„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2016. június 9. - XXVII. évf. 23. szám
20 oldal, 250 Ft
Kegyelmi állapot . . . . . . . . . 2-3
Nyitva a világra . . . . . . . . . 4-5
Jé, ez is Szudán? . . . . . . . . . . 6
Kis hazánkat járva… . . . . . . . . 7
Aranyat érõ gyõzelem . . . . . . . 16
Maradt a dobogó harmadik foka . . . 17
Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

www.bogardesvideke.hu

A Dél-Mezõföld független hetilapja

SZERENCSE,
VAGY
NAPFORDULÁS?

NYELVKÖNYV
A
PAD ALATT

A KROOMPLILEVES
LEGYEN
KRUMPLILEVES!

(3. oldal)

(4-5. oldal)

(9. oldal)

Padban
„Megszerettem a tanítást, amit azóta
is a világ egyik legszebb szakmájának
tekintek” – jegyzi meg Gulyás Ibolya a
vele készült interjúban. Igaz, hogy õ
maga csupán nyolc évig tanított, képesítés nélkül, utána látszólag egészen más irányt vett az élete a világutazónak. De csak látszólag. Emberekkel való kapcsolatok hálója szövi
át az életét, és útirajzaival tanít bennünket nyitni a világra, más emberekre.
Ülök a tanító nénikkel szemben a tanteremben; mintha kisdiák lennék –
egy új világba vezetnek be. Egészen
más gyermek révén, szülõként egy iskola életébe bekapcsolódni, mint annak idején diákként. Hiába ismerem
az iskola intézményének mûködését,
hevesen dobog a szívem az ismeretlen
újtól, hogy milyenek lesznek a tanító
nénik, az új társak, a közösség.
Érzem, hogy egy út van: a bizalom, a
hit, a másikban a jót meglátni. Így fogadják be az óvó, tanító és tanár nénik, bácsik, nõk és urak a rájuk bízott
gyermekeket szüntelen. Mert mindig
van egy közös pont, ami a megértés
forrása, ami erõsebb a különbségeknél: az emberségünk.
Hargitai–Kiss Virág
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Írás a
16. oldalon.

Meroé piramisok

JÉ, EZ IS SZUDÁN?
Írás a 6. oldalon.
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Kegyelmi állapot
Budavári Árpáddal, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság kapitányával és Bognár Endrével, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság rendészeti osztályának vezetõjével egy nemrég lezajlott és egy folyamatban lévõ akcióról, valamint
2016 elsõ félévének közbiztonsági tapasztalatairól beszélgettünk. A kegyelmi állapot tavaly óta még mindig tart. Ám ennek megtartása nem ró
kevesebb feladatot a rendõrségre.
– A június 3-ai sárszentmiklósi teljes tereléses ellenõrzésnek mik voltak az eredményei?
Bognár Endre: – A pénteki akció egy finn
módszeren alapuló ellenõrzés volt. Az ellenõrzés fõ célja az volt, hogy szûrje: a jármûvezetõk fogyasztottak-e alkoholt a jármûvezetés megkezdése elõtt. A 4 órás fokozott ellenõrzésben 1200 jármûvezetõt
vontunk ellenõrzés alá. Nagyon pozitívak
a tapasztalataink. Két esetben mutatott
pozitív eredményt a szonda. Mindkét esetben nagyon csekély, a büntetõeljárás megindításához szükséges határt el nem érõ
volt az elfogyasztott alkohol mennyisége.
Tehát ez a két jármûvezetõ sem volt befolyásolt, csak volt a szervezetükben szeszes
ital fogyasztásából származó alkohol.
– Készségesek voltak azok, akiket ellenõrzés alá vontatok?
Bognár Endre: – Igen, azt vettük észre,
hogy a jármûvezetõk magukénak érzik ezt,
tehát tudják jól, hogy ez õértük is van, hogy
ne jöhessen velük szembe soha olyan jármûvezetõ, aki fogyasztott alkoholt. Senki
nem tagadta meg az alkoholszonda megfújását, mindenki készséges volt, teljesen
korrektül álltak az ellenõrzéshez.
– Gondolom, terveztek még ilyen jellegû
akciókat.
Bognár Endre: – Ez folyamatosan napirenden lesz, ahogy tavaly is. Az év hátralévõ idõszakában változtatott helyszíneken,
ahol a hétköznapi általános tapasztalatok
alapján szükséges, ott fogunk végrehajtani
ilyen ellenõrzéseket.
– Egy már zajló akció a kerékpárosok és
gyalogosok ellenõrzése. Vannak olyan tapasztalatok, amikre alapozva esetleg
tudsz jó tanácsokat mondani azoknak,
akik még nem kerültek ilyen vizsgálat tárgyává?
Bognár Endre: – A közlekedés résztvevõi a
gyalogosok és a kerékpárosok is, és rájuk
együttesen jellemzõ, hogy védtelenek illetve sokkal kevésbé védettek a jármûvekkel
szemben, mint a jármûben utazók. Nincs
körülöttük karosszéria, ha õk balesetek
résztvevõi, akkor sokkal komolyabb sérüléseket szenvednek, mint a jármûvezetõk,
utasok. A mi kapitányságunk illetékességi
területén az általuk elszenvedett közlekedési események nem szaporodtak meg, de
természetesen nekünk megelõzési feladataink is vannak. Azért figyelünk fokozottan rájuk, hogy ne is szaporodhassanak
meg ezek az események. A gyalogosok sokat tudnak tenni azért, hogy nehogy bal-

esetet szenvedjenek el, azáltal, hogy a kijelölt gyalogosátkelõ-helyeken mennek át.
Akár ott, akár máshol kelnek át az úttesten, nagyon figyeljenek arra, hogy az érkezõ jármûvek biztosan észlelték-e õket. A
kerékpárosoknál szintén nagyon fontos a
jól láthatóság, a kerékpár kivilágítása illetve az olyan ruházat, ami segíti azt, hogy a
jármûvezetõk észleljék õket.
– Tehát inkább belterületen is viseljünk
láthatósági mellényt?
Bognár Endre: – Így van, ha pluszt tudunk
tenni, akkor tegyük! A KRESZ és az egyéb
normák elõírják a kötelezõ kellékeket, de
semmi nem tiltja, hogy többet tegyünk a
saját érdekünkben. Lakott területen belül
nem kötelezõ a fényvisszaverõ mellény viselése, de ha azt valaki viseli, azzal sokat
tud tenni azért, nehogy balesetet szenvedjen.
– A kerékpárok mennyire jól felszereltek a
korábbi kampányoknak köszönhetõen?
Bognár Endre: – Javul a felszereltségük,
de van még mit tenni. 5-10 évvel ezelõtt
örült az ember, ha egy kerékpáron hátul
volt világítás. Ma egyre jobban terjed, hogy
elõre is tesznek villogót. A fényvisszaverõ
prizmákat is használják.
– Mik a 2016-os év eddigi tapasztalatai,
eredményei a közbiztonság területén a
korábbi évekhez képest?
Budavári Árpád: – Kemény, nehéz év ez is,
miként az elõzõ volt. Tavaly nagyon sok
változáson ment keresztül a kapitányság is.
Az idei év elemzése elõtt fontosnak tartom
elmondani, hogy a kapitányság munkáját
érintõen minimum két olyan nagy változás
van, ami említést érdemel. Változott az illetékességi területünk, 3 településsel kevesebben teljesítünk szolgálatot. Ez változásokat hozott a rendõri munka elosztásában. Káloz és Sárosd a Székesfehérvári
Rendõrkapitánysághoz, Szabadegyháza
pedig a Gárdonyi Rendõrkapitánysághoz
tartozik. Ez elsõ hallásra könnyebbségnek
tûnik, de ha megnézzük, hogy az e 3 települést eddig felügyelõ Sárkeresztúri
Rendõrõrs a 3 településen dolgozó rendõrökkel szegényebb lett, akkor látszik,
hogy nemcsak a munka lett kevesebb, hanem az azt ellátó rendõrlétszám is, ami
nem feltétlenül deficit a munkában, de át
kellett hangolni a munkát. A másik nagy
változás, ami a tavalyi év szeptemberétõl
meghatározza az életünket mind a mai napig: a migrációs helyzet kezelése. Tavaly
szeptembertõl egész évben, az idén pedig a
tavaszi idõszaktól folyamatosan vannak
egységeink a határon.

– Hány fõs egységek?
Budavári Árpád: – A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányságnak van egy csapaterõs
rendõri százada, amely egy sárbogárdi rajjal együtt szolgál a határon, egyébként közmegelégedésre. A Fejér megyeieket nagyon szívesen látják ott, és habár minden
rendõr nagyon fontos, aki a határon szolgál, a fõkapitányságunk külön dicséretet is
kapott már azért, ahogy ott dolgozik. Ez
egyrészt munka a határon és sok túlmunka, amelyet a Belügyminisztérium, az Országos Rendõr-fõkapitányság egy erre elkülönített túlórakeretbõl finanszíroz. Tehát a rendõrök minden egyes percüket kifizetve megkapják. Másrészt munka itt is,
hiszen a kiesõ kollégáinkat pótolni kell. Az
ehhez szükséges túlórát is finanszírozza az
említett keret. Az idei évben sem várható
emiatt a közbiztonság állapotának romlása a városban és a környékén. Az emberek
pótlása nem egyszerû, a nyomukban keletkezõ ûr nehezen pótolható, mert egy ideig
megváltás a túlóramegváltás, de emberekkel dolgozunk, akiknek családjuk van,
gyermekeik vannak, hiányoznak otthonról
és nyilván a családjuk is igényt tart rájuk.
Nagyon nagy erõt ad nekik az a támogatás,
ami a lakosság részérõl megnyilvánul a
migrációs helyzetben különbözõ felajánlások formájában, amiket udvariasan vissza
kell utasítanunk, hiszen a rendõr nem fogadhat el ajándékot, még ha az nemes célból is lett felajánlva. De az az üzenet, ami e
mögött van, példaértékû és megsüvegelendõ. Nagy büszkeség, hogy ilyen támogatottság mellett végezhetjük a mindennapi
munkánkat.
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Nehezebb lenne, ha közben az emberek
azt látnák, hogy a lakóhelyükön rosszabbodnak az állapotok, a közbiztonság. Míg
tavaly az elsõ 5 hónapban 759 bûncselekmény keletkezett a Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén, addig ebben az évben 217. Személy elleni bûncselekmény 456 volt 2015 elsõ 5 hónapjában,
52 pedig az idei évben. Vagyon elleni bûncselekmény 161 volt tavaly ebben az idõszakban, idén 110, csak azokat a településeket figyelembe véve, melyek jelenleg a
területünkhöz tartoznak. A közlekedési
balesetek száma 65 %-kal kevesebb, mint
az elmúlt évben. Az elmúlt év elsõ 5 hónapjában 23, az idén 8 közlekedési baleset
történt.
– És az sem mindegy, hogy milyen jellegû
baleset, milyen jellegû bûncselekmény.
Budavári Árpád: – Halálos baleset tavaly
ilyenkor 3 történt, az idén még egy sem.
– Kopogjuk le!
Budavári Árpád: – Így van, kopogjuk le.
Ezek nagyon biztató és megnyugtató adatok. A mostani egy kegyelmi állapot, amit
nagyon meg kell becsülni. Mi magunk is így
teszünk. Remélem, hogy az állampolgárok
is így érzik. Csend van, de a csend mögött
hatalmas munka van.
– Közlekedési szinten nagyon sok az ellenõrzés, elhelyezték az ország különbözõ területein azokat a kamerákat, amik folyamatosan mérnek. Ezzel le lehet szoktatni
az embereket a gyorshajtásról. De a
bûncselekmények területén miért van ez a
csönd? Mindenki, aki nem feltétlenül tiszta szándékkal rendelkezik, a migrációs területre megy, és ott próbálja megkeresni
magát?
Budavári Árpád: – Ez egy összetett dolog.
Nem lehet csak a szerencsének, vagy valamilyen napfordulásnak betudni azt, hogy
most kevesebb a bûncselekmény. Minden
nap látom a kollegáim munkáját. Komoly
összefogás van a rendõrség, a polgárõrség
és az állampolgárok között. Ahol kicsit
alábbhagyott a rendõri jelenlét, ott megerõsödött a polgárõrök szerepvállalása,
ami nagyon fontos és köszönet jár érte. Az,
hogy jelen pillanatban nincs az a rendõri
kiesés, amit ne tudnánk túlórával finanszírozni, megint csak egy nagyon kedvezõ állapot ahhoz, hogy az ember ki tudja munkálni a közbiztonság, a bûnmegelõzés
megfelelõ módszereit helyben. A legjobb
megelõzés az, ha elfogjuk a bûnözõket.
Ebben sem járunk rossz úton, mert a sorozatjellegû vagyon elleni cselekményeket,
amik fölütötték a fejüket a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság területén, sikerrel derítettük föl. A présházakba, családi házakba történt betörések elkövetõit felderítettük és elfogtuk. Legutóbb Vajtán egy kisebb bûncselekmény-sorozat elkövetõit
tudtuk felderíteni. Tehát nemcsak a jelenlétünkkel vigyázzuk a rendet, hanem a
bûnügyes kollégáim dolgoznak azon, hogy
a már megtörtént bûncselekmények elkövetõi is rendõrkézre kerüljenek. Mindemellett jobban jönnek az információk,
jobban bíznak a rendõrökben. Az önkormányzati beszámolókon igénylik a sebes-
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ségmérést és a rendõri ellenõrzéseket, már
nem idegenkednek az emberek ettõl. Az
utóbbi években szemléletváltás történt a
rendõrségen. Nem feltétlenül a szankcionáló rendõrt kell, hogy igazoltatáskor az
ember maga elõtt lássa, hanem azt az embert, aki számára biztonságot szolgáltat és
nyugalmat teremt az adott településen.
Hogy milyen módon változott a rendõri
fellépés, azt egy hétvégi intézkedésünkön
keresztül is lehet látni.
Bognár Endre: – Hétfõn hajnalban, éjfél
után nem sokkal a szolgálatirányító parancsnokkal vonultunk ki Nagylókra az ott
szolgálatot teljesítõ kollégáinkat ellenõrizni. Sárbogárdról Kislók felé tartottunk,
amikor a hosszú egyenesben figyelmesek
lettünk két idõs hölgyre, akik az úttest jobb
szélén sétáltak. Se kivilágítva nem voltak,
se fényvisszaverõ ruházatot nem viseltek.
Az idõsebbik 84 éves volt. Megálltunk mellettük megkérdezni, hova tartanak. Kiderült, hogy elnézték a naptárat, és nem hétfõn mentek rendelõintézetbe vérvételre,
hanem vasárnap. Az utolsó buszt is lekésték, ezért tartottak haza gyalog. Egy biztonsági intézkedés keretén belül hazavittük Kislókra mindkét hölgyet.
– A rendõrök munkáját számos elismerés
bizonyítja, hiszen nagyon sokan részesültek kitüntetésben a Sárbogárdi Rendõrkapitányság munkatársai közül.
Budavári Árpád: – A rendõri munkát nem
lehet hivatástudat nélkül csinálni, és a kollégáimban megvan ez a hivatástudat. Az
idén 27 kollégám, azaz majdnem a hivatásos állományunk egyharmada kapott jutalmat. A Mezõfalvi Zrt.-tõl Bérdi Péter és
Éringer Beáta kapott jutalmat a környéken végzett kiemelkedõ tevékenységéért.
A sárbogárdi présházfeltörés-sorozat kapcsán kapott fõkapitány úrtól tárgyjutalmat
Bognár János és Dániel Zsolt. Jó színvonalú, kimagasló munkájáért Papp Attila Szabolcs, Szabó Orsolya, Bérdiné Gábor Anita és Erdélyi Sándor részesült elismerésben. A megye év rendõre kitüntetõ címet
és az ezzel járó jutalmat elmúlt évi tevékenységéért Nagy Dávid kollégánk, a Cecei Rendõrõrs parancsnoka kapta. Az év
munkatársa Kiss Katalin, a bûnügyi osztály
adminisztrátora lett. Továbbá az országos
rendõrfõkapitány úr a migrációs tevékenységben kiemelkedõen teljesítõ rendõrök
pihentetése céljából 16 fõ jutalomüdülését
tette lehetõvé. Egy kollégánk, Sallai Géza
ORFK-tárgyjutalomban részesült. A kapitányság bûnügyi osztályvezetõje, Boros
Zoltán a megyei közgyûléstõl a kiváló
rendõri tevékenység elismerésére alapított Salamon Lajos-díjat vehette át a közelmúltban a bicskei megyei napon. Ráadásul a kapitányság tavalyi évben végzett
munkája a saját szakmai szervezeti teljesítmény-értékelés rendszerében kiváló minõsítést kapott. Méltán lehetünk büszkék
kollégáink teljesítményére.
– Gratulálok a munkájukhoz és kívánom,
hogy a jelenlegi kegyelmi állapotot sikerüljön megõrizni minél tovább.
Budavári Árpád: – Ezen vagyunk, köszönjük szépen.
Hargitai–Kiss Virág
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Húsz év
szolgálatát
ismerték el

Magyarország belügyminisztere, dr. Pintér
Sándor a hivatásos állományban eltöltött
húsz év után szolgálati jelet adományozott
Kõvágó Dezsõ tûzoltó õrnagynak, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
parancsnokának. A szolgálati jelet Magosi
Lajos tûzoltó ezredes, megyénk katasztrófavédelmi igazgatója június 6-án adta át
Székesfehérváron. Az elmúlt két évtizedben a parancsnok számos beosztásban bizonyította rátermettségét. Gépjármûvezetõ volt az elsõ beosztása, amelyet a szerparancsnok, a szolgálatparancsnok-helyettes, a szolgálatparancsnok és 2011-tõl Sárbogárd tûzoltóparancsnoka követett. Külön ki kell emelni, hogy az eddig eltelt szolgálati életutat a sárbogárdi hivatásos tûzoltóságon járta be a parancsnok, ezzel is
bizonyítva a városhoz kapcsolódó elhivatottságát.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

4

PORTRÉ

2016. június 9. Bogárd és Vidéke

NYITVA A VILÁGRA
„Gulyás, ma melyik nyelvet tanulja?”
Gulyás Ibolyát lapunkban idõközönként megjelenõ útirajzairól ismerhetik, melyek révén távoli, turisták által
alig látogatott országok, vidékek társadalmába, kultúrájába, természeti és épített értékeibe nyerhetünk betekintést, mint például Tadzsikisztán, Tanzánia s most
Szudán. Eddig még nem volt alkalmunk arra, hogy megismerhessük az írások mögött rejlõ személyt magát, Ibolya életútját. Hollandiában élõ utazónk Sárbogárdról indult, volt tanár, idegenvezetõ, most szociális területen
dolgozik, s ki tudja, hányféle nyelvet beszél.
– Nyolcévesen az Egri csillagokat olvastam. Régi kötésû könyv
volt, 1961-es, vagy 1964-es kiadás, és rengeteg török mondatot lehetett benne találni, amiket megtanultam. Nagyon felbuzdultam
azon, hogy a regény egy más kultúrába engedett teljes belátást. Ez
annyira megfogott, hogy elhatároztam: megtanulok törökül, ha
törik, ha szakad. És meg is tanultam, igaz, csak késõbb, mert nem
volt török nyelvkönyv, csak francia, orosz, angol meg német. A
gimnáziumban franciául tanultam, aztán jöttek egymás után a
nyelvek. Játszottam otthon a rádión: órákig hallgattam a különbözõ adókat és megpróbáltam kitalálni, milyen nyelven mit mondanak. Minden nyelv vonzott. Úgy szereztem török nyelvkönyvet,
hogy a Világ Ifjúságában hirdettem. Egy fiú jelentkezett az ELTE-rõl, és megkaptam egy 1958-as kiadású, még oszmán török
nyelven írt török nyelvtankönyvet. Meg is tanultam rögtön, miközben érettségiztem. Aztán elkezdtem levelezni, szintén egy ifjúsági magazinon keresztül. Egyszer 200 levelet kaptam, amire
szerintem a rendõrség is fölfigyelt.
– Volt nyoma, hogy fölfigyeltek rád?
– Volt, mert 1986-ban behívattak Fehérvárra a rendõrségre, hogy
én kémkedek. Anyut is behívatták, hogy a lánya mit beszélget a török kamionsofõrrel a parkban, és ha ezt még egyszer megtudják,
akkor az anyut elbocsájtják az állásából.
– Pedig ez már a puha diktatúra idõszaka volt.
– Sárbogárdon még nem. Olyan mérges lettem, hogy csuda. Engem nem érdekelt a dolog, anyu meg apu viszont nagyon féltek,
így nem támogattak abban, hogy nyelveket tanuljak. Azt is mondták, hogy abból nem lehet megélni. 16 évesen a gimiben a pad
alatt egyik nap olaszul tanultam, máskor latinul. Azt hiszem, Albin tanár úr egyszer rám szólt: „Gulyás, ma melyik nyelvet tanulja?” 14 évesen a zenekarral Csillebércen voltunk.
– Milyen hangszeren játszottál?
– Klarinéton. Három évet jártam zeneiskolába Kalocsán, mert
nagyon jó hallásom volt.
– Hány éves korodban jöttetek Sárbogárdra?
– Kilenc, vagy tíz. Szóval Csillebércen arra kértem Lang tanár bácsit, a karvezetõnket, hogy vigyen el minket a városba egy könyvesboltba, mert én nyelvkönyvet akarok venni. Azt hiszem, akkor
épp angolra vágytam. Elmentünk, de csak lengyel nyelvkönyv
volt. Azt is olvasgattam, de nem annyira érdekelt. Vettem svéd
társalgási könyvet, spanyolt – amikhez hozzájutottam.
– Melyik nyelvekbõl jutottál el magas szintre?
– Törökbõl felsõfokú nyelvvizsgát tettem. Nem mentem vele semmire, apunak igaza volt. Mármint a papírral nem, de a magánéletemben rengeteget kamatozott a nyelvtudásom. Török barátaim
élnek a világ minden részén. Törökországba hazajárok. Tanzániában is török barátaim vannak, õket szoktam meglátogatni.
Amikor még Kalocsán jártam általános iskolába, rengeteg orosz
katona állt az utcán, mert a laktanya a városközpontban volt, az
érseki palotával szemben. Hallottam a többi gyerektõl, hogy azt
kell nekik mondani: „grásztutyi”. Amikor egyszer egyedül men-

tem haza, az egyik katonára ránéztem, és megszólítottam bátran:
„Grásztutyi”, aztán elszaladtam. Ez volt az elsõ idegen nyelvi
megnyilatkozásom, 6-7 évesen. Orosz nyelvbõl érettségiztem is.
– Franciából nem?
– Franciából is.
– A gimnázium után nyelvi irányba mentél tovább?
– A gimnázium után nem mentem sehova, mert nem tanultam
olyan sokat, örültem, hogy valahol lesz helyem. Elmentem a földhivatalhoz, ahol személyi számokat kellett egy hatalmas gépen tekerni. Azt hittem, belehalok; semmilyen kihívást nem éreztem
ebben a munkában. Pár hónap után anyuval elutaztunk Törökországba. Nagy kalandok után megérkeztünk Isztambulba. Át kellett menni az ázsiai részre hajóval, és ahhoz meg kellett szólítani
embereket. Egy se beszélt franciául, vagy oroszul.
– Akkor már volt valamennyi török nyelvi ismereted, csak nem
gyakoroltad.
– Odajött hozzánk egy fiatalember és megkérdezte, segíthet-e nekünk. Annyira elcsodálkoztam, hogy értem, amit mond és érti,
amit mondok. „Hû, de jó ez!” – gondoltam. Ez is rengeteget segített abban, hogy nyelveket tanuljak meg gyakoroljak.
– Hogy lett ebbõl idegenvezetés?
– Elmentem tanítani. Tombor Kati barátnõm rábeszélt.
– Képesítés nélkül?
– Igen, akkor még lehetett, érettségizetteket vettek rá, hogy helyezkedjenek el és jelentkezzenek a fõiskolára tanítás mellett.
– Hova mentél tanítani?
– Elõször Hantosra, utána Nagylókra. Ott volt szükség irodalomés orosztanárra felsõben. Féltem tõle, mert nem gondoltam volna, hogy én erre képes vagyok.
– Oda is költöztetek Katival?
– Kati Sárosdra került, én meg Hantosra, ahol egy pedagóguslakásban laktam egy másik lánnyal. Megtanultam a szakmát Budai
Gyõzõ igazgatótól és az ottani tantestület minden tagjától. Nagyon jó volt, szép éveim voltak, megszerettem a tanítást, amit azóta is a világ egyik legszebb szakmájának tekintek. Jelentkeztem
fõiskolára, de nem vettek föl. Összesen nyolc évig tanítottam, egy
ideig Sárosdon is. Aztán fölmentem Pestre szerencsét próbálni.
Mindenféle irodában dolgoztam. Nem tudtam jól keresni. Gyerekkoromban mindenem megvolt, soha nem kellett megküzdenem semmiért. Ezáltal nem tanultam meg soha, hogyan találjam
meg az utamat. Közben török nyelvtanfolyamra jártam. Egyszer
egy lánnyal hozott össze a sors, a buszon ült mellettem, szintén a
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török követségre ment török vízumért. Az
õ ismerõsei által kerültem idegenvezetõként Törökországba. 4-5 évig ezt csináltam. Fantasztikus élmény volt. Éltem Isztambulban is egy évig. Máig a második hazám Törökország.
– Miért hagytad ott?
– Mert abból nem lehetett megélni. Meg
hol lakjak? Nem volt biztonságos, és nem
tudtam helyezkedni már/még akkor sem.
– Régóta Hollandiában élsz.
– Igen, azt nem hagyom el.
– Azt gondoltam volna: így, hogy ekkora
szenvedély van benned Törökország iránt,
ott megállapodsz.
– Jártam török fiúkkal, de a turistanegyedben olyanokkal nem lehet ismerkedni,
akik komolyan is gondolják. 1986-ban ültem a vonaton a török barátnõmmel, mentünk vissza Isztambulba hozzájuk, mert én
akkor még tanítottam, és egy hónapra õ
jött hozzám, egy hónapra én mentem hozzá minden nyáron. A vonaton ült egy holland fiú a barátjával. Hollandiáról soha
nem hallottam. Fölolvastattam vele az útlevelét hollandul, és elhatároztam, hogy
egyszer megtanulok hollandul is. Franciául beszélgettünk, mert akkor még nem beszéltem angolul. Címet cseréltünk. Én
Belgrádban átszálltam a barátnõmmel Isztambul felé, õ pedig a barátjával Athénbe
ment. Utána sokat leveleztünk. 1994 karácsonyán jött ki hozzám, hogy költözzek
hozzá. Ha elõre tudom, hogy milyen Hollandia, a holland társadalom meg az én barátom, akkor oda tuti, hogy nem megyek.
De az élet így hozta. Öt év után elváltak útjaink. A nulláról kezdtem 39 éves koromban. Kiutaltak nekem egy kétszintes, betonból épült, négyszobás lakást. Majdnem
elsírtam magam, hogy én ezt hogy rendezem be, nekem nem kell ekkora!
– Máig ebben a házban élsz.
– Tele van könyvekkel.
– Meg török holmikkal. Nem fordult meg a
fejedben, hogy visszamenj Törökországba?
– Nem, mert itt egyedül vagyok, azt csinálok végre, amit akarok, és ez nekem minden pénzt megér. Mindenkinek más az
életelve. Az enyém ez, ennek örülök, kihasználom minden percét.
– Szakmailag hol találtad meg a helyedet?
Mert meg is kell élni valamibõl.
– Adminisztrációs jövõm folytatódott Hollandiában is: pecsételtem évekig. Majdnem belehaltam. De örültem, hogy keresek, mert magamra voltam utalva és nem
válogathattam. Akkor kezdõdtek/folytatódtak az utazások. Összebarátkoztam egy
lánnyal, és õ beszélt rá, hogy tanuljak tovább. Szerettem volna orientalista, vagy
kulturális antropológus lenni, de mindehhez már öreg voltam, és nem volt egy vasam sem. Szóval nem mindig igaz, hogy az
ember bármit elérhet élete folyamán.
Nem. Amit a körülmények megengednek.
Szociális tanulmányokat végeztem egy 4
éves fõiskolán. Ez volt a legközelebb a
munkahelyemhez és a lakásomhoz. Nagyon kemény gyakorlatra kellett menni.

PORTRÉ

Az üdvhadsereg kihelyezett részén dolgoztam hajléktalanokkal. Utána prostituáltakat segítettem. Higiéniai csomagokat
állítottunk össze nekik meg egy mappát,
amiben le volt írva, kihez fordulhatnak, ha
betegek stb.
– Neked kellett finanszírozni az oktatást?
– Nekem kellett fizetni, de akkor ez nem
tûnt olyan drágának. Ez is nyomott a latban a választásnál, meg az, hogy nem kellett utazni sehova. 1500 euro volt a tandíj,
amibõl ezret az adóhivatal visszafizetett
minden évben. 25 emberbõl húsznak volt
már munkahelye szociális téren diploma
nélkül, engem pedig nem vettek föl, csak a
negyedik tanév utolsó felében.
– Ez a korod miatt lehetett, vagy azért,
mert külföldi vagy?
– Persze, diszkriminálnak, hiába vagy fehér.
– Ezt ma is érzed?
– Minden percben. Múlt évben nagyon
megviselt, amikor a szomszédjaim elhunytak. Nem tudtam koncentrálni a munkámra 100 %-osan. Velem nem éreztek együtt,
azzal a munkatársammal viszont igen, akinek a macskája elpusztult. Õt békén kellett
hagyni, hadd szomorkodja ki magát. És 7
év után hirtelen „akcentusom lett”.
– Ugyanazon a munkahelyen?
– Ugyanazon a munkahelyen, ugyanazokkal a kollégákkal.
– Még ez sem tántorít el attól, hogy ott maradj Hollandiában?
– Nem, mert megvan az a fajta szabadságom, amiben jól érzem magam.
– Mindig olyan helyekre mész, ahol szinte
senki se jár. Ennek az a „hátránya”, hogy
hosszabb idõre érdemes menni, hogy ren-
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desen fölfedezzed a vidéket. Másrészt
eléggé rámenõs, bevállalós nõ vagy: be
mersz ülni egy éppen csak megismert ember autójába, ott mersz aludni idegeneknél. Ez olcsóbbá is teszi az utazásaidat. A
célországaid egyébként sem drágák.
– Az ember ott spóroljon, ahol tud.
– Mindig csodálkoztam, hogy nem kerültél
veszélyhelyzetekbe.
– Kivéve Tadzsikisztánban, ahol a rendõrfelügyelõtõl, aki Shrekre hasonlított, nagyon megijedtem. Védekezni máig tudok.
Mindig olyan gyûrû van rajtam, amivel ha
kell, állon tudok verni valakit.
– Tanultál verekedni?
– Nem, de nagyon szeretek ilyen filmeket
nézni, és sportoltam világéletemben. És
ennyi idõsen van már emberismeretem.
– Hogyan választasz úti célt?
– Az én úti célom mindig a Közel-Kelet. Ez
egy régi szerelem. Bár ahol sok turista jár,
lásd Málta, ott is fölfedezel valamit, ami
megfog, fõleg, ha nem szezonban mész.
– Megtervezed az útjaidat?
– Soha. Nincs idõm rá. Amikor a pecsételõs jövõmnek vége szakadt Hollandiában,
fizettek egy csomó pénzt, amit a jogászom
kialkudott nekem, és nem csizmát vettem
rajta meg téli kabátot, hanem utazásra költöttem. Elmentem Indiába. Szórakozni soha nem járok. Ruhát mindig leárazva veszek. Inkább utazom.
– Mondjál még néhány országot, ahol jártál.
– 43-at számoltam, köztük van Gambia,
Szenegál, Svédország, Zanzibár, Tanzánia, Tadszikisztán. Egyszer az iráni barátnõmet meglátogattam Los Angelesben, de
számomra Irán sokkal szebb. Hamar meg
is untam, fölültem egy buszra, ami elvitt
engem Mexikóba, ahol az elsõ kolibrit láttam életemben, és 6 méteres kaktuszfákat,
a vörös kanyont. Los Angelesbe visszatérve nagy sétákat tettem a környéken minden nap. Azt hiszem, én voltam az egyedüli, aki sétált, ott mindenki autóval járt. A
Pamír hegység meg a szudáni bazár jobban
vonz. A messzi országok nem feltétlenül
drágák. Vannak olcsó lehetõségek.
– Csak sok ember fél az idegen kultúrától,
ismeretlen emberektõl, helyzetektõl, betegségektõl.
– Az otthon is elérhet. Szerintem az embereknek jót tesz, ha nyitottabbak a világra.
Mert akkor nem félsz attól, hogy szóba állj
valakivel. Én értékelem azt, hogy õ is ember, ugyanúgy állok hozzá, akár fekete,
akár fehér, akár sárga, akkor is, ha mást
eszik, más nyelven beszél, más a véleménye. Nem kell azért valakire megharagudni, mert õ mást gondol, vagy mást hisz. Az
egyik török barátom naponta ötször borul
le a szobában. Hadd boruljon, kit érdekel.
Én közben nézem a tévét, õt nem zavarja.
Mégis megmarad barátomnak. Respektáljuk egymás lényét, kultúráját. Nyitottnak
kell lenni a világra, mert annyi pozitív dolgot hoz az ember életébe!
Hargitai–Kiss Virág
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JÉ, EZ IS SZUDÁN?
1. rész
A Khartoum feliratot elõször a damaszkuszi repülõtéren láttam, még évekkel ezelõtt, amikor többször is Szíriában jártam.
Bevallom, fogalmam sem volt, hol lehet az
a Khartoum, és miért csak a damaszkuszi
repülõtéren látom feltüntetve az induló járatok között. Elhelyeztem magamban valahova egy közel-keleti országba, és el is felejtettem az egészet. Utána évekig nem találkoztam ezzel a névvel.
Pár éve kezembe akadt egy hollandul írt
könyv ezzel a címmel: „Visszavágyás
Khartoumba”. Természetesen azonnal
megvettem, és hamar el is olvastam. Egy
holland hölgy emlékszik vissza szudáni
éveire, amikor a Unicefnek dolgozott. Azóta tudom, hogy Khartoum Szudán fõvárosa.

A médiában csak felpuffadt hasú, legyekkel ellepett szemû, csontsovány éhezõket
látni – pár éve már azokat sem –, akik Darfur részterületén tengetik kilátástalan életüket. Néha hirdetések jelennek meg, hogy
gyûjtsünk pénzt nekik. Ennyi.
2011-ben a hírekben többször is hallhattuk, hogy Dél-Szudán Juba fõvárossal különálló országgá lett.
Tavaly szintén egy érdekes könyvre bukkantam „Szudán” címmel. Alcíme ez:
„Baljós játék hatalomért, gazdagságért és
olajért”. A szerzõ egy holland újságíró. Miután elolvastam a vastag könyvet, összeállt
bennem a kép a kusza világpolitikáról, és
rájöttem, hogy az emberi karakter már
csak ilyen marad. Nincsenek természetes
ellenségei, ezért aztán önmagát pusztítja.

A táborunk

Nem sokkal ezután egy német barátom
számolt be lelkesen friss szudáni útjáról.
Közben rátaláltam Belgiumban egy franciául írt, négykilós, pompás könyvre is, ami
Szudán történelmi nevezetességeit mutatja be részletesen, rengeteg érdekes képpel.
Hazacipeltem.
Kis könyvtáramban kutatva még két könyvet találtam Szudánról: a magyarra fordított „Mentõakció Núbiában”, ami szintén
ásatásokról szól az 1970-es években, és egy
nagyobb méretû, színes, belga beszámolót
szudáni ásatásokról.
E könyveket forgatva egy vonzó, érdekes
ország tárult elém, amirõl eddig még sosem hallottam. Meglepett, hogy több a piramis Szudánban, mint Egyiptomban,
hogy a keresztény kultúra is elterjedt az ország északi részén, és hogy micsoda kincseket rejteget Szudán múltja a helyi, a bostoni, a berlini és a londoni múzeumokban.
Szemem-szám tátva maradt az eddig feltárt piramisok falfestményein, a sivatagban elszórva álló templomok kõfaragásain
és díszítési formáin, kézmûvességük magas fokú kifejlettségén.

Európai útlevéllel Szudánba az utóbbi
években csak hivatalos meghívóval lehet
eljutni. Találkoztam ott két argentinnal,
akik meghívó nélkül percek alatt kaptak
vízumot három hónapra a khartoumi repNúbiai templom bejárata

téren. Ezek logikátlan és sokszor politikailag megmagyarázhatatlan intézkedések,
ismerõs a dolog. Például a japánok és a
horvátok vízum nélkül utazhatnak Iránba,
a finnek Indiába és meg sorolhatnám.
Kis csoportunk öt tagból állt; olyan jól fizetett állásokban dolgoztak, hogy könnyedén leperkálhatták a tizenkét napos, méregdrága út árát. Fizetésük sokszorosa az
enyémnek, ami meg is mutatkozott a hozzáállásukon. Soha nem kínáltak meg senkit semmivel, és soha nem segítettek táborozáskor. Nem szeretek csoportos utazáson részt venni, de nagyon ritkán megteszem, mint most is. Pár éve így utazhattam
körbe Líbiát, és így járhattam be valamikor
egy hónap alatt öt országot Közép-Ázsiában: Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgízia és Kína ujgur területét.
Mostani utunk során öt éjszakát is sátorozással töltöttünk a sivatagban, amit egyedül nem vállalok. E rövid idõ alatt a Nílus
menti letûnt civilizációk szinte minden
fontos pontját meglátogattuk, amit a különbözõ engedélyek tortúrás beszerzése és
idõhiány miatt képtelen lennék tizenkét
nap alatt megvalósítani.
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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Kis hazánkat járva…
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület minden
évben szervez kirándulást azzal a céllal,
hogy környezetünk értékeit megismerjük.
Tavaly Nagydorog, Sárszentlõrinc, Rácegres, Pálfa, Ozora településeken végigjárva
követtük Petõfi Sándor, Lázár Ervin, Illyés
Gyula útját, az idén a szépen felújított, s
nemrégiben újranyitott cecei Csók István
Múzeumot, a simontornyai várat, Mezõszilason a Németh László-emlékházat, s
végül a dégi kastélyt és parkját tekintettük
meg. Az idei kirándulásunknak is az a tanulsága, mint a tavalyinak: nem kell meszszire mennünk ahhoz, hogy igazi értékekre
leljünk. Mindenkit arra biztatunk, hogy iktassanak be hétvégi programjaikba környékbeli látnivalókat, ismerjék meg szûkebb hazánk értékeit!
A cecei Csók István Múzeum és emlékház
az elõzõ századforduló táján volt a Csók
család tulajdonában. Híres festõnk nem itt
született, hanem Sáregresen, de ennek a
háznak a tornácáról éppen rálátott a szülõházára, a Csók-malomra. Szívesen tartózkodott itt, s gyakran festegetett. A tornác
falán is láthatók festményei, amelyeket a
felújítás során rekonstruáltak.
Míg várakoztunk a nyitásra, Varga Gábor
országgyûlési képviselõ, cecei polgár beszélt a faluról, a múzeum felújításának körülményeirõl. Említést tett a cecei tájházról is. Szeretnék, ha annak értékes gyûjteménye is mielõbb része lehessen az itteni
látnivalóknak. A cecei Csók István-emlékház gazdag gyûjteménye a Szent István Király Múzeum gondozásában tart nyitva
minden nap az érdeklõdõ közönség számára.
Élmény volt már nem elõször végigjárnunk Simontornyán a vár kiállításait,

amelynek gyûjteményét a szekszárdi múzeum gondozza. A tárlatvezetést videóbemutató és számítógépes ismertetõk segítették. Ez a vár a magyar történelem Árpád-házi idõszakától a Rákóczi szabadságharcig fontos szerepet játszott. A török
idõkben végvár is volt.
Mezõszilasra zuhogó esõben érkeztünk a
könyvtár egyik helyiségében berendezett
Németh László-emlékszoba megtekintésére. Itt a tárlókban az író mûveinek kéziratai, megjelent kötetei, a falakon fotók
vezetik végig a látogatókat a háború elõtti
egyik legjelentõsebb magyar írónk életén,
munkásságán.
A dégi kastélyról és a benne lévõ kiállításról már többször írtunk az újságban. Beszámoltunk a kastély és az angolpark felújításáról is. Érkezésünkkor a park bejára-

ta melletti régi, romos állapotban lévõ
öreg kúria mellett mentünk el. Azt éppen
felújítják. Ha ez is elkészül, újabb látványossággal gyarapodik Dég. A klasszicista
stílusban, a 19. században épült új kastélyt
Pollack Mihály tervezte. Ebben a Festetics
család történetét bemutató kiállításon
szakavatott tárlatvezetõ kísért végig bennünket. Rövidesen felújítják a kastélyparkban található tó szigetén épült Hollandi-házat is. A parkban akár egy egész
napot el lehetne tölteni. Csak a sétautak
végigjárása több órát vesz igénybe. Egyre
több látogató érkezik ide. Amikor ott jártunk, akkor is több népes csoport jött. Hazaindulás elõtt találkoztunk a székesfehérvári múzeumbarátok népes közösségével
is, akik Fülöp Gyula vezetésével érkeztek
ide.
Hargitai Lajos

GRASSROOTS MÁSODSZOR SÁRBOGÁRDON
Május 28-án a lakásotthonos gyermekek
ismét egy felhõtlen, sportos napot tölthettek el a sárszentmiklósi sportpályán a
Grassroots program keretében, immár
másodszor.

A Grassroots program egy gyûjtõfogalom,
mely az amatõr labdarúgás köré épül. A
legfontosabb elem az, hogy bárki játszhatja ezt a labdajátékot, kortól, nemtõl függetlenül, faji megkülönböztetés nélkül.

Fontos elem viszont a rendszeresség.
UEFA–MLSZ-elõírás, hogy hetente legalább kétszer focizzanak a program résztvevõi.
Hogy idén is Sárbogárd–Sárszentmiklós
adott otthont a rendezvénynek, az a tavalyi
kiváló szervezésnek köszönhetõ. A Fejér
Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóhelyettese, Ánosi Péter és munkatársai
rendkívüli odaadással szervezték meg az
idei Grassroots-tornát is.
Az eseményen 8 csapat és 120 sportoló vett
részt.
A nevelõk visszajelzése alapján a gyermekek fontosnak tartják a helyi tornát és a
felmenõ rendszerû Grassroots programokat. Megmutatkozik ez abban is, hogy jobban tanulnak, fegyelmezettebb életvitelt
élnek és mindig szívesen mennek a vidéki
és országos Grassroots programokra.
Hargitai–Kiss Virág
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Csillériek találkozója Cecén
35 fõ az idén is összejött a cecei Csilléri/Csilléry
család leszármazottainak hagyományos, éves
találkozójára. A család tagjai Nagyvenyimrõl,
Tolnanémedibõl, Simontornyáról, Székesfehérvárról, Kalocsáról, Bándról és Budapestrõl
érkeztek gyökereik helyszínére: Cecére. Jó
volt újra találkozni, egy jót beszélgetni!
Katonáné Csilléry Erzsébet két verset mondott köszöntésképpen, Móricz Zsigmond
„Disznók az esõben” és Csilléry Klára „Beteljesült álmom” címû költeményét. Mészárosné
Plávits Éva Menyhárt Ferenc „Atyafiságos üdvözlettel” címû könyvébõl részletet olvasott
fel.
Édesanyám 91 évével a család legidõsebbje,
mozgásán és frissességén azonban mindez mit
sem változtat.
Mire a vihar elment, mi is elköszöntünk egymástól. Megbeszéltük, hogy jövõre is június hó
elsõ szombatján találkozunk ugyanitt!
Katona Gabriella Klára

Kertet építettünk
Mosonmagyaróváron
Több mint egy évtizede, hogy Nagylók aktív résztvevõje a Virágos Magyarországért Mozgalomnak. 2015-ben nagy megtiszteltetés érte községünket, amikor az Aranyrózsa díjban részesültünk. Ennek köszönhetõen
meghívást kaptunk két székesfehérvári oktatási intézménnyel egyetemben Mosonmagyaróvárra, ahol VI. alkalommal került megrendezésre
„Apró kezek, csodakertek” elnevezésû, kertépítõ verseny gyermekek számára. A versenyen nagycsoportos óvodások, elsõ osztályosok a város fõutcáján kialakított ágyásokban készítették el fantáziakertjüket. Iskolának
lelkes tanulói: Kiss Fanni, Leszák Kinga, Varga Violett, Faragó Zsanett
és Szabó Péter építették meg június elsõ hétvégéjén a „Virágország” fantázianevû kertet.
Alkotásunkat nem sorolta a zsûri az elsõ hat helyre, de nem vagyunk szomorúak, mert pénzjutalom mellett kitûnõ vendéglátásban részesültünk
és sok-sok élménnyel gazdagodtunk.
Köszönetünket fejezzük ki nagyszülõknek, szülõknek, minden kedves
nagylókinak, akik segítségünkre voltak a felkészülésben. Külön köszönjük Nagylók Község Önkormányzatának, hogy az utazás feltételeit biztosította számunkra!
Bakonyi Árpádné

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Sárbogárd várossá nyilvánításának 30. évfordulója és barátom,
Alpek Zoltán Imre újságíró emlékének tiszteletére készített búváróra-kiállításom megrendezésében nyújtott segítségükért ezúton
mondok köszönetet:
Huszár József órásmesternek, Kiss Józsefné Erzsike órásnak,
Novák Kovács Zsolt alpolgármesternek, tanárnak, Nagy Zsuzsannának, a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtár igazgatójának és munkatársainak: Hrabovszki Mihályné Ilonkának, Csibrik
Péterné Mariannának, Lukács Györgyné Irénkének, Baki Róbertnek, Diószegi Istvánnénak; a Bogárd és Vidéke újság munkatársainak: Huszár Anikónak és Heiland Ágnesnek; a sárbogárdi Amadeus étterem tulajdonosának: Rostás Péternek.
A kiállítás látogatóinak szavazatai alapján a legszebb búváróra a
Sector expander, a legérdekesebb pedig a villáskulcsos Sector
Diving Team 1000 lett!
Jövõre…
Tisztelettel: Streng Ferenc

Tanulmányi verseny
Az idei tanévben 3. a osztályos tanulóink közül többen jelentkeztek a Böngész és a Suli-Hód által megrendezett országos levelezõ tehetséggondozó tanulmányi versenyre. A gyerekek 4 fordulón keresztül oldottak meg játékos,
gondolkodtató, logikai feladatokat, és a következõ országos eredmények
születtek.
Böngész tanulmányi verseny: Lippai Zsombor – környezetismeret 4. hely,
Kiss Máté – nyelvtan 8. hely, Szalai Gergõ – környezetismeret 31. hely.
Suli-Hód tanulmányi verseny: Kiss Máté – matematika 3. hely, Kis Ernõ –
matematika 5. hely, Németh Martin – matematika 5. hely, Kiss Máté – nyelvtan 7. hely, Kis Ernõ – környezetismeret 9. hely, Pákolicz Kitti – nyelvtan 13.
hely, Szalai Gergõ – környezetismeret 18. hely.
Gratulálunk a szép eredményhez!
Varga Jánosné, Szabóné Berki Judit, MGÁI
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Az újság Violinos záróhangverseny
a reggeli
kávéhoz jár!
Már délután 3 óra van, és még mindig nem jött a postás a reggeli
napilappal. Régen az volt a természetes, hogy az újság már kora
reggel bent volt a postaládában, és a reggeli kávénál elolvashattuk
a friss híreket. Már akkor is méltatlankodtam, amikor az elsõ postaprivatizáció után a levélhordást összevonták az újságkihordással, és megszûnt a hajnalban járó hírlapos postás. Nyilván kispórolták a bérét a központi nagyfõnökök prémiumalapjába. Panaszkodtam többször is a helyi postán, de hát nem tudnak semmit tenni, föntrõl jön az utasítás. Aztán elérkezett az az idõ is, hogy úgy
egy óra tájban kaptuk meg az újságot. Szóltam érte, hiába. Ez van,
kevés a postás, meg nekik kell kihordani a reklámújságokat is.
Persze annak a bevételébõl se a postások részesednek, ugye…
Tegnap 13.30-kor, na, végre
megjött a lap! Legalább a
kései ebéd után elolvashatom a tegnapi híreket.
Aztán ma, szerdán hiába kerestem kettõkor, üres volt a
láda. Nem… azért nem volt
üres: tele volt reklámújsággal, hogy a fene esne bele, a
sok pénzpazarlónak!
14.30. Még mindig nincs újság. Háromkor megint megnézem, még mindig nincs újA kép illusztráció
ság. Látom, messze az utcában egy postásnak kinézõ biciklis támaszkodik az út közepén,
mellette valaki. Na, megdobban a szívem. Ez talán a mi postásunk! Kerékpárra pattanok, mondom, ne kelljen nálunk megállnia, elmegyek az újságért. Odaérek. Ez nem a mi postásunk – állapítom meg csalódottan. Biztos helyettesít – reménykedem. Kérem tõle az újságot. Mondja, nem tud adni, õ csak a Nagy Lajos utcáig jár. Hát akkor a mi postásunkkal mi van? – kérdezem. – Ó, az
még Miklóson jár, ki tudja, hogy mikor ér ide – feleli.
Értetlenkedésemre magyarázza: – Négy postás hiányzik, akik maradtunk, mi látjuk el az egész várost.
A kérdésem ezek után a Tisztelt Felhõkben Ülõ Nagyfõnököktõl:
Miért a postások bérén spórolják meg az osztalékukat? Ha nincs
melós, nincs, aki elvégezze a tényleges munkát, akkor lehúzhatják
a rolót. Kísérleteznek mindennel. Lassan a posta már olyan, mint
egy vegyesbolt. Lehet kapni csokitól a patkányméregig szinte
mindent, de ha csekket megyek föladni, az egy nyitott ablak elõtt
hosszú sor áll. Amikor sorra kerülök, végre befizethetek. A kisasszony adja a szelvényt meg a visszajárót, és közben kedvesen
kérdezi, biztosítási tanácsadás, postabank, stb. – szolgálhatok?
Nyilván kötelezõ ez a szöveg, de hát nem ide való. Szegény kisasszony! A fönti, ki tudja, honnan jött topmenedzser, aki ezt kitalálta, nem tudja, hogy hol él? Mögöttem hosszú sor áll, ez az egy
ablak van nyitva, és akkor vágjam magam kényelembe és majd ad
nekem ez a kedves hölgy lakásbiztosítási ajánlatot? No, nem. (Ez
is e heti élményem volt. Derûvel viseltem.) Mosolyogva elhárítottam az ajánlatot. Én is sietek, a mögöttem állók is sietnek, nem
kell csoki se az eladótérbe ebek harmincadjára kitett polcokról,
nem veszek Búvár zsebkönyvet se, ropit se, satöbbit se.
Betelt a pohár. Ne várják meg, míg másoknál is elszakad a cérna!
A posta legyen posta! Ahogy megboldogult Kádár apánk mondá:
„A kroomplileves legyen kroomplileves!”
Ja, és az újságot a reggeli kávéhoz kérem, mert ez szolgáltatás,
amit megrendeltem, kifizettem elõre!!! A szolgáltatónak pedig
kutya kötelessége eleget tennie annak, amit e szolgáltatásban vállalt!
Hargitai Lajos

Csütörtökön délután zárta az évet a
Violin Mûvészeti Iskola sárbogárdi
telephelyének zenei tagozata. (A
sárszentmiklósi évzáró hangversenyre kedden került sor.) A Himnusz elhangzása után Csõgör Dániel és Pajor Máté dobpárbaját hallgathattuk meg. Ezt követõen Puskásné Radnó Ágnes igazgatónõ
foglalta össze dióhéjban az elmúlt
tanév fõbb eseményeit. A gyermekek játékukkal színesítettek több
rendezvényt is, felléptek a hagyományos karácsonyi koncerten, óvodai bemutatókon, a tehetségnapon,
festménykiállításon, valamint zongorás találkozókon.
A köszöntõt követõen vette kezdetét a hangverseny. A legkülönfélébb hangszereken hallhattunk magyar, orosz, német, spanyol,
norvég és olasz népdalfeldolgozásokat. A klasszikus repertoárt
Purcell-, Bach-, Boccherini-, Mozart- és Schumann-mûvek képviselték. A könnyûzene irányába a gitárprodukciók tettek kitérõt
Müller Anna: While my guitar gentle weeps, Help; Tasi Eszter:
She Loves You; Kovács Alexander és Szabó Benedek: Ha én rózsa volnék, Miért hagytuk, hogy így legyen. A gitárosok sorát végül Gráczer Asztrik és Fenyves Márk gitárjátéka zárta: Ray
Charles – Georgia on my mind.
A rendezvény a Szózattal és a bizonyítványosztással zárult.
Tudósítónktól

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

A tábor 2016. június 20-án indul, naponta 8–17 óráig.
Programok: edzések, sportfoglalkozások, csapatépítõ játékok, filmvetítések, egészséges életre nevelés.
A tábor részvételi díja: 2.000 Ft/nap.
A térítési díj magában foglalja napi háromszori étkezés, szervezési költségeket, 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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MIKLÓSI HÍRCSOKOR
Dobogós hely az országos
döntõben

fejedelemnek állít emléket. A park
bemutatása után birtokba vettük a népi
játékokat. Ez az izgalmas kirándulás sok
ismeretet, kalandot nyújtott nekünk.
Zádori Dorina, Tatár Zoltán 3. b osztály

Móri gyárlátogatás

Már hetek óta készültem a május 28-án,
Szegeden megrendezésre kerülõ Bendegúz Tudásbajnokság végsõ megmérettetésére. A hosszú út a csongrádi megyeszékhelyig pihenéssel telt, de ahogy megérkeztünk a sportcsarnokba, a megnyitó helyszínére, megjött a versenyhangulatom. Évfolyamomon 18-an írtuk egyszerre a feladatsort, amely tartalmazott jelentéstani, szókincstani, ragozási, szófajtani és játékos
nyelvi feladatokat is. 45 percünk volt megoldani 24 feladatot. A finom ebéd elfogyasztása és egy kis séta után újra összegyûltünk az eredményhirdetésre, ami a
nagyszámú versenyzõ miatt két órán át zajlott. Ahogy csökkent a helyezés, annál inkább nõtt az izgalmam. Az ötödik helyezett kihirdetése után egyre nagyobb lett a
feszültség bennem. Néhány perc elteltével
fény derült a nagy titokra, életem eddigi
legjobb helyezését, a másodikat értem el
az országoson!
Tatai Boglárka 7. b

Dinnyési Várpark
Június 1-jén a harmadik évfolyam nagy izgalommal indult egy érdekes kirándulásra,
Dinnyésre a Várparkba. Ott várt minket
egy kalandos játékfoglalkozás a harminc
középkori magyar vár makettjei között.
Beöltöztünk lovagi öltözetbe, három királyt választottunk magunk közül, és kezdõdhetett a móka. Izgalmas feladatokkal
mérkõzött meg a három csapat egymással.
A végsõ gyõzelmünknek nagyon örültünk.
Végül közös kardozással fejezõdött be a
program. Zoli bácsi sok érdekességet mesélt nekünk ezekrõl a középkori várakról,
amit saját kezûleg tervezett és épített. Ha a
sétány vonalán körüljárjuk a várakat, akkor madártávlatból nézve a nagy Magyarország határvonalát láthatjuk. Ezek a várak kõbõl, fából, téglából korhûen készültek. A sétálóút két szélén lévõ 90 kopjafa
egy-egy magyar királynak, kormányzónak,

Június elsején, szerdán reggel kirándulni
indult a harmadik évfolyam. Elsõ úti célunk Dinnyés volt. Ezt követõen Mórra
mentünk gyárlátogatásra. A Benteler Autótechnika Kft. a német Benteler cégcsoport leányvállalata. Jelentõs szerepet vállal a csõgyártásban, értékesítésben, autóiparban. Balázs bácsi részletesen elmesélte a cég felépítését, profilját, az itt folyó
munkát, és a kezünkbe vehettünk, megvizsgálhattunk néhány itt gyártott csövet.
Majd két csoportra osztottak bennünket.
Acélbetétes papucsot húztunk a lábunkra
és úgy jártuk végig azt a helyet, ahol ezeket
a csöveket gyártják a munkások, robotok.
Lenyûgözõ volt a látvány. Óriási gépek, robotok, targoncák. Csak úgy kapkodtuk a
fejünket! Szájtátva néztük hogyan készít
az egyenes csõbõl kanyargósat pillanatok
alatt egy-egy robot. Betekintést nyerhettünk a legújabb lézertechnikával gyártott
alkatrész elkészítésébe. Beszélgethettünk
a munkásokkal, sok-sok kérdést tehettünk
fel Balázs bácsinak. A séta után ihattunk,
falatozhattunk és ajándékba autós kulcstartót kaptunk. A látogatás alatt sok érdekfeszítõ kérdésre kaphattunk választ.
Megtanulhattuk, hogy mindenki értéket
teremt, fontos a folyamatos tanulás, a szabályok és azok betartása. Köszönjük Bálint édesanyjának, Fenyvesi Klári néninek
ezt a felejthetetlen és nagyon hasznos napot!
A 3. évfolyam tanulói

Várlátogatás Simontornyán
Június 2-án, a Sárszentmiklósi Általános
Iskola negyedik évfolyamának két osztálya
kirándulásra indult Simontornyára. A vas-

útállomásig Tóni bácsi buszával utaztunk,
onnan pedig egy kényelmes, piros vonattal
indultunk tovább. Miután megérkeztünk a
simontornyai állomásra, gyalog folytattuk
utunkat a vár felé. Elsõként egy olyan terembe mentünk, mely a régi lovagterem
helyén áll. Ott az idegenvezetõ néni egy
dobozokból készült makett segítségével
bemutatta, hogy a XIII. század óta menynyit változott a vár. A kezdetektõl, Simon
tornyának megépülésétõl a reneszánsz stílusban történt átépítéseken keresztül nyomon követhettük az épület átalakulását.
Ezt követõen csoportokat alkottunk és a
vár környékét térkép segítségével bejárva
egy keresztrejtvényt oldottunk meg. Utána középkori kézfogót tartottunk, melyen
Mátyás király és Beatrix királyné elsõ találkozását játszottuk el, amit táncmulatság
követett. A középkori bált követõen kézmûves-foglalkozáson vehettünk részt,
ahol a fiúk kartonpapírból lovagi sisakot, a
lányok pedig vékony drótból és gyöngybõl
gyûrût készítettek. Ezek után aki szeretett
volna, vásárolhatott apró emléktárgyat a
családja számára. Mielõtt az állomásra indultunk volna, betértünk egy helyi cukrászdába is fagyizni. Szerencsére idõben
értünk a vasútállomásra, így nem áztunk
meg a szemerkélõ esõtõl. Miután megérkeztünk Sárbogárdra, a busz már várt bennünket az állomáson. Az iskolában még
játszottunk egy jót, mielõtt hazaindultunk
volna. Igazán szép és tartalmas volt ez a
kirándulás, de sajnos ez a nap sem tartott
örökké.
Tatai Sándor 4. c osztályos tanuló

Herman Ottó-verseny
2016. június 5-én, vasárnap a Herman Ottó-verseny országos döntõjén vettem részt.
A finálét Budapesten, a Mûszaki Egyetemen tartották. Elõször minden résztvevõ
kapott egy emléklapot, egy tollat és egy
kódlapot. Egy kis pihenés után az Auditórium Maximumba kellett menni. Mindenki nagyon izgatott volt. Ott megkaptuk a
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feladatlapokat és már kezdhettük is. A feladatlap kitöltésére 45
percet kaptunk. Miután végeztünk, kaptunk egy kis pihenõt, amíg
a szervezõk kiértékelték a feladatlapokat. Majd következett a
várva várt eredményhirdetés. Nagyon szoros volt a verseny, szinte
csak 1-1 pont volt a különbség a helyezettek között. Én az országos fordulóban 6. helyezett lettem, aminek nagyon örültem.
Oszlánczi Bálint 4. a

Nemzeti összetartozás – Határtalanul témanap
Iskolánk 7. évfolyamosaiként hazaérkezésünk óta az értékelõ- és
bemutatóórát követõen harmadik alkalommal adtunk számot a
Határtalanul pályázat kapcsán Erdélyben megszerzett tapasztalatainkról, hiszen a hetet témanappal indítottuk a felsõ tagozaton. A nap minden programja az utazás során átélt élményeinkrõl, azok átadásáról szólt, valamint lehetõséget adtunk a többi
osztálynak is, hogy megismerhessék az utunk során megismert legendákat, illetve Erdély földrajzát, történelmi alakjait, a meglátogatott városok jelentõs építészeti alkotásait, az ott élõ emberek
szokásait.
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HÍREK AZ ALSÓSZENTIVÁNI
ISKOLÁBÓL
Maradhat helyben jövõre is a felsõ tagozat!
Június 6-án végre megkaptuk a KLIK Sárbogárdi Tankerületétõl a
régen várt, számunkra kedvezõ döntést: az iskola átszervezése elmarad, a jövõ tanévet is helyben kezdhetik meg a felsõs osztályaink!
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában támogatott bennünket abban, hogy az iskola helyben mûködhessen! Köszönjük az
aláíróknak (541 db), köszönjük a szándéknyilatkozóknak (képviselõ-testület, Nagy Lajos polgármester úr, egyházközség, szülõi
közösség, volt tanítványaink), köszönjük Varga Gábor országgyûlési képviselõ úrnak! Egyszóval: köszönjük mindenkinek! Csak
együtt, csak veletek sikerülhetett!

Június 3.: Az én váram az én hazám –
eredményhirdetés arany fokozattal!
A fenti címmel hirdetett hadtörténelmi, honvédelmi témájú, nemzetközi (a történelmi Magyarországra kiterjedõ) gyermekrajzpályázatot a 20 éves Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete.

A tanórák sorában szerepelt élménybeszámoló, drámaóra, sorverseny, néptánc, szellemi vetélkedõ. Élménybeszámolóval indult a nap, melynek során képekkel illusztráltuk az útinaplóinkból vett idézeteket. Ezután énekóra következett a Szentegyházi
Gyermekfilharmóniától kapott kis énekeskönyvecskébõl vett dalokból, melyeket Horváth Ferencné Erzsi néni vezényelt. Drámaórán élménypedagógiai játékok segítségével tettük szorosabbá az
osztályközösségeket Soóky Evelin és Sörös Renáta tanárnõk segítségével. Néptáncon erdélyi lépéseket tanultak meg 5. és 6. évfolyamosaink Ács Erika, Huszárné Lukács Mária és Kovács
Zoltánné tanárnõk vezetésével. A sorverseny a tornateremben
zajlott, melyet Kovács Zoli bácsi vezetett Szemzõné Márkli Melinda néni segítségével. Erdéllyel kapcsolatos feladatokat kellett
teljesíteni, így volt medvejárás, pálinkaforgatás, hegyekben járás
és kürtõskalács-cipelés. A szellemi vetélkedõk a tantermekben
zajlottak az osztályfõnökökkel együtt. Köszönjük ezt az újabb élményekkel teli napot, melyet az osztályközösségünkkel tölthettünk el!
MiSulink elektronikus sajtószakkör

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

Mivel már három éve részesei vagyunk/voltunk hasonló témájú
pályázatoknak (Szent László, a lovagkirály, Az ólomkatona), az
idei kiírásban is készítettünk pár pályamûvet. Majd érkezett az
e-mail, hogy idén is vannak díjazott tanulóink, akiket a mai napon
vártak szeretettel a szervezõk Székesfehérváron.
Megtudhattuk, hogy 5 országból 1349 pályamû érkezett be (ebbõl
mintegy 100 került kiállításra), s olyan sok színvonalas pályamunka volt, hogy nem lehetett csupán 3 helyezést kiosztani. Ezért a
legjobb mûveket azzal emelték ki, hogy bronz-, ezüst- és aranyceruza minõsítéssel jelölték meg õket. Tanulóink közül Boros Luca
és Sziber Elizabet bronz minõsítést értek el, Körmendi Ádám és
Nyári Márk pedig arany minõsítést és a honvédség különdíját is kiérdemelték. A díjkiosztót a nagyváradiak kis mûsora tette még ünnepélyesebbé. A Trianonról szóló versek, írások ismertetése, az
erdélyi népdalok éneklése, illetve a táncok elõadása közben érezhettük igazán azt át, milyen büszkék hagyományaikra és magyarságukra a határon túli magyarok, példát mutatva ezzel az anyaországiaknak is.
A díjkiosztót követõen megtekintettük a galériát, ahol tényleg
szembesülhettünk azzal, milyen szép és kreatív alkotások érkeztek
be, s nagyon jólesõ érzés volt köztük viszontlátni iskolánk tanulóinak mûveit és településünk nevét.
Végigtekintve az elmúlt hetek legfontosabb híreit (és akkor a
rendszeres ökológiai túrákról, a Szalay Könyvek Olvasással a tudásért projektekrõl vagy a technikaórákon közös fõzõcske során
elkészített finomságokról még be sem számoltam a terjedelem
csökkentése végett), így válik érthetõvé, miért állnak ki annyian
egy kis település kis iskolája mellett. A település megtartó ereje a
helyben, lehetõségeihez mérten jól mûködõ iskola, ahol a tanulók
nem szenvednek hátrányt a nagyobb iskolákkal szemben, sõt számos versenyen megállják a helyüket. Ezért köszönjük meg még
egyszer mindazok támogatását, akik akár szóval, akár aláírással,
akár tettekkel kiálltak a felsõ tagozat helyben maradása, s ezzel az
iskola megmaradása mellett!
Kiss Attila
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Zengõ-hírek
Környezetvédelmi világnap
a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
1972 óta minden év június 5-e nemzetközi környezetvédelmi világnap. Célja: széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, a közös cselekvés és együtt-gondolkodás elõsegítése, a fenntartható fejlõdés eszméjének terjesztése.
„A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet
megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” (Albert
Einstein)
Így próbálunk tenni mi is, ezért a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mikes
közi épülete – Zöld Óvoda lévén – egyik legfontosabb feladatául
tûzte ki a környezet védelmét és a környezettudatos magatartás
kialakítását. Óvodásainknak az egész nevelési év folyamán számos lehetõséget biztosítunk a környezeti problémák megtapasztalására, észrevételére és arra, hogyan kell ellenük védekezni, mit
kell tenni, hogy szûkebb és tágabb környezetünk rendjét, tisztaságát megõrizzük, és miért fontos, hogy megóvjuk környezeti értékeinket.
Az év folyamán megrendezett jeles zöld napok záró eseménye
volt a környezetvédelmi világnap, melyen a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. ökojátszóházának jóvoltából a szelektív hulladékgyûjtés alapelveivel, szabályaival ismerkedhettek a gyerekek egy zenés–játékos délelõtt keretében. Kipróbálhatták a különbözõ érdekes játékokat, és közben játszva sajátíthatták el a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos legfontosabb ismereteket, melyeket
bízunk benne, hogy a való életben alkalmazni is fognak szüleikkel
együtt.

Egész éves „zöld munkánk” nem valósulhatott volna meg segítõ
partnereink nélkül, így ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki programjaink színesítésében segítséget nyújtott. Legnagyobb támogatóink természetesen a családok, a szülõk, akik folyamatosan támogatják óvodánkat, segítséget nyújtanak a különbözõ zöld jeles napok megünneplésében és szorgalmasan gyûjtik
velünk a PET-palackot, papírt, használt elemet, elektronikus hulladékot. Munkálkodjunk hát tovább EGYÜTT környezetünk
megóvásáért, hiszen „A kis emberek, akik a világ különbözõ részén tevékenykednek, képesek megváltoztatni a Föld arculatát és
jobbá tenni az életet.” (Jane Goodall)
Toldy Miklósné óvodapedagógus

Családi gyermeknap Sárszentmiklóson
az óvodában
2016. május 27-én délután nagyon sokan részt vettek óvodánk
gyermeknapi rendezvényén. Az óvodás gyermekeken és családjukon kívül eljöttek a volt óvodások és a leendõ kiscsoportosok is a
szüleikkel.
Rendezvényünket Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ nyitotta meg. Köszöntõjében felhívta a figyelmet a gyermeknap üze-

netére, arra, hogy a gyermekek sajátos világát figyelembe véve
mindenkinek tiszteletben kell tartani a gyermekek jogait. A közös
játék fontosságát hangsúlyozva ajánlotta, hogy a szülõk is aktívan
vegyenek részt az ügyességi játékokban. Megköszönte mindenkinek a segítségét, aki támogatta a rendezvény megvalósítását, a
felajánlásokat, és a szülõi szervezet munkáját.

Ezt követõen a „Mese-kuckó” tehetséggondozó csoport elõadásával folytatódott a rendezvény. Középsõs és nagycsoportos gyermekek játszották el Az aranyszõrû bárány címû népmese változatát. Majd a Dancing Feet Hiphop Tánciskola óvodás és iskolás
csoportjainak bemutatója következett, melynek végén jókedvû
táncba kezdett a közönség is, beálltak kicsik és nagyok egyaránt.
Az óvó nénik az idei évben is érdekes ügyességi játékokat szerveztek. Mezítlábas park, karikadobáló, elefánttalpas lépegetõ és
„Bomba-jó mulatság” várta a családokat. A szülõkkel együtt
játszhattak a gyermekek, és igyekeztek, hogy minél több feladatot
elvégezzenek, mert azokért pontokat kaptak, amit édességre cserélhettek be.
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Pörgõ-forgót és a fonalgrafikát készíthetett, aki inkább a kézmûvességet
választotta. A játékok közben a tûzoltók várták a gyermekeket, beülhettek
a tûzoltóautóba, kipróbálhatták a felszereléseket és ügyességi játékot
játszhattak. A dajka nénik folyamatosan kínálták a zsíros kenyeret és hozzá a szülõk által hozott zöldségféléket. Az óvodások egy cég által felajánlott gyümölcsitalt is kaptak. A hosszú várakozási idõ sem vette el a kedvét
azoknak, akik csillámtetoválást szerettek volna készíttetni. A jó hangulatú
délutánt Sebestyén István bukovinai székely mesemondó elõadása zárta.
A tábortûz körül ülve kicsik és nagyok élvezettel hallgatták a népmûvészet
mesterének ízes, népies nyelven szóló meséit.
Köszönet mindazoknak, akik rendezvényünk sikerességéhez hozzájárultak: elsõsorban a szülõk támogatását és segítségét; Kristóf Sándornak,
hogy a hangosítást biztosította; Domján Tibornak a kenyeret, melyet adományozott; a tûzoltóknak a türelmüket és a gyermekszeretetüket, melyet
tanúsítottak; Gászler Dórának és a táncosoknak az elõadást; Plájer Veronikának, hogy egész délután segített a csillámtetoválásban.
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodájának munkaközössége nevében:
Csuti Mária intézményvezetõ-helyettes

Ismét kinyitottuk meseládikónkat
A TÁMOP – 3.4.2.A/11-2-2012-0001 „Inkluzív intézmények Sárbogárdon” projekt keretében 2016. május 31-én mesedélutánra hívtuk a pályázatban résztvevõ intézmények óvodásait, iskolásait. Az óvodapedagógusok a Kié a virág? címû mesét bábozták el, ami nagyon
tetszett a résztvevõknek.
Az elõadás után, a már hagyománynak számító, puzzle-keresõ, -kirakó játék következett. Az óvoda udvarán tavaszi virágok képdarabjait és a „Varázsköpeny” elnevezésû bábcsoport mûsorában szereplõ
állatok képdarabjait kellett
megkeresni, majd összerakni a gyermekeknek. A szeles idõ ellenére sikerült
mindegyik képrészletet megtalálni, és a csoportok ügyesen kirakták és
megnevezték a kirakott képeket. A jólesõ futkározás után meghallgattuk a
bábcsoport mûsorát, melynek vezetõje Huszárné Kovács Márta, aki gitározásával tette színesebbé az ovisok elõadását.
Végezetül finom uzsonnával kínáltuk meg vendégeinknek. Az uzsonna
után a „régi” óvodásaink nosztalgiáztak egy kicsit: örömmel kukkantottak
be ovis társaikhoz.
Borosné Ica óvó néni Sárbogárdi Zengõ Óvoda

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Az Ünnepi Könyvhéten, június 10-11-én Székesfehérváron
a Városház téren fölállított standdal vesz részt idén is
a Bogárd és Vidéke Hírház.

DEDIKÁLÁS
Június 10-én (pénteken) 16–18 óráig a Hírház standjánál
dedikálja könyveit

LESZKOVSZKI ALBIN ÉS HARGITAI LAJOS.

KÖNYVBEMUTATÓ
Június 10-én (pénteken) 18 órakor
a téren felállított elõadósátorban.
Hargitai Lajos: Téglák a falban. Egy népmûvelõ bolyongásai.
A szerzõvel beszélget Magyarits András címzetes igazgató.
A program társrendezõje a Fejér Megyei Népmûvelõk Egyesülete.
A programra minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Bogárd és Vidéke Hírház
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„NYOLCVAN ÉV,
RITKA SZÉP”
(Arany János)
Nemrég voltam nyolcvanéves. Nem vicc! Mintha tegnap
lett volna. Most meg már a nyolcvanegyedik év les rám
alig egy hónapon túlról. Az emberek nagyobbik része
nem éri meg ezt az életkort. Az apám úgy kilencvenéves
kora körül ezt mondta: „A fiatalok nem értik, hogy én
már voltam olyan korú, mint most õk, de õk aligha lesznek olyan korúak, mint most én vagyok.” Érdekes az
élet! Van az a régi poén, amelynek hallatára még én is elvigyorodok, mert tömör és éles, mint a borotva. „Nénikék, ti kávézgattok itt a presszóban, a temetõ meg üres?”
Jól kifejezi ez a fiatalok viszonyát az öregekhez. Hát bizony az öregek a fiatalok számára egyszerûen temetõtöltelékek. Az utánunk jövõk nem tudják, amit mi már tudunk.
Na de mi az, amit mi tudunk, õk meg nem? Nagyon izgalmas kérdés, érdemes elgondolkodni róla. Hát például
egy mai magyar nem tudja, mi az, háborúban élni. Föld
alá bújni, mert ismeretlen embertársaink, akik rólunk
semmit nem tudnak, s akik ellen mi egy hajszálnyit sem
vétettünk, repülõgéppel fölénk szállnak és bombákat
dobnak ránk, hogy elpusztuljunk. Van egy szent törvény:
„Ne ölj!” Ott a pincében megértették az akkoriak, mit
érnek a törvények abban a pokolban, amit az emberek
csináltak maguknak, mert nem tartották be a törvényeket. Egy mai ember aligha képes fölfogni, milyen a világ,
ha nincs bolt, hisz ma az életünk jelentõs részét boltokban töltjük. Igen, létezett olyan kor, amikor nem voltak
olyan helyiségek, ahol meg lehetett volna vásárolni a
szükségleteket. Akiknek nem volt meg a szükséges furfangjuk, bizony, sokan éhen haltak.
Továbbá a kortársaink nagy részének nincs képe arról,
milyen az, diktatúrában élni. Amikor félni kell egy falubélitõl, akár volt iskolatárstól, mert akármikor elvitethet, sõt föl is akasztathat, bár nem vétkeztél. Ha csak
megláttad õt az utcán, összeugrott a gyomrod. A maiak
ne is próbálják megérteni, milyen az, félni egy másik
embertõl, noha nem követtél el semmit.
Mondjam tovább? Tisztelt ifjabb és éltesebb urak és hölgyek, mit gondolnak, milyen érzés forradalomban élni?
Amikor egy egész ország felébred a diktatúra rémálmából. Amikor hirtelenül testvére lett minden magyar minden magyarnak. Na nem azok, akik hivatalos épületek
padlásáról géppuskával kaszálták a lelkes tüntetõket!
Azoknak nem sok közük volt a magyarsághoz, bár magyarul beszéltek. Õk voltak azok, akiktõl évekig rettegtünk. Most õk féltek. Az elszámoltatástól. Géppuskáztak, és úgy várták a szovjet tankokat, mint a Messiást.
Meg is jöttek a csörömpölõ vasszörnyek, hozták Kádár
János akasztófáit. Nyakon öntötte a népünket a hideg
zuhany.
Az öreg ember fejében összegezõdnek ám ezek a benyomások. Tudja, amit tud. Mikor 89-90-ben bekövetkezett
a rendszerváltozás, értette, mi történik, nem az újságokból tudta meg, hogy mit gondoljon. A magyar lakosság
fele nem esett át az elõzõ évtizedek vizsgáin, csak kapkodta a fejét. Sokan ma sem igazán tudják, mi is van ebben az országban, viszik a virágot Kádár sírjára. Joguk
van. És úgy látszik, pénzük is van virágvásárlásra. Én inkább a kivégzetteknek vagy a szovjet tankok áldozatainak a sírjára vinnék virágot.
Lám, nyolcvanegy év… Persze bevallhatom, hogy akármennyit beáldoznék a szerzett tudásomból, ha cserében
visszakapnék néhány évtizedet.
L. A.
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Engedjétek hozzám a gyermekeket
Egy kedves találkozón gyermekkori játszótársammal felidéztük
közös emlékeinket:
– Mindig te voltál a tanító néni – nézett rám –, állandóan iskolásat
játszottunk, olyan jó történeteket meséltél, hogy addig nyugton
ültünk. Érdekes, hogy mégsem lett belõled pedagógus.
– Mindig történelemtanárnak készültem – válaszoltam –, de a politika beleszólt az életembe, nem tartottak megbízható kádernek.
Visszanézve úgy látom, Mennyei Atyám csodálatosan elkészítette
az utamat. Nem a regnáló politikai rendszer oktatáspolitikája szerint tanítottam történelmet, hanem újságírói munkám mellett
hitoktató és vasárnapi iskolai tanító lehettem. A 90-es években
különösen megnõtt az érdeklõdés az egyházak iránt, a mi gyülekezetünkbe is sok olyan gyermek jött, akiket meg sem kereszteltek. Általában a nagymamák kísérték õket a hittanórákra, de voltak fiatal anyukák is, akik beültek az alkalmakra. Divatba jöttek
az egyházi iskolák, és a felvételihez lelkészi ajánlás kellett. Nagy
öröm volt számomra, ahogy ezek a gyermekek, akiknek nem volt
keresztyén hátterük, kinyíltak a bibliai történetekre és megszerették a közös éneklést.
A sok kedves emlék közül hálával idézem fel példának azt a családot, akik a kislányukon keresztül találkoztak elõször Isten Igéjével, a Bibliával. Az õ hívogatására kezdtek templomba járni, és eljött a nagy nap, amikor együtt keresztelkedtek meg. Persze, voltak olyanok is, akik a felvételi után elmaradtak az alkalmainkról.
A nyári gyermekhetekre is többen eljöttek velünk Neszmélybe.
Megtanulták, hogy étkezések elõtt imádkozunk, megosztjuk egymással az eldugott csokit, üdítõt, nem csúfolunk senkit, nincs durvulás. Persze, ez nem mindenkinek tetszett.
A délutáni missziós történetek olvasása sokszor okozott gondot.
Bevallom, nagyon bosszantott, hogy nincs magyar környezetben
játszódó, magyar gyermekekrõl szóló jó evangéliumi történet. A
kis Jamesek, Hansok egész más családi és iskolai környezetben élnek, mint a mieink a Kárpát-medencében. Ezért választottam az
akkoriban megjelent, Fehérke címû könyvet, Farkas Jánosné
Zsóka néni gyönyörû evangéliumi történetét, amelyet a 23. Zsoltárra épített. (Szívbõl ajánlom azoknak, akik még nem ismerik!)
A hét közepe felé a gyerekek már nagyon izgultak, mi lesz Fehérkével, a kicsi báránnyal, Bátorral, Merésszel, no és fõleg a
Pásztorral. Az egyik hiperaktív kisfiú, aki nem nagyon akart részt
venni az alkalmakon, annyira a hatása alá került a történetnek,
hogy amikor a Pásztor haláláról olvastam, hangos sírásra fakadt:
„Ez nem igazság, nem akarom, hogy meghaljon!” Alig tudtuk
megvigasztalni. Késõbb kettesben megbeszéltük Jézus halálának
az okát és a célját. Késõbb a szülõk elmesélték, hogy alig ismertek
rá a gyermekükre, annyira megváltozott.
Azóta sok-sok év telt el. A közelmúltban különleges ajándékot
kaptam az Úrtól. Kisunokámat hoztam el az iskolából, s útközben
egyszer csak rám köszönt egy magas fiatalember:
– Áldás, békesség, Klári néni!

– Nahát, te vagy az, Bence? – kiáltottam meglepetten.
– Még a nevemre is tetszik emlékezni?– nézett rám csodálkozva. –
Hiszen sok idõ telt el! Orvos lettem, családom van.
– Emlékszel még a neszmélyi csendes hétre és a Fehérkére? – kérdeztem tõle mosolyogva.
A gyermek olyan, mint a szivacs, mindent magába szív – ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy nagy hangsúlyt fektessünk lelki
nevelésükre, hiszen a világi környezet csak úgy zúdítja rájuk a
mérget. (Olvasásra ajánlom Gaál Éva „Gyermekeink védelmében” címû könyvét!) A gyermekalkalmakon alapvetõ dolgokra
kell megtanítani õket (köszönés, sapka levétele stb). Kezükben
mindenféle kütyü, amivel szórakoztatják magukat és egymást. A
legváratlanabb kérdésekre, helyzetekre fel kell készülni a tanítónak. Talán ezért is emlékszem olyan elevenen arra a vasárnapi
gyermek-istentiszteletre, amikor az ötezer ember megvendégelésérõl meséltem nekik, s a kisfiúról, aki meghallva Jézus felszólítását („Adjatok nekik enni!”) felajánlotta édesanyjától kapott
uzsonnáját, a halat és a kenyeret. Ez a lelkület elnyerte jutalmát,
mert szemtanúja lehetett a csodának, ahogy Jézus az õ kis adományából megeteti a több ezer embert, sõt még marad is az ételbõl!
A történet után élénk beszélgetés alakult ki a gyermekekkel a jószívûség, adakozás, irigység témakörében – néha csak kapkodtam
a fejem a sok önzés, irigység hallatán. Ám mégis volt közöttük egy
kisfiú, aki – amikor otthon megkérdezték, mirõl volt szó a vasárnapi iskolában – csak annyit mondott: „Holnap visszaadom a padtársam tollát, amit elloptam tõle.” Pedig lopásról egy szó sem
esett. Isten Igéje megérintette és erre indította.
Egyre jobban érzem, mekkora ajándék, de felelõsség is gyermekeink, unokáink nevelése! Nagyon ismert a történet, de ide kívánkozik: az Úr Jézus éppen tanított, amikor a szülõk gyermekeikkel
együtt keresték fel. A tanítványok nem akarták Jézus közelébe
engedni õket, mert „megzavarják” a felnõtteket. Jézus azonban
errõl is másképp gondolkozott. Ezt mondta: „Engedjétek hozzám
a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa!”
Zika Klára
Forrás: Antenna – az Evangéliumi Rádió Alapítvány Kiadványa
2012/3. szám

Szent Ágota, könyörögj érettünk!

MEGHÍVÓ
Sárszentágota Község Önkormányzata és a Magyar Rákellenes Liga Sárszentágotai Alapszervezete tisztelettel meghívja a
sárszentágotai római katolikus templom kertjében az emlõbetegek védõszentje, Szent Ágota tiszteletére létrehozott emlékhelynél

2016. június 11-én megrendezésre kerülõ
IV. Szent Ágota-napra.

MEGHÍVÓ
1944–2016
Tisztelettel meghívjuk Önt a holokauszt Sárbogárd és
környékbeli zsidó áldozatairól való megemlékezésre, melyet

2016. június 19-én, vasárnap, 16.00 órai kezdettel
tartunk a sárbogárdi izraelita temetõben.
A programot a mûemlék zsinagóga elõtt rövid zenés–verses
mûsorral, majd a mûvelõdési házban kerekasztal-beszélgetéssel folytatjuk, ahová szeretettel várjuk az elszármazottakat és
helybelieket.
Emlékezzünk együtt!
Lakk Norbert

Program:
14.00 megnyitó; köszöntõt mond: Sebestyén Zoltán polgármester, Siák Gáborné, a Magyar Rákellenes Liga Sárszentágotai Alapszervezetének elnöke;
14.30 szentmise; közremûködik: a sárszentágotai Csillagfürt
Nyugdíjasklub énekkara Sashalmi Györgyné vezetésével.
A szentmisén elhangzanak a középkori magyarországi (esztergomi) forrásból származó Szent Ágota-mise énekei.
15.45 Szent Agáta magyarországi kultuszának története; elõadó: Rétfalvi Balázs levéltáros, Szombathelyi Egyházmegyei
Levéltár.
A program egész ideje alatt ingyenes szûrések igénybevételére
lesz lehetõség.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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NAGYMAMA RECEPTJEI
KÖNNYÛ BORSÓLEVES FRISS
MENTÁVAL ÉS TEJSZÍNNEL
Hozzávalók: 0,5 kg borsó, húsleves-alaplé,
5-6 mentalevél, 2-3 dl tejszín, szeletelt
mandula.

PIZZA SERPENYÕBEN
Hozzávalók: 6 ek tejföl, 2 ek majonéz, 2 csipet só, bors, esetleg oregano, 2 tojás, 9 ek
liszt; a tetejére bármilyen pizzaszósz.

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr
Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRTCOM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Június 10., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet:
Én vagyok az… 1-4. rész (118p) 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00
és 0.00 Lapszemle

A borsót az alaplével felöntjük. Nagyjából
kétszer annyit használjunk, mint a borsó,
tehát jó egyujjnyival lepje el. Hozzáadjuk a
mentát, összeforraljuk. Nem kell sokáig
fõzni, a friss borsó zsenge, hamar megfõ.
Botmixerrel pürésítjük. Ezután visszatesszük a tûzre, hozzáöntjük a tejszínt és
felforraljuk. Száraz serpenyõben pirítsuk
meg a mandulát és tálaláskor szórjuk a leves tetejére.
ÚJHAGYMÁS CSIRKEGOLYÓK
TEJSZÍNES MÁRTÁSBAN
Hozzávalók: kb. 60 dkg csirkemellfilé, 3-4
szál újhagyma, só, bors, 1 gerezd fokhagyma, 1 közepes tojás, olívaolaj, 2-3 dl húsleves-alaplé, 4 dl tejszín, 2 ek liszt, aprított
petrezselyem, fõtt tészta a tálaláshoz.

A 2 tojást a sóval, a fûszerekkel elkeverjük,
hozzáadjuk a tejfölt és a majonézt, elkeverjük, majd hozzáadjuk a lisztet, és ezzel
is csomómentesre keverjük. Érdemes a
pizzafeltéteket itt elõkészíteni. A serpenyõben kevés olajat hevítünk, majd beletesszük a tésztát, amit elegyengetünk, és
azonnal mehet rá a pizzaszósz és az egyéb
feltétek (felvágott, kolbász, hagyma, kukorica, gomba, paradicsom stb.), végül a sajt.
Egy fedõt teszünk a pizzára, és végig alacsony lángon, 10-15 perc alatt készre sütjük. Többször is nézzük meg az alját villa
segítségével, hogy nem ég-e, mert a szélén
a paradicsomszósz esetleg odakaphat.

Június 11., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00
Lapszemle 19.00 Családi nap a Zengõ óvodában (28p), Beszélgetés dr. Csatári Bence történésszel (59p), Interjú Gulyás Ibivel
(65p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 12., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 14.00 Családi nap a Zengõ óvodában (28p), Beszélgetés dr. Csatári Bence
történésszel (59p), Interjú Gulyás Ibivel
(65p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00
és 0.00 Heti híradó
Június 13., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Beszámolók a rendõrségtõl (27p), Hõsök és áldozatok (23p), A Violin iskola évzáró hangversenye (59), Horgászverseny Alsószentivánon (25p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

CITROMKRÉMTORTA –
VARÁZSLATOS FINOMSÁG
JÓ SOK KRÉMMEL

Június 14., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi
ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó

Hozzávalók: 9 tojás, 28 dkg porcukor, 14
dkg liszt, késhegynyi sütõpor; a töltelékhez: 6 tojássárgája, 21 dkg porcukor, 2 citrom leve és héja, 2,5 dl tejszín, 25 dkg vaj.

Június 15., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Beszámolók a rendõrségtõl (27p), Hõsök és
áldozatok (23p), A Violin iskola évzáró
hangversenye (59), Horgászverseny Alsószentivánon (25p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és
0.00 Lapszemle
Június 16., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet
23.00 és 0.00 Lapszemle

A csirkemellet alaposan megmossuk, a felesleges nedvességet leitatjuk róla. Nagyobb darabokra felvágjuk és a feldarabolt
újhagymával együtt krémesre, pépesre daráljuk. Sóval, borssal, zúzott fokhagymával
ízesítjük, ráütjük a tojást és alaposan öszszegyúrjuk. Enyhén nedves kézzel kis golyókat formázunk a masszából és tálcára
sorakoztatjuk. Egy nagyobb serpenyõben
olívaolajat hevítünk és rátesszük a húsgolyókat. Rázogatva, óvatosan forgatva minden oldalát lepirítjuk a golyóknak, majd
felöntjük az alaplével. Néhány percig így
fõzzük, hogy a húsgolyók belül se maradjanak nyersek. A tejszínt csomómentesre elkeverjük a liszttel, merünk hozzá a lébõl
egy keveset, majd a húsokhoz öntve besûrítjük. Aprított friss petrezselyemmel
meghintjük, majd fõtt tésztával kínáljuk.

***

A 9 tojássárgáját a porcukorral jól kikeverünk. Hozzáadjuk a sütõporral elkevert
lisztet és a 9 tojás keményre vert habját.
Négy tortalapot sütünk belõle. Töltelék: 6
tojássárgáját 21 dkg porcukorral, 2 citrom
levével és reszelt héjával jól elkeverünk,
majd hozzáadunk 2,5 dl édes tejszínt, és ezzel együtt forró víz felett sûrû krémmé fõzzük. Mikor kihûlt, hozzáadunk 25 dkg habosra kevert vajat, és ezzel jól összekeverjük. Ezzel megtöltjük a lapokat. A tortát
tejszínhabbal vonjuk be és citromszeletekkel díszítjük.

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

Miklósi focidömping
Aranyat érõ gyõzelem
Felcsút U19–Sárszentmiklós U19
1-3 (0-0)
Felcsút U19: Kovács D. – Pats A. P., Kovács J., Harangozó D., Boros F., Tóth G.,
Balázs N. Z., David K. L., Nagy J., Kochs
R., Komárom N.
Csere: Márton S. P., Gyõrfy R., Kasziba Cs.,
Nagy I., Hufnágel K. M., Semperger Zs.
Edzõ: Szabó Dániel.
Sárszentmiklós U19: Brúzsa S. P. – Pajor
T., Nagy Á., Demeter D., Vagyóczky P.,
Húsvéth T., Gráczer B., Molnár M., Márkovics D., Horváth Á., Gyökér K.
Csere: Simon Cs., Csizmadia B.
Edzõ: Pajor László.
Mindkét csapat óvatosan kezdett, hiszen a
tét a bajnoki cím és a dobogó harmadik foka volt. Az elsõ negyedóra után a miklósi
fiatalok támadásai jelentettek veszély a
hazaiak kapujára. Nagy Á. szabadrúgása a
felsõ lécen csattant, majd Gráczer B. lövése a kapufát érintve vágódott mellé. A félidõben jött a hír, hogy az Iváncsa U19–Mezõfalva U19 mérkõzés állása szintén 0-0.
A második félidõt magabiztosan kezdte a
vendégcsapat. Ennek eredménye, hogy a
47. percben Horváth Á. a kapuba bombázott, 0-1. Nem kellett sokáig várni az újabb
gólra, hiszen az 51. percben Nagy Á. szabadrúgása a kapusról kijött, és Molnár
Márk a kapuba lõtt, 0-2. A kétgólos elõny
birtokában magabiztosan, szervezetten
játszott a Sárszentmiklós. A 68. percben
szerencsés körülmények között született a
Felcsút gólja. Tóth G. középen kilépett,
közelrõl leadott lövését Brúzsa S. P. bravúrosan védte, de a labda Tóth G.-rõl a hálóba gurult, 1-2. Izgalmas, számunkra vánszorgó percek jellemezték a mérkõzést. A
hazaiak az egyenlítésért küzdöttek, a vendégek az eredmény tartására törekedtek.
A 82. percben eldõlt a mérkõzés. Nagy Á.
fejjel indította a bal oldalon Horváth Á.-t,
aki egy gyönyörû csellel átjátszotta a védõt,
és 17 méterrõl a bal felsõ sarokba ragasztotta a labdát, 1-3. Ekkor már felhangzott a
lelátóról a „bajnokcsapat, bajnokcsapat”,
mert az Iváncsa–Mezõfalva mérkõzésen
nem született gól, így a Sárszentmiklós
U19-es csapata a bajnok.
Nagyszerû, megérdemelt siker! Jó az egész
csapat!
A bajnokság végeredménye:
1. Sárszentmiklós
2. Iváncsa
3. Mezõfalva
4. Felcsút
5. Ercsi
6. Szár
7. Lajoskomárom
8. Martonvásár
9. Velence FQL System
10. Mór
11. Polgárdi Vertikál
12. Tordas

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

24
23
20
19
18
14
12
13
11
10
7
6

2 2 149-35 74
4 1 144-17 73
1 7 113-43 61
2 7 115-50 59
1 9 115-68 55
3
11-90 45
6 10 74-74 42
1 14 74-71 40
2 15 59-68 35
3 15 84-74 33
3 18 66-79 24
1 21 57-137 18

13. Pusztavám
28 5 3 20 56-155 17
14. Bicske
28 5 3 20 46-173 17
15. Sárosd
28 4 3 21 41-167 15
Tordastól, Pusztavámtól, Bicskétõl, Sárosdtól -1
pont levonva.

A tavasz kilencedik „pillanata”
Puskás FC Kft. III.–Sárszentmiklós
2-1 (1-0)
Puskás FC Kft. III.: Zelena V. – Szabó D.,
Sipos Z., Királyvári A., Heitler T., Tóth A.,
Mérten T., Gálos Z., Sebján J., Kóber T.,
Oláh K.
Csere: Nagy B.
Technikai vezetõ: Hegedûs Béla.
Sárszentmiklós: Lieszkovszky Z. –
Gráczer G., Szabó B., Gráczer B., Juhász
G., Vámosi D., Lajtos A., Benke V., Szakács S., Vámosi G., Szabó Z.
Csere: Pajor L., Bartók Z., Deák M., Mádi
L., Fülöp T.
Megbízott edzõ: Pajor László.
Eseménytelenül teltek a percek. A játék a
két 16-os között folyt. A 40. percben szabadrúgáshoz jutott a hazai csapat a kaputól 35 méterre. A labdának Királyvári A.
futott neki, és a meglepõdõ kapus a gólvonalon leragadva figyelte, hogy a labda a
kapufáról a hálóban köt ki, 1-0.
A második félidõre kissé feltámadt a vendégcsapat és Szakács S., majd Szabó Z. veszélyeztetett. A 75. percben a védõk által
kifejelt labdára Gráczer G. érkezett és 20
méterrõl lõtt. A labda a hazai védõn irányt
változtatott és a kapus mellett a bal sarokba vágódott, 1-1. Már mindkét csapat elkönyvelte a döntetlent, amikor a 85. percben Oláh K. a vendégtérfél közepén gondolt egyet és 42 méterrõl a kapus felett a
hálóba emelt, 2-1.
Egyenlõ erõk küzdelmébõl a hazai csapat
került ki gyõztesen.
A bajnokság végeredménye
1. Iváncsa
30
2. Velence FQL System 30
3. Mór
30
4. Ercsi
30
5. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
30
6. Martonvásár
30
7. Sárszentmiklós
30
8. Mezõfalva
30
9. Sárosd
30
10. Bicske
30
11. Puskás FC Kft. III. 30
12. Tordas
30
13. Lajoskomárom
30
14. Polgárdi Vertikál
30
15. Szár
30
16. Pusztavám
30
Bicskétõl -1 pont levonva.

25
22
20
17

3
7
4
5

2
1
6
8

139-27 78
95-26 73
84-24 64
77-45 56

16
15
13
12
9
10
9
8
8
8
7
5

4 10
5 10
4 13
4 14
8 13
5 15
3 18
6 16
4 18
2 20
5 18
3 22

73-43 52
54-46 50
62-43 43
51-55 40
49-69 35
51-104 34
44-98 30
52-76 30
48-70 28
38-93 26
40-79 26
28-87 18

Hegedûs János
„búcsúmérkõzése”
Sárszentmiklós II.–Enying 1-1 (0-1)
Sárszentmiklós II.: Brúzsa S. P. – Pajor L.,
Juhász G., Fülöp T., Lajtos A., Somogyi L.,
Nagy Á., Hegedûs J., Dombi Z., Vámosi
G., Szabó Z.
Csere: Rigó L., Mádi L., Bartók Z., Iványi
R., Molnár M.
Edzõ: Pajor László.
Enying: Dobai I. – Mészáros Sz., Megyeri
Á., Kalló Sz., Pereces T., Pudelka K.,
Zsivkovics I. B., Spergli M., Harangozó
M., Molnár Z., Horváth B.
Csere: Nagy L., Szõke I., Blaski M., Varga
Á., Fekete Z.
Edzõ: Vas Tibor.
Az elsõ 20 percet enyingi támadások jellemezték. A miklósi védelem csak rombolni
tudott, és több esetben Brúzsa S. P. védése
mentette meg a csapatot a góltól. A 20.
percben Horváth B. rávezette a védõre a
labdát, és 17 méterrõl lövésre szánta el magát. A vizes füvön megcsúszott labdát
Brúzsa S. P. nem tudta védeni és a labda a
jobb alsó sarokban kötött ki, 0-1. A gól
után a vendégek lassították a játékot és a
hazaiak átvették az irányítást.
A második 45 perc Sárszentmiklós-támadásokkal indult. Dobai I. kétszer is bravúrral hárította Nagy Á. és Bartók Z. lövését.
Az 57. percen Szabó Z. jobb oldalról végzett el szögletrúgást. A kaputól 8 méterre
helyezkedõ Nagy Á. senkitõl sem zavartatva a beívelt labdát a kapu jobb oldalába fejelte, 1-1. A mérkõzés további részében az
eredmény már nem változott, a döntetlen
igazságos.
Jók: Brúzsa S. P., Fülöp T., illetve Dobai I.,
Harangozó M.
A bajnokság végeredménye
1. Aba–Sárvíz
2. Baracs
3. Kisláng
4. Pusztaszabolcs
5. Enying
6. Szabadegyháza
7. Adony
8. Besnyõ
9. Káloz
10. Nagylók
11. Nagykarácsony
12. Sárszentmiklós II.
13. Seregélyes
14. Rácalmás
15. Soponya
16. Kulcs

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

27
26
22
16
16
15
13
14
12
12
12
11
7
5
9
2

2 1
2 2
3 5
7 7
3 11
2 13
4 13
0 16
3 15
3 15
2 16
1 18
4 19
3 22
1 20
2 26

139-24 83
130-29 80
114-39 69
85-39 55
94-68 51
91-74 47
64-66 43
60-78 42
54-54 39
83-88 38
46-69 38
54-66 34
59-99 25
40-10 18
59-119 10
34-189 8

Nagylóktól -1, Soponyától -18 pont levonva.

Vesszõfutás
Sárszentmiklós U16–Ercsi U16
1-12 (1-5)
Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Bögyös B.
G., Ambrózi M., Vagyóczki P., Fekete A.,
Kondor K. A., Erdélyi A., Gyökér K., Emperger F., Nagy F., Gábris R.
Csere: Gõdér G., Brúzsa T.
Ercsi U16: Szili D. – Szakolczi A., Hodula
V. L., Nikolics R., Dankó A., Hosszú K.,
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Sábics P., Sebestyén N., Bognár B., Dankó
M. Cs., Liszi J. Á.
Csere: Schneider P., Bálint K., Kállai M.,
Matizevics Z. K., Rizojanisz P., Németh I. S.
Edzõ: Flórián Lajos, Lieber Károly.
Gyors, lendületes játékkal kezdett a vendégcsapat. Ennek eredménye már az 5.
percben gólt eredményezett. Liszi J. Á. talált a hazai kapuba. A 13. percben ismét
Liszi J. Á. volt eredményes. A hazai csapat
a 22. percben Nagy F. góljával még válaszolt. A 26. perc és a 36. perc között a már
bajnok Ercsi csapata Hodula V. L., Sebestyén N. és Dankó A. góljával 5-1-re elhúzott.
A második játékrészben tovább folytatódott a vesszõfutás. A védelem bizonytalanságait kihasználva még egy hetest rámoltak be a vendégek. Az 50. és 55. percben
Liszi J. Á. volt eredményes. A 67. percben
Bálint K., míg a 78. percben Hodula V. L.
góljával már 9-1-re vezetett az Ercsi. A széleken vezetett támadások ellen nem volt
ellenszer, és az utolsó 5 percben háromszor zördült a miklósi háló. A 85. percben
Sebestyén N., a 89. percben Matizevics Z.
K. és a 90. percben Bognár B. góljával megvolt a tucat.
Az Ercsi bajnokhoz méltó játékkal, könynyedén fektette két vállra a hazai csapatot.
A bajnokság végeredménye
1. Ercsi
2. Baracs
3. Iváncsa
4. Mustang
5. Szár
6. Mór
7. Pákozd
8. Aba–Sárvíz
9. Csákvár
10. Sárszentmiklós
11. Pátka
12. Mezõfalva

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
16
16
14
14
12
11
9
7
6
1
1

3 2
3 3
2 4
3 5
2 6
0 10
2 9
0 13
0 15
1 15
0 21
0 21

109-35 54
83-22 51
106-32 50
99-29 45
88-31 44
85-45 36
75-64 35
69-69 27
55-149 21
63-99 19
26-143 3
13-153 3

A hétvége sportmûsora
2016. június 10-én 18.30 órakor éremátadó ünnepség a Sárszentmiklós SE sportpályán.
Az U19-es csapat a bajnoki aranyérmet, az
Öregfiúk csapata a bajnoki ezüstérmet
veheti át.
Szeretettel várjuk sportolóinkat, szurkolóinkat az ünnepségre!
Szántó Gáspár
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Végül maradt a dobogó
harmadik foka

Alap–Sárbogárd 1-5 (0-2)
Fejér Megyei Labdarúgó-bajnokság, Horfer Serleg csoport (III. osztály), 26. forduló
Sárbogárd: Barabás J. – Hegedüs R. (86.)
– Sebestyén Zs., Lakatos Gy., Kovács Z. –
ifj. Mondovics Z. (73.), Tóth I., Szabó A.,
Bogdán A., Csizmadia K., Bognár Zs.,
Pásztor D., Czinka K. – Kovács A. (86.)
Játékos–edzõ: Bognár Zsolt.
Gólszerzõ: Fenekes (90.), illetve Szabó
(10., 68.), Czinka (30.), Pásztor (71., 89.).
A bajnokság utolsó fordulójában csapatunk a tabella hátsó felében tanyázó Alap
együttesénél vendégeskedett. Egy esetleges gyõzelemmel, valamint ha Nagyvenyim pontokat hullajt, a 2. helyet szerezhetnénk meg a pontvadászatban.
Jól kezdtük a mérkõzést, már a 10. percben
Szabó vezetést szerzett a csapatunknak.
Majd a 30. percben Czinka találatával már
2-vel vezettünk. A 2. játékrészben sem sikerült újítani a hazaiaknak. A 68. percben
ismét Szabó villant, majd 3 perc múlva a
házi gólkirály, Pásztor Dávid is betalált.
Ekkor már tetemesnek mondható 4 gól
volt az elõnyünk. A hajrában Pásztor még
egyszer mattolta az alapiakat, ezzel megszerezve 29. találatát a szezonban. A legvégén még Fenekes révén szépítettek a
hazaiak. Magabiztos gyõzelemmel zártuk
a bajnokságot.
Az utolsó fordulóban Nagyvenyim sem hibázott, így maradtunk a 3. helyen. A csapat

egész éves teljesítményét reálisan tükrözi
ez az eredmény. Az õsz folyamán a kötelezõket magabiztosan hoztuk, viszont a fontos mérkõzéseken nem sikerült megszerezni minden pontot. A tavaszra néhány
helyen erõsödött a brigád. A játékban viszont ez nem mindig látszott meg. Sikerült
pár emlékezetes és sikeres derbit vívni a
bajnokság nívósabb csapatai ellen. Viszont
a hazai pályán elbukott pontok az Iváncsa
ellen és a dégi döntetlen nem tette lehetõvé, hogy az élen végezzünk a bajnokságban. Viszont a feljutás még így is megtörténhet, hiszen a Nagyvenyim valószínûleg
nem vállalja a magasabb osztályba lépést.
A bajnokság végeredménye:
1. Iváncsa II.–
Beloiannisz
24 19 5 0 143 30 113 62
2. Nagyvenyim 24 19 2 3 98 37 61 59
3. Sárbogárd
24 18 4 2 96 30 66 58
4. Cece
24 14 3 7 75 47 28 45
5. Mezõszilas
24 13 4 7 50 42 8 43
6. Vajta
24 11 3 10 62 45 17 36
7. Mezõfalva II. 24 11 2 11 75 63 12 35
8. Elõszállás
24 8 3 13 43 70 -27 27
9. Dég
24 7 1 16 50 109 -59 22
10. Sárszentágota 24 5 3 16 46 101 -55 18
11. Kisapostag 24 5 5 14 41 77 -36 17
12. Alap
24 3 6 15 40 71 -31 15
13. Perkáta
24 2 1 21 33 130 -97 -1
Kisapostagtól -3, Perkátától -8 pont levonva.

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten Állandó
és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Huszárné Kovács
Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Menyhárt Daniella, Mágocsi Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, dr.
Müller Viktória, Tauzné Piroska, Leszkovszki Albin, Pajor László, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár és még sokan
mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes,
Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17
óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik.
Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe
nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft,
félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Rehák Tamás

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
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
SÁRBOGÁRDON HÁZ KIADÓ.
06 20 429 4482
Sárbogárd központjában,
négylakásos TÁRSASHÁZBAN
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ.
06 20 405 7366

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!
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.

2016. június 9. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Íves írólapú fenyõ íróasztal eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 379 2012
Sárbogárd központjában háromszobás gázfûtéses családi ház eladó. Érdeklõdni: (+36) 269 5353, délután 16 óra után.
Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban, saválló
mosogató alsó-felsõ szekrénnyel eladó. 06 (20) 405 7366
Virágsarok 2. szám: családi ház eladó. 06 (20) 351 4181 (0044168)
Házvezetõnõt keresek Sárbogárd és közvetlen környékérõl. Fényképes
önéletrajzokat várom: deluxemirrors@hotmail.com vagy érdeklõdni:
+36 (70) 363 6325
Villamosipari szakmával, érettségivel, B-kategóriás jogosítvánnyal, férfi
munkaerõt keresek. 06 (30) 565 1669 (visszahívom) (0044265)
Eladó: 300 literes mélyhûtõ láda, 3 részes szekrénysor 100x170-es elemekbõl álló. Érdeklõdni. 06 (30) 585 1494
Székesfehérvári telephelyre C-kategóriás jogosítvánnyal, GKI-kártyával
rendelkezõ gépkocsivezetõt keresünk, hajnali munkakezdéssel, hûtõs autóra, terítõmunkára. Kezdõ bérezés nettó 180.000 Ft. Önéletrajzokat:
r.ancsa69@ gmail.com-ra várjuk. 06 (30) 6950 488 (0044313)
Tollpaplan-készítés! Pákolicz Árpádné, 06 (25) 476 051. (0044315)

Hogyan ismerheti meg az adózó
adófolyószámla-egyenlegét?
Gyakori, hogy az adózó tudni szeretné, hogy van-e a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál nyilvántartott köztartozása.
Errõl egyszerûen meggyõzõdhet:
1.) Az adózó a NAV folyószámla-nyilvántartási rendszerébõl – ügyfélkapus regisztráció birtokában – a központi rendszeren keresztül lekérdezheti az adófolyószámlája egyenlegét. Ezt az ügyfélkapus regisztrációja
során megadott felhasználónevével és jelszava segítségével a Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu) eBEV szolgáltatásával teheti
meg: szolgáltatások menüpont/folyószámla-kivonat/új lekérdezés/lekérdezés indítása/elkészült eredmények. Az ügyfélkapus regisztrációra
lehetõség van a NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság bármely
ügyfélszolgálatán, az ország bármely okmányirodájában, a kormányhivatalok kormányablakainál.
2.) Egyedi tájékoztatás kérhetõ telefonon is a NAV Ügyfél-tájékoztató
és Ügyintézõ Rendszerének 06 (40) 20-21-22-es számán. A telefonos
ügyintézést kizárólag egyedi ügyfél-azonosító számmal (PIN-kód) lehet
használni, mely a www.nav.gov.hu oldalról letölthetõ TEL jelû nyomtatványunkon igényelhetõ.
3.) Amennyiben az adózó ügyfélkapus regisztrációval és egyedi ügyfél-azonosító számmal (PIN-kóddal) sem rendelkezik, úgy folyószámla-kivonatot igényelhet személyesen bármely ügyfélszolgálatunkon.
4.) Az adófolyószámla egyenlegrõl tájékoztatás kérhetõ a NAV illetékes
igazgatóságának címzett, aláírással ellátott postai levélben is.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

A következõ napokban ismét változékonyabbra fordul idõjárásunk. Csütörtökön napközben a többórás napsütést
követõen a megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl elsõsorban északon számíthatunk szórványos záporok, egy-egy zivatar
kialakulására, az ország nagyobb részén azonban ekkor még nem valószínû csapadék. Péntekre virradó éjszaka viszont egy csapadékzóna haladhat át az országon, útját sokfelé kísérheti csendes esõ, illetve záporok, esetleg egy-két zivatar. Pénteken napközben felszakadozik a felhõzet, de sok marad a felhõ és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar a délutáni órákban. Szombaton átmenetileg kevesebb helyen várható csapadék, majd
vasárnaptól ismét a záporok, zivatarok kapják a fõszerepet. Az idõszak elején gyenge déli, majd egyre inkább mérsékelt nyugatias légmozgás lesz a jellemzõ.
Változékony, záporokkal, zivatarokkal tarkított idõre van kilátás a jövõ hét elsõ felében, de több-kevesebb napsütés szinte minden nap várható. A jövõ hét közepén van esély a 30 fok elérésére, illetve meghaladására is, de ez most még bizonytalan.
www.metnet.hu

Heti idõjárás
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2016. június 10-én (pénteken) 9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2015. július 1-je és 2016. május 15-e között végzett tevékenységükrõl, az önkormányzat által biztosított
támogatás felhasználásáról.
4. A 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása.
5. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda pedagógus- és nevelést–oktatást segítõ alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2016/2017-es nevelési évre vonatkozóan.
6. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2015. évi hatósági
munkáról.
7. Tájékoztató a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális és Gyermekjóléti
Társulás tevékenységérõl.
8. Sárbogárd Város Önkormányzata 2015. évi maradványának elszámolása.
9. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
10. Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak
meghatározása, döntés az alap felhasználásának és az alap maradványának elfogadásáról.
11. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 38/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
12. Pályázat benyújtása ipari parkok, iparterületek fejlesztésére (TOP1.1.1-15).
13. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására
irányuló helyi akciócsoport megalakítása és regisztrációja a TOP-7.1.1-16
kódszámú felhíváshoz kapcsolódóan.
14. Döntés dr. Kenessey Gyula fõszolgabírónak állított emlékmû tulajdonjogának elfogadásáról.
15. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat
kiírása 2016. évre.
16. Helyi alapítványok részére mûködési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre.
17. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
18. Bejelentések.
18/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2016. május 13-ai ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontjában és az 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2016. május 13-ai ülésén „Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetérõl”
tárgyú elõterjesztés alapján elemezte, értékelte illetékességi területén a
környezet állapotát.
Az elõterjesztésben foglaltak szerint a képviselõ-testület a 88/2016. (V.
13.) határozatával meghozta döntését.
A jogszabályokban elõírtaknak megfelelõen tudatom, hogy a nyilvánosság
elõtti közzétételi kötelezettségre tekintettel a fenti tárgyú elõterjesztés és
Sárbogárd Város Települési Környezetvédelmi Programja és a képviselõtestület által tárgyalt tájékoztató teljes terjedelmében megtekinthetõ Sárbogárd város honlapján (www.sarbogard.hu), valamint munkaidõben a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. em. 7. sz. iroda).
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

19

KÉK HÍREK
Bevásárlás
Sárbogárdon egy Ady Endre úti áruházba kértek rendõri segítséget, ahol egy helyi nõ a táskájába rejtve fizetés nélkül próbált meg
különbözõ élelmiszereket és egy üveg pezsgõt kivinni a boltból.
Az ellenõrzés során a körzeti megbízott megállapította, hogy a nõ
korábban is követett már el hasonló cselekményeket. A 30 éves elkövetõt a rendõr elfogta és a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra
elõállította. Ügyében tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás, melynek során õrizetbe vették.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Meghívó
Osztani magad: – hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni:– hogy így magasodjál;
hallgatni õket, hogy tudd a világot;
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.
Széjjel szóródni – esõ a homokra –
sivatagnyi reménytelen dologra
s ha nyár se lesz tõled – s a táj se zöldebb:
– kutakká gyûjt a mély: – soká isznak belõled!
(Váci Mihály)

Ezúton meghívom Önt
2016. június 10-én 16.30 órakor
a József Attila Mûvelõdési Központ
színháztermében tartandó

PEDAGÓGUSNAPI
ÜNNEPSÉGÉRE.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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KÖZÖSSÉG / HIRDETÉSEK

2016. június 9. Bogárd és Vidéke

JÓ FOGÁS VOLT
A BENEDEK-TÓNÁL
Két évvel ezelõtt leeresztették a tavat,
hogy kikotorják. Az esõs idõjárás miatt
azonban nem száradt ki annyira a tófenék,
hogy géppel rá tudjanak menni, ezért újra
elárasztották a medret, s a másik, kisebbik
tóról visszatelepítették ide a halakat. A kis
tó lehalászásakor – mint Nagy Lajos elnök
mesélte – egy óriási harcsa is akadt a hálóba. Ezt persze nem telepítették át, mert ez
a kíméletlen rablóhal erõsen pusztítja a
halállományt. Telepítettek még vett halat,
többek között amurt is, mert a kétévi lecsapolás után óriási területet elhódítottak a
vízi növények. Az amurnak pedig éppen ez
a tápláléka. Kell persze egy kis idõ, mire
megtisztul a tó a sástól, hínártól, addig is a
horgászok tisztítanak ki nagyobb területeket maguknak, hogy a horgászat ne álljon
le, mert azért elég kellemetlen, ha a horgásznak a horogra akadt hal helyett a horogra csimpaszkodó vízinövényekkel kell
küzdenie.
Az idei, szombaton rendezett horgászverseny meglepõen szép eredményeket produkált, bizonyítva, hogy van bõséggel hal a
tóban. A nevezõ 40 versenyzõ közül senki
se maradt fogás nélkül, és születtek fogási

rekordok is. Amíg folyt a verseny, készült a
közös ebédre a halászlé, hagyományosan
Pongrácz József pékmester gondozásában, és a marhapörkölt, amelyet Szopori
Zsolt készített.
A horgászok családostól jöttek, mert igazából nem a verseny a legfontosabb ezen a
napon, hanem a családias együttlét. A gyönyörû környezet nagyon jó lehetõséget
adott arra, hogy itt egy kellemes napot eltöltsenek felnõttek, gyerekek, nagycsaládok.
Amíg körbesétáltam a tavat, több helyen is
tanúja lehettem szép fogásoknak. Délben
dudaszó hívta a horgászokat mérlegelésre.
Legjobbnak bizonyult Geiger Zoltán 13,4
kg-os fogásával, 7 db hallal. A másodiknak
befutó Keresztes Imre se maradt le sokkal
11,92 kg-mal, 8 hallal. Harmadik lett Körmendi József 6,58 kg-mal, 3 hallal. Korábban az egyesület vezetõségében Józsi volt a
mérlegelõ, bíráló, most (lemondása után)
õ is rajthoz állt s szép fogással bizonyított.
Most neki gratulált Nagy Lajos elnök, Földesi Károly titkár és Nagy György, a felügyelõbizottság elnöke.

Az ifjúsági versenyzõk közül elsõ lett Madarasi Zsombor 6,95 kg-mal, 6 hallal, második Varjas Ádám 3,2 kg-mal 2 hallal. A
legnagyobb halat 3,77 kg-mal Kaszás Péter
fogta.
Nagy Lajos, Alsószentiván polgármestere,
az egyesület elnöke adta át a díjakat, majd
mindenkinek jó horgászatot, a nap további
részében kellemes idõtöltést, de elsõsorban a verseny utáni közös ebédhez jó étvágyat kívánva invitálta a horgásztársakat a
halászlével, marhapörkölttel teli, illatozó
bográcsokhoz.
Az idõjárás is kegyes volt hozzánk, bár gyülekeztek már a sötét felhõk, csak késõ délután jött egy heves zápor, ami arra volt jó,
hogy egy kicsit felfrissüljön tõle a levegõ.
Hargitai Lajos

