 0,5 db vaníliarúd belseje,
25 g kukoricakeményítõ; a tetejére 100 g
eper.

A megmosott, lecsumázott epret a vízzel,
citromlével és cukorral tegyük fel fõni.
Amikor annyira megpuhult, hogy egy faka-
nállal könnyen szét tudjuk nyomni, húzzuk
le a tûzrõl és merülõ mixerrel dolgozzuk
össze. Adjuk hozzá a tejet és a tejszínt,
majd a joghurtot, amiben elõzõleg csomó-
mentesre kevertük a keményítõt. Folya-
matosan kevergetve forraljuk fel. Várjunk,
amíg lehûl, majd tegyük a hûtõbe néhány
órára. Tálalás elõtt a maradék epret koc-
kázzuk fel és szórjuk a levesbe.

Zöldséges fasírt

Hozzávalók: 2 nagy burgonya, 1 cukkini,
40 dkg darált sertéshús, 1 tojás, 3 ek zsem-
lemorzsa, friss zöldpetrezselyem, 3 gerezd
fokhagyma, só, bors, olaj.

A burgonyát és a cukkinit megtisztítjuk,
majd lereszeljük és egy tálba tesszük. Hoz-
záadjuk a húst, a tojást és a zsemlemorzsát,
fûszerezzük és a zúzott fokhagymát és az
apróra vágott petrezselymet is belekever-
jük, majd jól összegyúrjuk. Mikor össze-
állt, fasírtokat formálunk belõle és kiolajo-
zott tepsibe tesszük, a tetejét is átkenjük
olajjal és 30 percen át sütjük 180 fokon.
Idõnként megforgatjuk, hogy átsüljenek.

Krémes mascarponeszelet

Hozzávalók: 6 tojás, 6 ek cukor, fél tasak
sütõpor, 2 ek cukrozatlan kakaópor, 4 ek
liszt; a krémhez: 2 tojássárgája, 5 g zsela-
tin, 50 ml tej, 10 dkg cukor, 5 dkg fehér

csokoládé, 25 dkg mascarpone, 4 dl hab-
tejszín; a tetejére: 6 dkg tejcsokoládé.
A tojásfehérjébõl kemény habot verünk. A
tojássárgáját kikavarjuk a cukorral, majd a
habhoz adjuk. A lisztet, a sütõport és a ka-
kaót összekeverjük és a habhoz adjuk. Vi-
gyázva összekeverjük és papírral bélelt
tepsibe öntjük. 180 fokos sütõben nagyjá-
ból 30 perc alatt megsütjük. Megcsináljuk
a krémet: a tojássárgáját a cukor felével ki-
keverjük, felöntjük a tejjel, és a reszelt fe-
hér csokoládét is hozzáadjuk. Alacsony
hõfokon fõzni kezdjük, folyamatosan ke-
vergetjük. Amikor krémessé válik, le-
vesszük a tûzrõl. A zselatint kevés vízben
feloldjuk az elõírás szerint és a langyos
krémhez keverjük. 30 percre hûtõbe rak-
juk, majd hozzákeverjük a mascarponét. A
tejszínhabot a maradék cukorral felverjük
és a krémhez keverjük. A tésztára kenjük a
krémet. A csokoládét felolvasztjuk, lan-
gyosra hûtjük és a tetejére csorgatjuk. 1
órára hûtõbe tesszük, és szeleteljük.

Eperlekvár

Hozzávalók kb. 5 db 2 dl-es üveghez: 1,2 kg
eper, 60 dkg cukor, 2 ek gyümölcspálinka.

Az epret alaposan megmossuk, megtisztít-
juk, alaposan lecsepegtetjük. Az epret lá-
bosba tesszük, rászórjuk a cukrot, és kb. 1
órát állni hagyjuk, hogy levet eresszen. Le-
öntjük az eperrõl a levet, ezt szörpnek
megfõzhetjük, az epret kevergetve sûrûre
fõzzük. Ha megfelelõ sûrûségû, hozzáönt-
jük a pálinkát. A forró lekvárt az elõkészí-
tett üvegekbe szedjük, lezárjuk, pár percre
fejtetõre állítjuk, majd száraz dunsztban
hagyjuk kihûlni.

NAGYMAMA RECEPTJEI
MÛSORA
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Miklósi focidömping
Helyzetek kihagyásából

jeles

Sárszentmiklós–Ercsi 0-2 (0-1)

Sárszentmiklós: Lieszkovszky Z. – Lajtos
A., Szabó B., Kõkuti T., Horváth I.,
Gráczer B., Benke V., Vámosi D., Horváth
Á., Demeter D., Nagy Á.
Csere: Vámosi G., Bartók Z., Gráczer G.,
Gráczer B., Deák M.
Edzõ: Sárai György.
Ercsi: Gaál L. – Ivacs G., Szalánczi G.,
Rapai R., Fridrich D., Kõvári L., Gróf A.,
Kovács P., Farkas J., Nagy R. B., Varga K.
Csere: Flórián Á., Hosszú P., Kondreska R.,
Rezes J., Sárdi G., Rácz M., Drapcsik Á.
Edzõ: Gróf András.
A nagy meleg ellenére jól kezdett a hazai
csapat. Az elsõ félórában sorozatos táma-
dásokat vezetve többször is 100 %-os hely-
zet maradt kihasználatlanul. A 6. percben
Kõkuti jobb oldali szöglet után 2 méterrõl
lõtt fölé. A 19. percben Horváth Á. fejesét
a gólvonalról vágta ki Farkas J. A 25. perc-
ben Demeter D. kilépett a védõk között és
Gaál L. lábbal szögletre hárította a lövést.
A 27. perc ismét Demeter D.-helyzetet ho-
zott, de 6 méterrõl fölé emelt. A 37. perc-
ben az elsõ vendégtámadás gólt eredmé-
nyezett. A kapus kirúgását Nagy R. B. a kö-
zéppályán megkapta. A jobb oldalon indu-
ló Ivacs G.-t kiugratta, aki elhúzott a védõ
mellett és a hosszú sarokba lõtte a labdát,
0-1. A gól után ismét hazai helyzet. Grác-
zer B. a megszerzett labdával kapura tört,
és közelrõl leadott lövését Gaál K. ismét
lábbal védte.
A második félidõ az Ercsi támadásaival in-
dult. Gróf A. szabadrúgását védte Liesz-
kovszky Z. A Sárszentmiklós mezõnyfö-
lénybe került, és Benke V., majd Horváth
Á. helyzetét hárította a vendégek védelme.
A 77. percben Fridrich R. keresztbe vezet-
te a 16-os elõtt a labdát. A kiugró Ivács G.
elé tálalt, aki 10 méterrõl a hálóba lõtt, 0-2.
A szervezetten védekezõ és támadó Ercsi
csapata értékes gyõzelmet aratott az ener-
vált, a kapu elõtt bizonytalankodó hazaiak
ellen.
Jók: Kõkuti T., illetve Gaál L., Ivacs G.

Demeter Dávid
négy góljával

Sárszentmiklós U19–Ercsi U19
9-0 (3-0)

Sárszentmiklós U19: Brúzsa S. P. – Pajor
T., Szabó B., Horváth I., Vagyóczki P.,
Gráczer B., Demeter D., Molnár M., Hor-
váth A., Nagy Á., Szakács S.
Csere: Húsvéth T., Petõ A., Csizmadia B.,
Gyökér K., Márkovics D.
Edzõ: Pajor László.

Ercsi U19: Rácz M. – Völgyi I. M., Varga
A., Mónus M., Papp P., Orbán R., Góman
M., Aux Á., Völcsei M., Baki M., Kovács
G. S.
Csere: Nikolics J., Vizsnyiczki R.
Edzõ: Lieber Károly.
Nehezen indult be a gólgyártás. A 37. per-
cig Horváth Á., Gráczer B., Demeter D. ki-
hagyott helyzetei okoztak veszélyt a ven-
dégek kapujára. A 37. percben Horváth Á.
elhúzott a bal oldalon, laposan beadott
labdájára Demeter D. érkezett és 5 méter-
rõl a hálóba passzolt, 1-0. A 39. percben
Horváth Á. a kapus által elvétett labdára
lecsapott és az üres kapuba gurított, 2-0. A
42. percben Molnár M. átadását Demeter
D. kapta, 14 méterrõl a bal alsó sarokba
lõtt, 3-0. A 44. perc eseményét a tatamin
ponttal, a focipályán piros lappal díjazzák.
Szakács S. „Böde-dobással” vitte le ellen-
felét, a játékvezetõ kiállította.
A második félidõ 15. percében Molnár M.
visszaszerezte az eladott labdáját, középen
kilépett és a kapus mellett a hálóba lõtt,
4-0. Hét perc múlva Molnár M. indította
Demeter D.-t. Lövését Rácz M. csak kiütni
tudta, és az érkezõ Nagy Á. 2 méterrõl a
kapuba vágta a labdát, 5-0. Ezekben a per-
cekben teljesen beszorultak a vendégek a
saját térfelükre. A 69. percben Molnár M.
a jobb oldalon elhúzott a védõ mellett, be-
adására Demeter D. érkezett, és 5 méter-
rõl passzolta a hálóba a labdát, 6-0. A 73.
percben ismét Demeter D. a fõszereplõ. A
megkapott labdával a bal oldalon kilépett
és a kifutó kapus mellett 14 méterrõl a
hosszú sarokba helyezett, 7-0. A 81. perc-
ben Nagy Á. átcselezte magát a védõn és
Rácz M. mellett talált a kapuba, 8-0. A
vendégek ekkor már szórványos támadá-
sokra sem voltak képesek. A 84. percben
Demeter D. átadásával Márkovics D. lé-
pett ki és a kapu bal sarkába gurított, 9-0.
A helyzetek alapján kétszámjegyû ered-
ménynek kellett volna születni.
Jók: Demeter D., illetve Rácz M.

A sorozat megszakadt

Rácalmás–Sárszentmiklós II. 1-0 (0-0)

Rácalmás: Papp S. – Szeitz I., Szabó Z.,
Tubak D., Nagy B., Juhos B. B., Ürmös T.,
Happy S. W., Horváth D., Godó T.,
Romak P. R.
Csere: Csernus G., Orsós N., Godó T.
Edzõ: Horváth Zoltán.
Sárszentmiklós II.: Brúzsa S. P. – Pajor L.,
Juhász G., Fülöp T., Pajor T., Mádi L., So-
mogyi L., Szabó Z., Dombi Z., Rigó L.,
Krajcsovics P.
Csere: Petõ A.
Edzõ: Pajor László.
Az elsõ félidõben a kiegyenlített játék mel-
lett a helyzetek kihagyásában jeleskedtek a
csapatok. A 74. percben a Rácalmás szer-

zett gólt Godó T. révén, és ez egyben a gyõ-
zelmet is jelentette a hazaiaknak.

A bizonytalanság ára

Szár U16–Sárszentmiklós U16
3-0 (1-0)

Szár U16: Gamecz D. – Farkas F. M., Ma-
dár P., Hollósy Gy., Futó T. M., Sashegyi
D., Tóth B., Tóth B., Hoszpodár B. S.
Csere: Nyári M., Hollósy K., Jankovics R. K.,
Tóvári V., Székely Zs.
Edzõ: Bogdán Zsolt.
Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Juhász
Gy., Ambrózi M., Bögyös B. G., Lukács Z.,
Kondor K. A., Erdélyi A., Gyökér K., Fe-
kete A., Nagy F., Gábris R.
Csere: Brúzsa T.
A mérkõzés elején támadólag lépett fel a
hazai csapat, és a 6. percben Hollósy Gy.
góljával megszerezte a vezetést.
A félidõ további részében kiegyenlített já-
ték folyt.
A második félidõben az 55. és az 59. perc-
ben Hoszpodár B. S. és Tóvári K. góljaival
biztosította a gyõzelmet a Szár U16-os csa-
pata.

Ez az év is jól végzõdött

Sárszentmiklós Ö. F.–Mezõszilas Ö. F.
3-0 (2-0)

Sárszentmiklós Ö. F.: Sipõcz A. – Tóth A.,
Killer G., Vereczkei J., Csendes I., Deák
G., Emperger J., Németh A., Kristóf G.,
Derecskei J., Horváth I.
Csere: Kassai N., Csuti Z., Takács K. A., Ke-
lemen B., Örkényi B., Lakatos Gy., Tóth I.
Mezõszilas Ö. F.: Madár Z. – Petrik J., Ju-
hász G., Kozma Z., Góman Z., Szepesi S.,
Nagy L., Szûcs L. B., Micskó T. K., Ro-
hanczi T., Pécsi Z.
Csere: Tücsök Zs.
Küzdelmes, sportszerû játék mindkét csa-
pat részérõl a bajnokság utolsó fordulójá-
ban. A hazaiak a 6. percben megszerezték
a vezetést. Emperger J. lövése a kapuról
kipattant, és az érkezõ Csendes I. a hálóba
lõtt, 1-0. Békés játszadozással teltek a per-
cek. A 27. percben Csendes I. húzott el a
jobb oldalon, és a középre adott labdát
Emperger J. 8 méterrõl, a régi idõket idéz-
ve, a bal felsõ sarokba lõtt, 2-0. A két 16-os
között folyt a játék egy-egy helyzet kidol-
gozásával, de a kapusok magabiztosan
védték kapujukat. A 62. percben Madár Z.
kiütötte Kassai N. lövését. Emperger J. jó-
kor érkezett, és 15 méterrõl a kapu bal sar-
kába lõtt, 3-0.
Eredményes évet zárt az Öregfiúk csapata.
A bajnokságban végig ott lebegett a bajno-
ki cím megszerzésének esélye a csapat
elõtt. A csapat dojenje, Derecskei József
vezetésével a dobogó második helyén vég-
zett a csapat.
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Sima félidõ után
szoros gyõzelem

Sárbogárd–Mezõfalva II. 4-3 (3-0)
Fejér Megyei Labdarúgó-bajnokság, Hor-
fer Serleg csoport (III. osztály), 25. fordu-
ló:
Sárbogárd: Barabás J. – Kovács D., Ko-
vács Z., K. Szabó, Lakatos Gy., Sebestyén
Zs., Bognár Zs., Tóth I., Bogdán A., Szabó
A., Csizmadia K.
Cserék: ifj. Mondovics Z. Kovács Z. helyett
(46.), ifj. Simon J. Csizmadia K. helyett
(46.), Barabás T. K. Szabó helyett (51.),
Kovács A. Szabó A. helyett (81.).
Játékos–edzõ: Bognár Zsolt.
Gólszerzõ: Kovács D. (13.), Bogdán (34.),
Bognár (39.), ifj. Mondovics (60.), ill. Nagy
(47., 59.), Szabó (85.).
A hétvégén a tabella 7. helyezettje, a Me-
zõfalva II. csapata volt a vendégünk. A
mérkõzésrõl csapatunkból Pásztor és
Czinka is hiányzott. Kettejük személyében
pedig 38 gól hiányzott a pályáról. Ennek
ellenére mi kezdtük támadószellemben a
mérkõzést. Rögtön a 13. percben Kovács
D. volt eredményes, ezt az elõnyt a félidõ
hajrájáig õriztük. A 34. percben pedig
Bogdán megduplázta az elõnyünket, majd
5 perccel késõbb Bognár révén már 3 góllal
vezettünk. Az elsõ félidõben csak egy csa-
pat volt a pályán.
A folytatásban összekapták magukat a
vendégek. Az 59. percig Nagy kétszer is
eredményes tudott lenni, ezzel visszajöt-
tek a mérkõzésbe a falvaiak. Az örömük
azonban nem tarthatott sokáig, hiszen a
középkezdés után nem sokkal Mondovics
ünnepelhette gólját, és ismét megnyugtató
volt az elõny. A 85. percben Szabó révén
még szépítettek a vendégek, de ennél
többre már nem futotta. Saját magunknak
nehézzé téve a mérkõzést gyõztünk. A 3
pont a zsebben, így az utolsó fordulóban
még meg lehet szerezni az ezüstérmet.

Június 5. (vasárnap) 17 óra:
Alap–Sárbogárd

Sebestyén Zsolt, a csapat kapitánya:
Az elsõ félidõben a kezdeti zavar után jól ját-
szott a csapat. Szép akciókat vezettünk, a gó-
lokon kívül több lehetõségünk is adódott.

Aztán a 2. félidõben egy teljesen más Sárbo-
gárd jött vissza a pályára. Hiba hiba hátán,
rossz passzok, lazaság jellemezte a játékun-
kat. Hagytuk ellenfelünket feljönni egy gólra.
Utána gyorsan sikerült növelni az elõnyt, de
ismét belealudtunk a meccsbe és szorossá
tettük a végét. A nyári meleg és a szezon vége
rányomta a bélyegét a meccsre. A csapat ne-
vében köszönjük a szurkolóinak az egész
éves szurkolást, buzdítást és kitartást. Bízunk
benne, hogy a következõ szezonban is tudjuk
szórakoztatni szimpatizánsainkat.

Tabella:

1. Iváncsa II.–
Beloiannisz 23 18 5 0 139 29 110 59

2. Nagyvenyim 23 18 2 3 93 36 57 56

3. Sárbogárd 23 17 4 2 91 29 62 55

4. Cece 23 14 3 6 74 43 31 45

5. Mezõszilas 23 13 3 7 48 40 8 42

6. Vajta 23 11 3 9 61 40 21 36

7. Mezõfalva II. 24 11 2 11 75 63 12 35

8. Elõszállás 23 7 3 13 38 69 -31 24

9. Dég 23 7 0 16 48 107 -59 21

10. Kisapostag 23 5 5 13 37 72 -35 17

11. Sárszentágota 23 4 3 16 41 97 -56 15

12. Alap 23 3 6 14 39 66 -27 15

13. Perkáta 23 2 1 20 32 125 -93 -1

Kisapostagtól -3, Perkáta -8 pont levonva.

Rehák Tamás

A bajnokság végeredménye

1. Enying 18 1 3 101-38 55
2. Sárszentmiklós 17 2 3 77-27 53
3. Szabadbattyán 13 2 7 63-43 41
4. LMSK Cobra Sport 12 4 6 50-35 40
5. Polgárdi Vertikál 12 1 9 46-34 37
6. Cece 9 2 11 38-59 29
7. Káloz 9 0 12 45-67 27
8. Mezõszilas 9 3 9 37-34 18
9. Tác–Csõsz 5 5 12 31-61 17
10. Lajoskomárom 4 5 11 38-55 17
11. Kisláng 4 5 13 25-47 17
12. Soponya 2 2 18 21-72 5
Mezõszilastól -12, Tác–Csõsztõl -3, Soponyától
-3 pont levonva.

A hétvége sportmûsora

2016. június 4. (szombat):
15 óra: Felcsút U19–Sárszentmiklós U19
(Felcsúton)
17 óra: Puskás FC Kft. III.–Sárszentmiklós
(Felcsúton)
17 óra: Sárszentmiklós II.–Enying
2016. június 5. (vasárnap):
10 óra: Sárszentmiklós U16–Ercsi U16
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

FOCITÁBOR!
Focitábor! Focitábor!
Az idei évben is napközis jelleggel kerül
megszervezésre a Bozsik-program kor-
osztályosainak a Sárszentmiklós SE le-
bonyolításában a focitábor.
Az egyesület edzõi gondoskodnak a
gyerekekrõl, a szakmai tartalomról.

A tábor 2016. június 20-án indul,
naponta 8–17 óráig.

Programok: edzések, sportfoglalkozá-
sok, csapatépítõ játékok, filmvetítések,
egészséges életre nevelés.
A tábor részvételi díja: 2.000 Ft/nap.
A térítési díj magában foglalja napi há-
romszori étkezés, szervezési költsége-
ket, valamint a gyerekek jutalmazását.
Jelentkezni lehet:
Sallai Attila 06 (70) 363 0473, Lajtos
András 06 (30) 701 0169.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Hív a pálya, vár a labda!
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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

RAKTÁROSI MUNKAKÖRRE,
targoncavezetõi engedéllyel kollégát keresünk

sárszentágotai üzemünkbe.
06 20 4699 784

M6-os autópályán OMV töltõállomás
FÉRFI MUNKATÁRSAT, NYÁRI MUNKÁRA

NÕI MUNKATÁRSAT keres.
Önéletrajzokat a sztrada6kft@gmail.com-ra kérjük.

ALBÉRLETET KERESEK,
elsõsorban az Ady-lakótelepen.

06 30 951 3367

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

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

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)

Sárbogárd központjában háromszobás gázfûtéses családi ház eladó. Érdek-
lõdni: (+36) 269 5353, délután 16 óra után.

Eladó: 1 gyalupad, 1 tizenkét tagú olajradiátor, 1 állvány 4 db polccal
30x75x150 cm, 1 állvány D-s 4 db polc 40x90x150 cm, 1 mázsa. 06 (30) 359
4600 (0044175)

Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban, saválló moso-
gató alsó-felsõ szekrénnyel eladó. 06 (20) 405 7366

Virágsarok 2. szám: családi ház eladó. 06 (20) 351 4181 (0044168)

Sütni való csirke kapható Tinódy út 52. TETRA-H (barna) csirke elõjegyeztet-
hetõ július 8-ára. 06 (30) 384 2294

Szobafestés, mázolás tapétázás kedvezõ áron Sárbogárdon és vidéken. 06
(30) 682 1210

APRÓHIRDETÉSEK

A következõ napokban változóan, gyakran erõsen felhõs lesz az ég, de azért több-kevesebb napsütés szinte minde-
nütt, minden nap várható. Zápor, zivatar bárhol kialakulhat, nagyobb eséllyel a délutáni, kora esti órákban. Vasárnap
sokfelé várható zápor, zivatar, akár már a délelõtti órákban, és sokfelé heves zivatar, felhõszakadás, jégesõ is kiala-

kulhat. A jövõ héttõl kissé megnyugodhat idõjárásunk, csak helyenként alakulhat ki egy-egy zápor, sok lesz a napsütés és a nappali felmelegedés is erõsödik
1-2 fokot. A változó, de többnyire nyugatias irányú légmozgás általában gyenge, vagy mérsékelt lesz, zivatarok környezetében azonban lehetnek erõs, vagy vi-
haros széllökések. Vasárnaptól északnyugatira, majd északkeletire fordul a szél és hétfõre meg is erõsödik. A délutáni csúcshõmérsékletek jellemzõen 21 és 27
fok között szóródnak majd az idõszak nagy részében, míg éjjel 10 és 15 fok körüli legalacsonyabb értékek lesznek a jellemzõek. A jövõ hét közepére azonban a
nappali csúcshõmérséklet elérheti a 30 fokot is.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
TANFOLYAMOK NYÁRRA!
Kezdõ számítástechnikai tanfolyamot indítunk

a sárbogárdi mûvelõdési központban,

június 27-én, hétfõn, 17 órakor.

Internethasználat, levelezés, szövegszerkesztés.

A tanfolyam 30 órás, heti két alkalommal, 2x45 percben.

Nem csak fiataloknak J!

A tanfolyam díja: 10.000 Ft.

Újrakezdõ számítástechnikai tanfolyam indul
a mûvelõdési központban Sárbogárdon,

június 27-én, hétfõn, 18.30-kor.

A tanfolyam 30 órás, heti két alkalommal, 2x45 percben.

A tanfolyam díja: 10.000 Ft.

Érdeklõdni lehet: 06 25 460 031, 06 70 330 81 06,
muvhaz@bogard.hu,

vagy személyesen a mûvelõdési központban.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni minden kedves Támoga-
tónknak és Segítõnknek, akik a „Papföldi Gyermek- és Családi
Napot” bármely módon segítették, támogatták!
Támogatóink: B3 Takarék, BB Truck 2003 Kft., Berkei Zoltán, Bertalan
András, Bertalan Orsolya, Bíró Kriszta, Bogárd és Vidéke Hírház, Csapó
Istvánné, Csilléry Beatrix, Dala Lajos, Dániel Zsolt, Deák Beáta, Deák
Géza, Dészolg Kft., Demeter Attila, Demeter Zoltán, Domján József,
Domján Pékség, dr. Berzeviczy Gábor, dr. Krencz Balázs, dr. Szabadkai
Tamás, Egei Józsefné, Erõs Ferenc, Erõs Gábor, Fair Bútorház, Farkas
Dániel, Farkas Istvánné, Farkas Tamás, Fejérvíz Zrt., Feketéné Tóth
Krisztina, Fodor és Molnár Kft., Fömo-Hús Kft., Fõtéri Cukrászda, Gábris
Tibor, Gipszfal Kft., Gyõri Lajos, Handáné Balogh Bernadett, Herczeg
Miklós, Hérincs Tamás, Hollósi Géza, Horváth Ferenc, Horváth Ferenc
(Fercsi), Horváth István (Csucsu), Horváth Tamás, Horváth Tibor,
Hrabovszki Mihályné, Huszár Autó Kft., Huszár Gáborné, ifj. Kiss Tibor,
ifj. Szakács Zoltán, ifj. Szilveszter János, József Attila Mûvelõdési Köz-
pont, Kaszás György, katasztrófavédelem, Kelemen Béla, Király Miklós,
Kiss Anita, Kiss István (üveges), Kiss Péter, Kiss Zoltán, Kiss Zsanett,
Kovács Attila, Kovács Imre, Kövesdi István, Krencz Szabolcs, Kuti Mik-
lós, Lajtosné Márti, Légió 2000 Security Kft., Lengyel Istvánné, Magai
Erika, Márkovics Zoltán, Márkovics Zsolt, mentõk, Mezõ Péter, Móré
Péter, Nagy Dezsõ, Nagy Imréné, Nagy Károly, OMV Sárbogárd, Örké-
nyi Péter, Õrs Patika Sárszentmiklós, Palotás Péter, Papföldi Presszó,
polgárõrség, Rauf Miklósné, Reischl Sámuel, rendõrség, Rostás Péter,
Sárbogárd Város Önkormányzata, Sárréti Híd, Sepsi Miklós, Sepsi
Zsolt, Simon Andrea, Simon Gergely, Somogyvári Róbert, Sudár Ablak
Kft., Szakács László, Szakács Zoltán, Szamosi József, Szél Imre, Szem-
zõ Gábor, Szigeti Attila, Szilveszter János, Szilveszterné Nyuli Ilona, Tar
István, Tar János, Tar László, Trafic Trans Kft., Tulok József, Varga Csa-
ba, Varga János, Varga Tiborné, Veres Péter, Viczina Balázs.

A gyermekek és a szervezõk nevében: Hrabovszki Mihály, Len-
gyel István, Nyikos Tamás, Márkovics Lajos és Handa Csaba
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TÉRÍTÉSI DÍJAK
2016. június hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a térítési díjak beszedésére. Felhívom a tisztelt
szülõk/gondviselõk figyelmét, hogy a nyári szünet miatt minden iskolában csak egy napon lesz lehetõ-
ség a térítési díjak befizetésére!

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
2016. június 9. (csütörtök) 7.45–16.30 óra,

Sárszentmiklósi Általános Iskola: 2016. június 9. (csütörtök) 7.45–16.30 óra,

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium: 2016. június 8. (szerda) 7.45–16.00 óra,

Szent István Általános Iskola: 2016. június 10. (péntek) 7.45–9.30 óra,

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola: 2016. június 10. (péntek) 8.00–9.00 óra.

PÓTBEFIZETÉS:

2016. június 20-ától a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 13. számú
irodájában 8.00–15.00 óráig.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2016. május 13-ai ülésén elfogadta:

– a 10/2016. (V. 25.) önkormányzati rendeletet
a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2015.
évi költségvetésérõl szóló 3/2015.(II. 26.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról;

– a 11/2016. (V. 25.) önkormányzati rendeletet
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2015. évi
zárszámadásáról;

– a 12/2016. (V. 25.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl
szóló 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról;

– a 13/2016. (V. 25.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról;

– a 14/2016. (V. 25.) önkormányzati rendeletet
a lakások és helyiségek bérletére és elidegení-
tésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
49/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési cso-
portjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Termékvisszahívás
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/FO/00385/
0009/2016. számú határozata alapján a Me-
Rmald márkajelzésû, NO. 116 típusjelölésû sel-
lõ játék baba megnevezésû termék forgalom-
ból való kivonásra és a vásárlóktól való vissza-
hívásra kerül.
Aki a fent nevezett termékbõl vásárolt a Sár-
bogárd, Ady Endre út 129. szám alatti Kínai
áruházban, azt kérjük, hogy saját és gyermeke
biztonsága érdekében, a határozatra tekintettel
hozza vissza üzletünkbe. A termék árát visszaté-
rítjük.

GYALOGOSOK ÉS KERÉKPÁROSOK
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÉVE

A sárbogárdi rendõrök a gyalog és kerékpárral közlekedõk figyelmét hívták fel a szabá-
lyos közlekedésre.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti rendõrei 2016. május 26-án Sár-
bogárdon, a Hunyadi utcában ellenõrizték a gyalogosokat, Cecén, a Jókai utcában pedig
a kerékpárral közlekedõket. A rendõrök az intézkedések során figyelmeztették a sza-
bálytalan gyalogosokat, illetve felhívták a biciklisek figyelmét a kötelezõ tartozékok
fontosságára.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Állatorvosi ügyelet

2016. június
4-5.: dr. Földi József, 7013 Cece, Köztársaság
u. 30/a, 06 (20) 355 7213;

11-12.: dr. Pátzay József, 7000 Sárbogárd, Asz-
talos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;

18-19.: dr. Keszthelyi Gábor, 8125 Sárkeresz-
túr, Szent István u. 3., 06 (20) 974 9065;

25-26.: dr. Csele István, 2433 Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 993 9404.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Puszta-
egres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta,
Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyhá-
za.

Dr. Kovács Péter járási hivatalvezetõ
nevében és megbízásából: dr. Szlávik

Ferenc osztályvezetõ, járási fõállatorvos

KÉK HÍREK
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Már Dél-Afrikában is olvassákMár Dél-Afrikában is olvassák
a Bogárd és Vidékét!a Bogárd és Vidékét!

A kép beküldõje László Gábor,A kép beküldõje László Gábor,
egy hûséges olvasó.egy hûséges olvasó.


