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UTCAREGÉNY
Állok a stand mögött a székesfehérvári könyvhéten. Nézem a város szívének utcaerein átcsorgó-robogó emberrészecskéket. A vihorászó, összebújó, kissé esetlen diáklányokat, a gyermekeit
macskakövön döcögtetõ apukát, a vérbeli pincér egyenes hátát,
egy potentát körüli felhajtást, amire a testõrökön és egy fotóson
kívül senki nem figyel. Leköt a sok impulzus, hogy vajon mi lehet
az arcok története.
Elmélyült szemlélõdésembõl egy-egy furcsa figura színre lépése
vonja magára a figyelmemet. Elém toppan a semmibõl egy hajléktalan hölgy, aki különös, végeláthatatlan történeteibe kezd, amint
szemével megfogja a tekintetemet, és nem hagy szabadulni. Aztán egy váratlan pillanatban tovaillan. Majd egy férfi lép elém, fél
szeme vak, de az egy darab éppel áthatóan méreget, s néhány személyesebb kérdést követõen kijelenti: „Amore mio – tudja, mit
jelent?” Pirulva zavaromban lesütöm a szemem. „Bocsásson meg,
ha tolakodó voltam!” – mondja, s mire fölnézek, már csak távozó
nyûtt cipõjét látom, s benne mezítelen lábát, bokája fölött lengõ
nadrágszárát. Egy 80 éves bácsika többször is visszatér – rendületlenül udvarol.

ÁLLATKÓRHÁZ
Sárbogárdon

Írás a
6. oldalon.

Közben tisztes hölgy ül a szökõkút peremére megpihenni. Leveszi
a cipõjét, a hûs vízbe mártja lábait. Így ül egy darabig. Egyszer csak
elõvesz egy ollót és levágja a körmeit, mind a tízet egymás után, a
tér és tömeg kellõs közepén, szempárok és webkamerák fókuszában, mintha mi sem lenne természetesebb. A körömholdacskákat
gondosan egy pohárba teszi, visszahúzza kecsesen lábbelijét és
távozik. Az eltávolított szarumaradványokat hátrahagyja.
Akár egy regény szereplõi is lehetnének. Akár egy regény szereplõi is lehettek…
Hargitai–Kiss Virág

ÉPÜL AZ
USZODA

Írás a 2. oldalon.
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2016. június 16. Bogárd és Vidéke

NAPLÓ
1. rész
Június 10-én ültek össze a havi aktuális témákat megtárgyalni Sárbogárd képviselõi,
összesen nyolcan. Mivel több érdekes téma is terítékre került, ezért kivételesen két
részben közöljük tudósításunkat.

Meghatározó fejlesztések
Dr. Sükösd Tamás polgármester a napirend tárgyalása elõtt köszöntötte Varga
Gábor országgyûlési képviselõt, Fejér megyei fejlesztési biztost, aki összegezte az elmúlt hat hónap eredményeit.
Varga Gábor: Erõs, dolgos féléven vagyunk túl, amit szeretnék megköszönni a
testületnek, fõleg polgármester úrnak és
alpolgármester úrnak. Sárbogárd esetében meghatározó lépésekre került sor, és
meghatározó fejlesztések kerülnek tervezésre. Sok esetben a kivitelezés is megtörtént, vagy elkezdõdött. A legfontosabb,
mely a sárbogárdi büdzsét nem érinti, a
63-as út fejlesztése, amelyet jó egy évvel
ezelõtt jelentettem be. Minden adminisztratív akadály elhárult, a tervezésektõl
kezdve a közbeszerzési eljárások lefolytatásáig. Aki Székesfehérvár felé jár, láthatja, hogy a sárbogárdi vasúti átjárótól Sárkeresztúr túloldaláig a 63-as út megújul
mintegy 1,4 milliárd Ft hazai forrásból.
Fennmarad még egy 14 km-es szakasz
Sárkeresztúrtól a börgöndi bejáróig, ami
nincs olyan rossz állapotban, de amint lehetõségünk adódik, hazai forrásból azt is
be fogjuk fejezni. Másfél héttel ezelõtt,
amikor miniszterelnök úr Dunaújvárosban volt, egy 4 milliárd Ft-os, a déli térséget érintõ, Dunaújváros–Sárbogárd–Paks
irányába történõ útfejlesztésrõl állapodtak meg. Ha a büdzsé adatai folyamatosan
így alakulnak, akkor az elkövetkezendõ
4-5 évben az összes utat járhatóvá és európai szintûvé tudjuk fejleszteni. A 63-as útnak szeptember 30-áig kell elkészülnie.

A tanuszoda 2017 elején, tavaszán kerülhet átadásra, amelyet a nagyközönség is
igénybe vehet. A sportcsarnok ügye is eldõlni látszik és rövid idõn belül támogató
nyilatkozatot kaphatunk, a pénzügyi hátterét is biztosítja számunkra a TAO,
remélhetõleg Magyarország kormánya is
kegyes lesz hozzánk, és abban az esetben
az önkormányzati önrészt is megpróbáljuk
valahol beletenni a büdzsénkbe.

Az országgyûlési képviselõ köszönetét fejezte ki az egyesületeknek, nonprofit szervezeteknek azért, hogy az elmúlt években
számos olyan rendezvényt szerveztek, melyek jó hírét viszik a városnak és méltán
büszkévé tehetik a Sárbogárdon és környékén élõket. Külön kiemelte a Huszics
Vendel Kórust, Sárbogárdi Múzeum
Egyesületet, könyvtárat, fogathajtókat,
Sárréti Csókavirág együttest, galambászokat, polgárõröket, önkormányzatot.
Hozzátette: nagy örömmel jön minden
rendezvényre, amikor ideje engedi. Kitért
arra is, hogy az elkövetkezendõ idõszakban Sárbogárd soha nem látott lehetõsé-

geket kap. Sárbogárd a déli térséget méltón tudja képviselni, és megfelelõ mennyiségû, minõségû pályázatot nyújtott és
nyújt be. Ezek mind egyeztetve vannak a
megyei önkormányzattal és a fejlesztési
biztossal.

Varga: Fejlesztési biztosként, országgyûlési képviselõként ezeket a fejlesztéseket
mind támogatom. Törekszünk rá, hogy a
beadott pályázatok 100 százalékban nyerjenek. Az elkövetkezendõ évek nagy munkája lesz ezek megvalósítása. Ehhez kérném az Önök segítségét. A döntés-elõkészítõ bizottságban mint külsõs megfigyelõ
én is részt veszek. Ha a pályázatok támogatásra jogosulttá válnak (minden alaki és
formai követelménynek megfelelnek és a
hiánypótlásokat beadták), akár õsszel illetve jövõre elkezdõdhet e pályázatok fizikális megvalósulása.

Kritika
Nedoba Károly: Tavaly kritizáltam másodmagammal, amikor Ön bejelentette, hogy
októberig elkészül a 63-as út és nem készült el. De most örülök, hogy elkezdõdött
a munka. Gratulálok, hogy ezt sikerült elérnie. Tanulság lehet, hogy idõ elõtt nem
kell bizonyos dolgokat bejelenteni. Üzentem Önnek újságon, tévén keresztül és
most személyesen is megkérdezem, hogy
visszafizette-e a napkollektoros pályázati
pénzt. Ne azt tessék mondani, hogy ugyanolyan állampolgár meg törvényesen járt el
– ezt mindenki tudja. Én az erkölcsi oldalát
kérdezném, mert nem hiszem, hogy Önnek vagy a kedves feleségének, családtagjának szüksége volt erre a negatív reklámra; meggyõzõdésem, hogy az anyagi helyzete sem tette volna szükségessé, hogy erre
pályázzon. Bízom benne, hogy ez egy pilla-
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natnyi rossz döntés volt, és azzal, hogy
visszafizeti, ez rendezõdik, és a továbbiakban ilyen pályázatokon nem indulnak el.
Varga: Amikor bejelentek valamit, nem
szoktam megalapozatlanul beszélni. 2015
októbere környékén úgy nézett ki, hogy
uniós visszacsorgó pénzekbõl a 63-as utat
fel tudjuk újítani. Ehhez az uniós bizottság
nem járult hozzá. A magyar állam úgy gondolta, hogy saját megmaradt forrásból
megcsináljuk. Ha bejelentünk valamit, az
nem jelenti azt, hogy holnapután már vágjuk is kapával az alapot. Ha volt türelmünk
30-40 évet várni arra, hogy ez az út ennyire
tönkremenjen, akkor én arra kérnék mindenkit, hogy szeptember 30-áig, amíg az út
elkészül, legyenek türelemmel, megértéssel. A második kérdését nem tudom értelmezni. Ha Ön a Blikkbõl meg egyéb
szennylapból tájékozódik bizonyos dolgokról, akkor sok kérdést feltehet. Én azt
gondoltam, vagyunk annyira felnõttek,
hogy ha van valami gondja, akkor felhív és
elõtte tájékozódik ebben a kérdésben.
Semmilyen érintettség nincs a részemrõl
és a feleségem részérõl ezzel kapcsolatban. Az apósom átköltözött egy szomszédos faluba, a megvett házat a két gyermekére íratta, ezek közül az egyik a feleségem. Apósom napkollektoros pályázatot
nyert. Amikor megtudtam, arra kértem,
hogy ezt ne vegye igénybe. Bár az apósommal nem hiszem, hogy olyan közvetlen viszonyom lenne, ami miatt egy napkollektoros pályázaton ne tudna indulni, õ ezt
megértette, és nem vette igénybe. Nem
indultam soha semmilyen uniós pályázaton se magánemberként, se cégtulajdonosként. Ha nem kérdez meg és ilyet mond,
akkor legyen szíves annyit megtenni, hogy
elnézést kér.

Azt beszélik…
Nedoba: Azt beszélik a városban, hogy a
Fidesz politikájához közel álló emberek
bizonyos orgazdaságban meg hasonló dolgokban benne vannak.
Dr. Sükösd: Ezt én már egyszer tisztáztam
egy másik képviselõvel.
Nedoba: De nem énvelem.
Dr. Sükösd: Mert nem voltál itt. Ha most
én elkezdeném egy A4-es lapra összeírni
azt, hogy mit beszélnek, amiben én érintett
vagyok! A legjobb az volt, amikor a gyerekem kint volt a skate-pályán és közölte vele
másik 8 gyerek, hogy nekik is én vagyok az
apjuk. Azt gondolom, hogy nekünk ezekkel a dolgokkal nem kell foglalkozni. Ellenkezõ esetben 17 órás testületi ülést tarthatnánk a semmirõl, ezért nem szoktam
idehozni semmi ilyet.
Varga: A testületnek meg kell õriznie a
méltóságát. Sokan várnak arra, hogy a napirendi pont szerint sorra kerüljenek. „Azt
beszélik már a városban” címszó alatt külön tartsanak egy testületi ülést!

Pályázati malmok
Szilveszterné Nyuli Ilona: Abban bíztam,
hogy arról fog beszámolni, hogy Sárbogárd
nyert a kerékpárutas pályázaton, mivel en-

KÖZÜGYEK

3

Uszoda építése
nek hamarosan lejár a pályázati határideje, úgy tudom.
Dr. Sükösd: Január 22-én döntöttünk a kerékpárút létesítésérõl, március 11-én a
szegregációs területek felzárkóztatásáról
szóló pályázatról, Sárbogárd város belterületi vízrendezésérõl. Ezek mind benyújtásra kerültek. A barnamezõs területek rehabilitációját, az egészségügyi alapellátás
(miklósi orvosi rendelõ) infrastrukturális
fejlesztését, a Szent István út felújítását
célzó pályázatok szintén benyújtásra kerültek. Az ipari területek fejlesztésérõl ma
fogunk dönteni. A helyi szinten irányított
városi fejlesztések, kulturális felzárkóztatás (úgynevezett CLLD) pályázat is, ha ma
döntünk róla, benyújtásra kerül. A múltkori rendkívüli ülésen benyújtásra került a
rendkívüli önkormányzati támogatás, 50
millió Ft. A döntéshozatali mechanizmus
úgy zajlik, hogy mindegyikben bocsátanak
ki hivatalból hiánypótlást mindenkinek.
Az összesnek eleget tettünk. A döntés-elõkészítõ bizottság ülésezett a kerékpárút témájában; június 28-án lesz ennek következõ fordulója, ahol az elõzetes döntést fogják meghozni, utána dönt véglegesen az
NGM. Ezt õszre vártuk, ehhez képest most
úgy néz ki, hogy kijön nyárra.
Szilveszterné: Nekem elég lett volna, ha
képviselõ úr azt mondja, hogy még folyamatban van, de azon van, hogy Sárbogárdon legyen kerékpárút.
Varga: Már mondtam, hogy minden egyes
beadott pályázatot támogatok és mindegyiknél igen erõsen lobbizom azért, hogy
meg is valósuljon. A megnyilatkozásaimat
megpróbálom ebben a teremben visszafogni, mert ha azt mondom, hogy megvalósul, akkor holnapután már valaki kopogtatni fogja a fejemet, hogy hol a bicikliút.
Ennek is van egy elõkészítõ folyamata.
Lobbizni fogok azért, hogy Sárbogárd
mint a járás központja, a körzetem legnagyobb népességgel rendelkezõ városa azt a
hátrányt kezdje el ledolgozni, amivel az elmúlt évtizedekben (akár évszázadot is
mondhatnék) rendelkezik. Ezekhez elengedhetetlen, hogy azoknak a pályázatok-

nak a nagy részét megnyerje, amelyeket a
polgármester úr felsorolt. Van ezek közt
több olyan, amelyekért egy országgyûlési
képviselõnek házalnia kell. A Szent István
utat nem tudom megígérni, ugyanis másfél
milliárdos talán a keret és kb. 2500 önkormányzat pályázik érte. Az 50 millió Ft-ot
sem tudom megígérni. Nálam jobban senki nem óhajtja a sikert ebben a térségben.
Én itt tanultam, itt éltem, itt élek és itt is fogok élni. Nem költöztem Pestre, Sárbogárdra meg más helyre. Maradok Cecén,
ott éldegélek a négy gyerekemmel.

Jövõkép
Szilveszterné: Ha már lesznek útjaink, akkor jól megközelíthetõ lesz Sárbogárd. Mi
van a munkahelyekkel, munkahelyteremtéssel? Mi a beszállítói igény? Milyen képzésekre, iskolákba járjanak a gyerekeink?
Milyen szabad kapacitásai vannak a helyi
vállalkozóknak?
Varga: Több fórumot tartottam az iparkereskedelmi kamarával, Széchenyi Programirodával, agrárkamarával karöltve.
Környékbeli és helyi vállalkozókat hívtunk
össze, mert soha nem látott lehetõségek
vannak uniós források tekintetében. Viszont a vállalkozói aktivitás nem nagyon
látszik. Ha kimegy több száz meghívó és 10
alatti a létszám, akivel beszélhetek, akkor
ott óriási gondok vannak. A mostani vállalkozói réteg nagyon minimális és nem túl
ambiciózus tervekkel rendelkezik a jövõt
illetõen. Rá lehet ezt fogni mindenre, tõkehiányra, de amikor a jegybanki alapkamatot 1-2 százalékkal meghaladó hitelekért bármikor oda lehet menni és forintban garantált fix kamatok vannak, akkor
nehéz megmagyarázni, miért nem vállalkoznak. Mélyreható, komplex fejlesztésrõl
kellene beszélnünk. Ebbe beletartozna az
oktatástól a felzárkóztatáson keresztül a
hátrányos helyzetûek képzésen keresztüli
helyzetbe hozása, hogy egyáltalán legyenek olyan emberek, akik vállalkoznak.
Folytatás a következõ oldalon.
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Erre nekem vannak terveim, de ez nem egy
év alatt teljesítendõ feladat. Évtizedek fogják megváltoztatni azt a szellemiséget, attitûdöt, amivel ezt a térséget fel lehet zárkóztatni, polgárivá tenni. Ezért köszöntem
meg a civil szervezetek aktivitását, mert
ezeken keresztül lehet a legjobban elkezdeni egyfajta polgárosodást, szemléletváltást. Óriási szerepe van az iskoláknak,
minden tanintézménynek, mely foglalkozik gyerekekkel, mert az õ életüket fogja
meghatározni az, ami most itt történik.
Közel 300 millió Ft áll rendelkezésre, hogy
képzésekre egy 3 éves programot indítsunk. Tervezünk a térségbe hozni olyan
programokat, melyek a humán erõforrással foglalkoznak, hogy hátrányos helyzetû
embereket képezzünk, a családoknak
megtervezzük azt a modelljét, amivel sikeresebbé tehetik magukat. Ha ebben nem
az értelmes vita és az akarat a kiindulópont, és ha ez akárcsak egy kicsit is politikai síkra terelõdik, akkor óriási mellécsúszások lesznek. Minden szervezetet szeretnénk ezekbe bevonni. Nem egyszerû dolog
úgy munkahelyet teremteni, hogy van a
térségben 1200 munkanélküli, ennek kétharmada 8 osztályt sem végzett, vagy 8 osztályt végzett. Elõször megnézzük, hogy
akar-e valaki dolgozni. Több cég is szeretne felvenni képzett embereket. De ma már
operátorokból is hiány van. A gimnázium
igazgatójával, igazgatóhelyettesével is beszéltem, õk is felteszik a kérdést, hogy milyen irányba kellene elindulnia a sárbogárdi gimnáziumnak, amivel sikeres lehet a
munkaerõpiacon. Mindenki tudja, hogy
amikor a híradástechnikával foglalkoztak
és a Videotonnal vagy a Mannesmannal
álltak kapcsolatban, számtalan mérnök,
mûszakvezetõ, technikus került ki a gimnáziumból. Ma nem lehet megmondani,
hogy mi a jövõ kreatív iparága. Stratégiai
ágazat a védõnõk, a bölcsõde, az óvoda, az
iskola és a családok segítése, hogy a gyerekeket miképpen neveljék és fejlesszék,
hogy felkészüljenek az életre, kreatívak,
vállalkozó kedvûek legyenek, csoportban
tudjanak dolgozni. Fontos a gyerekek
hasznos szünidei idõtöltése, hogy ne az utcán csatangoljanak, amíg a szülõk dolgoznak. Fontos lenne egy mintaprogram keretében egy olyan térségi felzárkóztató programot ajánlani a szülõknek, gyerekeknek,
hogy olyan értékes emberek legyenek, akik
a késõbbiekben itt akarnak élni, dolgozni,
vállalkozni, a jövõjüket ebben a térségben
képzelik el. Kizárólag rajtunk múlik most,
hogy miképpen fogjuk ezt az egész rendszert komplexen kezelni. A szabad vállalkozási zóna olyan lehetõség, amelyet ha a
kis- és közepes vállalkozók nem érzékelnek, akkor csõvakságban szenvednek. Óriási lehetõségek vannak az elkövetkezendõ
egy-két évben. Utána nem tudjuk, mi lesz
az uniós támogatásokkal meg magával az
EU-val. Mindenki azt várja, hogy valaki sikeressé tegye ezt a térséget, miközben nekünk kellene ezt tenni. Az infrastrukturális felújítás hiábavaló, ha nem marad a térségben ember, ha nem lesz ennek a térségnek jövõképe. Ezt a jövõképet kell nekünk
közösen kialakítani.
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A polgármester
egy hónapja
Dr. Sükösd elmúlt idõszakról szóló tájékoztatójából a következõk emelendõk ki: a
vízitársulatoknál a kötelezõ hozzájárulást
megszüntette a jogszabály, de helyben
(még az elõzõ idõszakban) egy önkéntes
hozzájárulást gondoltak ki. Egyrészt a társulat pályázatokon szokott indulni és az állami vízfolyásokat szokta rendbe tenni. Ha
valahol nincs vízitársulat és nem szed hozzájárulást – amibõl a kötelezettségeket,
amelyek a társulatokra hárulnak, megteszi
–, akkor a magyar államnak joga és kötelezettsége adók módjára behajtandó köztartozásként beszedni támogatást. A vízitársulat itt 200 Ft/hektár összegben határozta
meg a hozzájárulás összegét. A magyar állam által szedhetõ összeg 2.100 Ft-tól
3.200 Ft-ig terjed hektáronként. A vízitársulat tisztségviselõi ingyen dolgoznak,
költségtérítést sem kap senki semmiért.
Egy darab alkalmazott van, aki az adminisztratív kötelezettséget munkabérért ellátja. Június 2-án sikerült az összes háziorvossal és házi gyermekorvossal egyeztetést
folytatni dr. Horváth Endre fõorvos úr
nyugdíjba vonulása kapcsán. A helyi egészségügy kérdéseiben néhány félreértést,
egymás mellett elbeszélést is tisztáztak.
A polgármester a Varga Gábor által elmondottakhoz kiegészítésképpen elmondta: Komoly probléma, hogy a közfoglalkoztatáson belüli brigádban van két
szakmunkáshely, amire nagyon nehezen
találnak embert, még úgy is, hogy a listán
van kellõ szakképzettséggel rendelkezõ
személy. Rendszertõl függetlenül vannak
a rendszerben funkcionális munkanélküliek, akik egyszerûen nem akarnak dolgozni.

Dicséretes civilek
Dr. Sükösd a civil szervezetek beszámolói
kapcsán köszönetet mondott mindenkinek a civil szférában folytatott aktív tevékenységért. Külön megemlítette azt a
szektort is, amelyikbe például a Philia
Egyesület tartozik, akikkel a családsegítés
és a felzárkóztatás konkrét feladatai kapcsán napi szintû együttmûködésük van.
Dr. Dizseri András: A Philia a rászorulókkal foglalkozik elsõsorban, akik a látókörünkbe kerülnek. Egy másik Sárbogárddal
találkozunk rajtuk keresztül, azokkal az
emberekkel, akik mélyszegénységben élnek, ami elképzelhetetlen a köznapi életünk során. Találkozunk azzal a réteggel is,
amelyiknek a lehetõsége és a készsége is
megvan, hogy segítsen ezeken az embereken. Tavaly közel 900.000 Ft-ot tudtunk támogatásként adni azoknak, akiknek gondjuk volt, hogy holnapra nincsen tüzelõ, ennivaló. Az önkormányzat segítségét kérem
most is, hogy a fölajánlásokat könnyebben
tudjuk eljuttatni azokhoz, akiknek erre
szükségük van. Jó lehetõségnek mutatko-
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zik például a HEMO épületének hasznosítása, hogy oda bekerülhessenek a továbbadásra szánt bútorok, használt ruhák. Köszönjük a pénzügyi forrást, amit az önkormányzattól kaptunk. Sokat segítene, ha
nemcsak mûködésre kaphatnánk, hanem
egy része szabadon felhasználható lenne a
krízishelyzetben lévõ családok számára.
Dr. Sükösd: Megérdemli a nyilvánosságot,
hogy felolvassam azokat a szervezeteket,
akik támogatást kértek, kaptak és el is számoltak vele: Bogárd-Dal Kulturális Egyesület, Városi Polgárõr Szervezet, Sárbogárdi Múzeum Egyesület, Sárbogárdi
Kulturális Egyesület, Csipike Egyesület,
Philia Egyesület, Sárbogárdi Protestáns
Egyesület, Honvéd Bajtársi Egyesület,
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete, Központi Óvodát Segítõ Alapítvány, Sárszentmiklósi Megújulásért Katolikus Alapítvány, Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány, Mészöly Géza Általános
Iskoláért Alapítvány, Szent Piroska Egyesület és a Sárréti Csókavirág Népi Egyesület. Mindenkinek megköszönöm a munkáját!

Magas szociális számok
A szociális gondoskodás körében végzett
2015. évi hatósági munkáról szóló tájékoztató kapcsán dr. Varnyu Péter aljegyzõ elmondta: A rendszerben megfordult 514
közfoglalkoztatott, és 3-4-5 százalékuk tud
elhelyezkedni a szabad munkaerõpiacon.
Dr. Sükösd: A legnagyobb munkaerõ-közvetítõ cégek közül kettõ folyamatosan hirdet Sárbogárdon; a múlt héten elkeseredettségüknek adtak hangot, hogy Fehérvárhoz képest még mindig 2-3-szoros nálunk a munkanélküliségi ráta, de nem nagyon tudnak érdemben meríteni. A szociális gondoskodás körében végzett hatósági
munkáról szükséges kiemelni, hogy a fõszámra iktatott ügyek száma 2036, az
alszámra iktatottaké 3900. A közfoglalkoztatás vonatkozásában az elsõdleges
célcsoport továbbra is a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõk illetve
egyéb járadékon lévõk. A 25 év alattiak bevonására nem kerül sor, erre külön állami
program van. Az 514 fõ kevesebb, mint az
elõzõ évi 650, de a kollégáim szerint ez sem
kezelhetõ. Iszonyatos a közfoglalkoztatás
adminisztrációja.
Kitért a polgármester az önkormányzati
segély és települési támogatás számadataira is, hogy mely típusú támogatásból hány
fõ részesült. Összesen 1500 körül van e
szám.
Folytatjuk.
(A következõ rész címszavai: Emberfeletti,
Maradvány és pad, Pályázatok, Szobortulajdon, Szergej kísért, Sétálóutcai hangulat,
A-B nap-hét a postán, Fogászat és kutyás
ügyelet, Bumm a piszoárba, A bûz elûz, Elbától keletre)
Hargitai–Kiss Virág
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Pedagógusnap Sárbogárdon
Idén is megrendezésre került a hagyományos pedagógusnap Sárbogárdon az oktató–nevelõ munkát folytató közalkalmazottak tiszteletére.
A József Attila Mûvelõdési Központ színháztermében foglaltak helyet a meghívott pedagógusok, kísérõik, valamint diákok is. Az aulában a képviselõk virággal kedveskedtek az érkezõ hölgyeknek.
Az eseményen egy rövid megnyitót követõen a gimnázium színjátszós
diákjai mutatták be darabjukat, melyben a gyevi bíró történetét adták
elõ.
A rendezvényen dr. Sükösd Tamás polgármester Novák Kovács Zsolt
alpolgármester segítségével adta át a díjakat az alább felsorolt kitüntetetteknek. Azoknak is egy kis ajéndékot nyújtottak át, akiket felterjesztettek a díjakra.
2016. évben „Sárbogárd Város Oktatásáért” díjat adományozott Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnázium pedagógusának, Barabás Irén tanárnõnek.
A „Sárbogárdi Talentum” kitüntetés annak az általános, vagy középiskolás diáknak adományozható, aki a sárbogárdi oktatási és nevelési
intézményekben folyó munka eredményeként kiemelkedõ teljesítményt ért el. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb
két személynek lehet odaítélni. Idén Halasi Nóra, a Sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium tanulója és Huszár Anna, a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulója vehette át az elismerést.
Hargitai Gergely

60 éve végeztek
A Sárszentmiklósi Általános Iskola
1956-ban végzett nyolcadikosai tartottak
osztálytalálkozót június 11-én, szombaton.
Az iskola egyik legjobb képességû, 42 fõs
osztályának diákjai közt sok kitûnõ és jeles
tanuló volt; többségük tovább is tanult. De
nemcsak tanulmányi eredményeikkel
emelkedtek ki, hanem a sport területén is,
a legkülönfélébb sportágakban. Mindemellett (vagy éppen ezért) nagyon összetartó, jó légkörû közösséggé kovácsolódtak az együtt töltött évek folyamán.
A hajdani osztálytársak közül most 18-an
jöttek el a találkozóra. 14-en sajnos már

nincsenek az élõk sorában, 10 fõ pedig betegség miatt nem tudott jelen lenni a 60
éves jubileumon.
Kivételes öröm, hogy az öregdiákok osztályfõnöke, Molnár Lászlóné Hart Vilma
most is a katedrán köszöntötte volt diákjait.
A résztvevõk nosztalgiázva idézték fel az
egykori emlékezetes történéseket, a csodálatos táborozásokat, kirándulásokat, vasárnap délutáni röplabdameccseket, amelyeket Vilma néni férje, Molnár Laci bácsi
szervezett. A miklósi felnõtt röplabda-válogatott még a bécsi VIT-en is szerepelt!

Az iskola kézilabdacsapata pedig elsõ helyezést ért el a járási bajnokságban, és a
megyeire is eljutottak.
Megfogalmazódott: Molnár László testnevelõ tanár munkássága megérdemelné,
hogy a tornacsarnokban egy emléktáblát
helyezzenek el a tiszteletére. Õ volt az elsõ,
aki csodálatos sportvilágot hozott létre a
településen, Sárszentmiklóson.
Máig úgy vélekednek az együtt töltött általános iskolai évekrõl, hogy az akkor még fiatal tanáraik – amellett, hogy szigorúan
megkövetelték tõlük a tudást – nevelték
tanítványaikat, szívvel, lélekkel foglalkoztak velük, élményt nyújtottak nekik, ami
széppé tette a diákéveket.
Az osztály névsora: Ádám Attila, Baka János †, Bokor Etelka, Boldis Mária, Bruzsa
Margit, Dobrovóczki Erzsébet †, Erõs Mária, Farkas Margit, Fekete Anna, Fekete
Márta, Fésû Julianna, Geiszler Anna,
Giczi Erzsébet †, Gõdér István †, Horváth
István, Humplik Zoltán †, Kaszás Éva,
Kiss Mária, Kiss Piroska, Kovács Zsófia †,
Körösi István †, Lajtos József, Lóránt Katalin, Mészáros Irén †, Mikuli Béla, Molnár Margit, Nagy Dezsõ, Nagy Márta, Porkoláb Ilona, Pörgye János †, Princes Zoltán, Reményi Tibor †, Remler Katalin †,
Rigó Julianna, Russ Julianna †, Soós Erzsébet, Szabó Erzsébet, Szabó István †,
Szabó Teréz, Vámosi Mária, Visi Mária †,
Zámbó István. Osztályfõnök: Molnár
Lászlóné Hart Vilma.
Hargitai–Kiss Virág
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Állatkórház Sárbogárdon
Állatkórház nyílt Sárbogárdon a Túry Miklós utcában (a munkaügyi központ mellett, a volt Hangulat kávézó
helyén).
Már régóta figyeltem, hogy rendezgetik az épület környékét, és kikerült egy tábla a dr. Zámbó Csilla vezette Bogárd-VET elnevezésû cég
adataival. Június 13-án, hétfõn, kora
délután aztán találgatásaim bizonyságot nyertek: sor került az állatkórház ünnepélyes megnyitójára, melyre természetesen két kis kuncsaft is
érkezett: egy tacskó és egy vizsla, s
mód nyílt körbejárni a tágas, jól felszerelt, szépen berendezett helyiségeket.
Dr. Zámbó Csillát, a vállalkozás vezetõjét kérdeztem arról, hogyan került Sárbogárdra, és miért éppen itt
alapított állatkórházat.
Dr. Zámbó Csilla: – A szívem Székesfehérvárra húz, ott lakik a családom, viszont
Kislókon lakom. Mivel díjugrató is vagyok,
a legnagyobb szerelmem a lovak, õk költöztek elõször Kislókra, én meg követtem
õket. Mint hatósági állatorvos egy éve kaptam állást Sárbogárdon. Éreztem, hogy ez
nem az én szakterületem. Mindig is volt
otthon kutya, macska, ló, mindig velük szerettem volna foglalkozni. Így jött az ötlet,
hogy Sárbogárdon egy hiánypótló, nagyobb rendelõt hozzak létre, ahol ultra-

mentorokat is szereztem az õ személyükben.
– Van két segítõd, akik minden nap itt lesznek melletted a rendeléseknél, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a háttérben ott van a családod, édesapád, testvéred.
– Nagy hálával tartozom édesapámnak,
hogy a vágyaimat, terveimet segített megvalósítani, és bátyámnak is, aki a háttérmunkában sokat dolgozott. A barátaim is
mindig támogattak.

hangos és röntgenvizsgálatra, bizonyos
mûtétekre is nyílik lehetõség.
– Hány éve dolgozol állatorvosként?
– 2014-ben végeztem. Mint kijárós állatorvos Sárbogárdon ismertek meg, de szoktam lovat kezelni Móron, Perkátán, Dinynyés környékén is. Hogy ilyen fiatal vagyok, az hátrány az idõsebb kollégákkal
szemben, mert nekik már van tapasztalatuk, viszont elõny is, mert frissek az ismereteim és szeretek részt venni a továbbképzéseken, új dolgokat tanulni.
– Idõsebb kollégáid is eljöttek a megnyitóra. Feltételezem, velük vagy olyan kapcsolatban, hogy ha bármi van, hozzájuk is
bizalommal fordulhatsz.
– Igen, a gyakorlat és a hatósági munka során nemcsak kollégákat, hanem barátokat,

– Mit szólnak a sárbogárdi állatorvosok,
hogy megalakítottad a rendelõt?
– Mivel a kollégáim idõsebbek, lendületük
fogy és családos emberek, ellentétben velem, úgy érzem, hogy nekik is segítség lesz
a sárbogárdi állatkórház, hiszen be tudnak
bármilyen pácienst küldeni egy röntgen-,
vagy ultrahangvizsgálatra, aminek segítségével õk is célzottabban tudnak egy-egy
problémával foglalkozni.
A Bogárd-VET állatgyógyászat
nyitva tartása: recepció, táp- és
gyógyszerforgalmazás
H–P 14–19 óráig,
rendelési idõ H–P 16–19 óráig,
szombaton
elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: +36 (30) 287 2120,
web: www.bogard-vet.hu,
SOS-vonal: +36 (30) 287 4652.
Hargitai–Kiss Virág
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Jé, ez is Szudán?
2. rész
Khartoum reptere erõsen emlékeztet a dusanbeire Tadzsikisztánban, vagy a régi szófiaira a kilencvenes években, Gambiában
Banjul repterére, vagy a Dar es Salam-ira Tanzániában, röviden
mondva: apró és lepukkant.
Hajnali négyre értünk a belváros központjában egy mellékutcából nyíló, négycsillagos szállodába. A négy csillagát valószínûleg a
hall hodálya miatt kaphatta. Pontosan olyan lelakott szobákkal,
csapokkal és csempékkel van tele, mint amilyenre az ember még
most is rábukkanhat néhány volt szocialista országban.
Valutánkat szívélyesen egy turisztikai munkatárs váltotta feketén
az árfolyam többszörösére. Ottlétünk alatt hamar fölfedeztem,
hogy még sokkal jobban is át lehetett volna váltani.
Visszaemlékeztem elsõ szíriai utamra 1988-ban, amikor az aleppói óratorony közelében lévõ szállásunk olcsó, autentikus szobája
falán elsõ nap délután misztikusan megcsörrent a fekete telefon.
Trudi nevû barátnõm vette föl és a kagylót felém nyújtotta: „Téged keresnek” – mondta szenvtelen arccal. Fogalmam sem volt, ki
az. Miután a hang elmondta, hogy jó áron vált valutát, fölismertem a recepciós hangját. Otthonról hívott. Hát, Szíriában is sokáig
hasonlóan mûködött a fekete valutapiac addig, amíg Asszad apja
nyitni nem kezdett a világra.
Itt, a szudáni Khartoumban még sötétség és harminc fok honolt.
A Turkish Airlines gépén kapott isteni lokumok (édesség) szépen
megolvadtak a nejlonzacskómban, úgyhogy azonnal megettem
õket hajnali reggelire.
Pár óra alvás után városnézésre indultunk aircos kocsikban, amiket messzire elkerülök, ha egyedül utazom. Az általános nevezetességek megtekintésénél több idõre nem is telt. Ebbe belefért
egy gyönyörû oszmán-török építésû mecset, a Nemzeti Múzeum,
a Kék és Fehér Nílus találkozási pontja, egy ebéd egy Nílus-parti
étteremben, a Kalifa háza, Mahdi síremléke, sejk Ahmed al Nil
síremléke, ahol szufi táncosok és mûkedvelõk péntekenként
összejönnek, és a Khartoum õsének számító Omdurman hatalRégi oszmán-török mecset

Sivatagi oáziskút

mas, utcákat takaró bazársora. A fehér ember kapzsiságából kiindult elefántcsont-kereskedelem és késõbb a zanzibárival vetekedõ rabszolga-kereskedelem szépen gazdagította a várost.
Ha az eleség bõségesen áll rendelkezésre, nincsenek különösebb összetûzések a törzsek között, mivel egy íratlan szabály
szerint a pásztorok mindenhol
legeltethetik a nyájaikat. Ellenben ha elmaradnak az esõzések,
minden törzsnek vissza kell vonulnia az eredeti törzshelyére.
Ha ez nem történik meg, rögtön
hajba kapnak az eltérõ törzsek
tagjai.
Élelmiszersegély sosem jut el a
legszegényebbekig. Elõször a
politikusok és a honvédség veszi
le a részét, aztán a városiak, aztán a falu irányítói, végül a mor- Húsbolt
zsányi maradék jut csak el az
összeeszkábált sátrak lakóihoz. Az ország távol esõ vidékein élõ
nomádok pedig oldják meg maguk a dolgot. Legalább 3 millió ember éhezik Szudán egyes részein, mint például Darfurban.
A 80-as évek szárazsága utáni éhínség nem új keletû Szudánban.
A 20. század elején is pusztított. A 19. század vége felé hat évig
tartó éhínség tombolt, amikor az emberek gyökerekért ástak a
földben, és még az egerek is éheztek. Minden generáció emlékszik egy-egy éhínségre.
Az államfõ ellátogat a lesújtott vidékre, utána pedig semmi nem
történik. Történhet ez hanyagságból, de szégyenkezésbõl is. Nimeri – elnök a nyolcvanas években – tartott a Nemzetközi Pénzalap negatív reakciójától. A 80-as években a Pénzalap nagyszabású mezõgazdasági projekteket finanszírozott Szudánban. Ha akkor Nimeri kihirdeti a szükségállapotot, az az agrárrevolúció
csõdjét jelentette volna. Al-Basir, az új elnök, kormányzása elsõ
évében hagyta éhezni a lakosságot, amíg kölest és cirkot exportált
Szaúd-Arábiába. Dél-Szudánban mesterséges éhínséget „alkotott”, hogy így verje le a politikai ellenfeleit. Szudán déli része a
legtermékenyebb, de nem terem meg semmi, ha az emberek feje
fölött bombák zuhannak le. 1989-ben már akkora mértékben
éheztek az emberek, hogy a nemzetközi közösség élelmiszersegélyt kényszerített az országra. Nyugati popzenekarok tartottak
jótékonysági koncerteket, humanitárius segélyszervezetek képviselõi lepték el az országot, és a médiában naponta láthattuk az
éhezõket.
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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Elrettentésképpen
Romantikusabb hazakísérni gyalog a barátnõt, mint kórházban egymásnak vért adni –
mondta bevezetésképpen Kõhalmi László, a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vizsgálója, a helyi baleset-megelõzési bizottság titkára annak a
filmnek a levetítése elõtt, melyet a Petõfi Sándor Gimnázium diákjai tekinthettek meg
szerdán reggel, a nyári szünet elõtti utolsó tanítási napon. A filmet dunaújvárosi rendõrök
és közremûködõk készítették a diszkóbalesetek megelõzése céljából, elrettentésképpen.

Kõhalmi László a gyerekek nyelvén, érzékletes példákon, statisztikai adatokon keresztül mutatott rá az ittas jármûvezetés veszélyeire, az alkohol hatásaira, valamint rávilágított bizonyos tévhitekre. Kérdéseket intézett a jelenlévõ diákokhoz, hogy kinek van
jogosítványa, ki vezetett már, ki fogyasztott alkoholt, ki járt diszkóban. Azt a kérdést is föltette, hogy vajon ki a bátrabb: aki iszik
és vezet, vagy aki iszik és nemet mond a vezetésre. Ellentétes válaszok hangzottak el a hallgatóság részérõl. Erre reagálva az elõadó

kifejtette: a nemet mondáshoz kell igazi bátorság, fõleg társaságban, ahol nincs szülõ, aki döntsön helyettünk. Hangsúlyozta: nem
attól kell félni, hogy ellenõriznek a rendõrök, hanem az ittasság
következményeitõl: a börtöntõl, priusztól, de legfõképpen attól,
hogy felelõtlen viselkedésünkkel kórházba, temetõbe juttathatunk ártatlan embereket – mert általános tapasztalat, hogy nem a
baleset okozója sérül meg komolyabban, hanem a vétlen fél.
Hargitai–Kiss Virág

Ki nyírja a bokrokat?

Az OMV benzinkút és a Tesco áruház között elhelyezkedõ járdarészen a gyalogosok kénytelenek összehúzni magukat a belógó lombok miatt, vagy esetleg az amúgy
is itt-ott gyászos állapotban lévõ járda helyett a fûre lépve kerülni ki azokat. Szeretjük a természetet, de azt a néhány belógó
fûzfaágat, vagy a bokrok dús ágait szeretnénk, ha visszanyírnák az illetékesek. Elõre is köszönjük az intézkedéseiket!
Gyalogosok

A kedd reggeli órákban a 63-as fõúton zajló munkálatokat rögzítettük. A képen is látszik,
hogyan alakul a 63-as számú fõút javítása, bõvítése. Sárbogárd és Sárkeresztúr között bizonyosan biztonságosabb és kellemesebb lesz a közlekedés. Egy arra járó sofõr így nyilatkozott: „A lemart úton is jobb haladni, mint a kátyús–foltozott aszfalton.”
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

A HATÁRTALANUL! program keretében kolozsvári diákokkal találkoztunk két
alkalommal, többnapos program keretében. A cél a két iskola diákjai közötti kapcsolatok kialakítása és fejlesztése, kirándulások történelmi helyszínekre, mint pl.
Ozora, Székesfehérvár, Budapest, Kolozsvár, Nagyenyed, Gyulafehérvár, valamint
szeretetszolgálat, amelynek keretében közösen megtanult színdarabot adtunk elõ a
Sárbogárdi Református Egyházközség Idõsek Otthonában. Ugyanezt a darabot Torockón a Duna-házban adtuk elõ a Kis
Szent Teréz Gyermekotthon lakóinak. Az
árvaházban együtt játszottunk a gyerekekkel, és átadtuk nekik az iskolánkban gyûjtött ajándékokat, illetve a kolozsvári diákokkal közösen készített játékokat. A gyerekek kitörõ öröme, a hálás tekintetek
mind az idõsek otthonában, mind az árvaházban megfizethetetlen élményt jelentettek számunkra. A két találkozás felejthetetlen pillanatai után úgy döntöttünk, hogy
kapcsolatainkat tovább ápoljuk, és ha mód
nyílik rá, szívesen veszünk részt máskor is
hasonló programokban.
Turi Diána 11. a, Gráczer Asztrik 11. c,
Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
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Mészöly-hírek
Gyereknapi délután

Június 13-án hétfõn a hagyományos diák-önkormányzati napunkon igazán színes programok várták a gyerekeket. A délelõtt folyamán senki sem unatkozott, tizenhét helyszínen zajlottak az
események. A pedagógusok által összeállított több érdekes és játékos feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak. A Vertikál Zrt.
jóvoltából, Szûcs Attila vezetésével újrahasznosított anyagokból

A Mészöly Géza Általános Iskola több éve rendezi meg a hagyománnyá vált napközis gyermeknapi délutánját, melyre idén június
10-én, pénteken került sor.

A diákokat meglepetés várta termükben: az igazgató nénik finom, krémes süteménnyel, az alsós munkaközösség 1-1 labdával
lepték meg az osztályokat. Ezután különbözõ ügyességi játékokon vehettek részt, minden sikeresen elvégzett pályán horgászjegyet kaptak, melyet beválthattak „az iskola horgásztaván”, és kifoghatták jutalmukat. A játék közben megéhezett gyerekek
palacsintával és limonádéval olthatták éhségüket és szomjukat.
Köszönjük a szülõk és a résztvevõ pedagógusok munkáját, melylyel felejthetetlenné tették a napot diákjainknak.

készült játékokat próbálhattak ki a tanulók. Németh Attila 6E
danos instructor level a karate fogásait mutatta be, Gilicze László,
a Sárréti Íjász Klub elnöke és Katona Alex az íjászat rejtelmeibe
vezette be az érdeklõdõket. A programokat színesítette a katasztrófavédelem és a tûzoltóság bemutatója Boros János és Boros
Zoltán vezetésével. Az udvaron felállított akadálypályán kerékpáros ügyességi versenyen vettek részt a tanulók, ahol a szabályos
és biztonságos közlekedés alapjait gyakorolták Nagy Tamás és
Sebestyénné Kövér Beáta rendõrök irányítása mellett.

Napközis munkaközösség

Mészölyös DÖK-nap
Egy iskola akkor jó, ha a tanulás mellett a diákélet is színes, változatos. Ebben kiemelkedõ szerepe van a diákönkormányzatnak.
Iskolánkban minden tanévben a DÖK segíti összeállítani a szabadidõs programokat.

Tóth Raynald, a mentõállomás állomásvezetõ mentõtisztje az elsõsegélynyújtás alapjait mutatta be a gyerekeknek. Az aulában
összegyûlt alsós, majd felsõs diákok a „TEVAgy a Hõs!” országos
kampány keretében Klupács Péter mentõtechnikustól tanulhatták meg, hogyan kell életet menteni. A kis „hõsök” gumilabdákon
tanulták meg az egyszerû, de életmentõ technikát.
Köszönet mindenkinek, aki segítette a diákönkormányzat napját
érdekessé, felejthetetlenné tenni! A DÖK-nap elérte a célját, emlékezetes marad minden résztvevõ számára. Köszönjük!
Toldi Lászlóné
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Hírek az alsószentiváni iskolából
Április 29.: országos
elsõ helyezés az internetes
Honismereti Tanulmányi
Versenyen

elérniük, amihez természetesen gratulálunk! Szintén dicséret illeti a 3. osztályos
csapatunkat is, akik a döntõben elõször
szerepelve remekül együtt dolgoztak, s az
elõkelõ 5. helyen végeztek, derekasan
helytálltak.

Május 19.: komplex tanulmányi
verseny III. hely
4. osztályosaink számos versenyen, a legkülönbözõbb témakörökben mérethették
meg magukat már idén, sok szép eredményt szerezve eddig is iskolánknak. Így a
tanév végére már kellõ rutint szereztek ahhoz, hogy a Mészöly Géza Általános Iskola
által rendezett komplex tanulmányi versenyen is jó eredményt érhessenek el.

A verseny több fordulóból állt, s elektronikusan kellett mindig egy tesztet kitölteni.
Kihasználva az 5. osztályos tanulók történelem iránti lelkesedését, valamint az informatikaórákon tanult keresési ismereteket, a versenyfeladatok megoldását sikeresen beillesztettük a délutáni programok
közé. A tanulók a Wikipédiától a különbözõ keresõkön át (Google, Yahoo, Bing) az
útvonaltervezõkig számos netes alkalmazást megismerhettek a feladatlapok kitöltése során. Munkájuk során 4 tanuló is elérte a maximális pontszámot, ami országos
elsõ helyezést és a verseny legeredményesebb tanulóinak készített Honismereti játékkártya elnyerését is jelentette. Reméljük, a jövõben is hasonlóan ügyesen alkalmazzák a keresési technológiákat és hasznát veszik a megszerzett informatikai és
honismereti tudásnak is!

Május 6.: Felnevelõ tájunk
honismereti verseny –
megyei V. és VI. hely
Iskolánk az utóbbi években rendszeresen
indul a Fejér Megyei Honismereti Egyesület „Felnevelõ tájunk” elnevezésû vetélkedõjén. A gyerekek elõször az írásbeli fordulókon keresztül küzdötték át magukat. 6
feladatlapot kellett megoldaniuk (havonként 1-1 fordulót), így féléves munkájuk
érett be, amikor a szóbeli döntõre bejutottak. Az idei tanévben a Hunyadi család
mondáit (a hollós címertõl a Mátyás-anekdotákig) kellett feldolgozniuk a gyerekeknek. A szóbeli döntõbe 11 csapat jutott be,
ahol Székesfehérvár, Fehérvárcsurgó, Vál,
Csór, Alap, Cece csapatai mellett Alsószentivánt is képviselte két trió. 4. osztályos csoportunk már rendelkezett némi rutinnal a versenyen, tavaly a 8. helyet szerezték meg, ezt a teljesítményt idén viszont
még elõrébb lépve a 6. helyezést sikerült

Nevéhez méltóan valóban komplex feladatokat kaptak a gyerekek, környezetismereti, magyar, honismereti, rajzos és matematikai feladványok, rejtvények is szerepeltek az írásos anyagok között. Az utolsó,
gyakorlati fordulóra 2016. május 19-én került sor egy akadályverseny keretében. A
szervezõk megkértek minden csapatot,
hogy a versenyre készítsenek menetlevelet. A változatos feladatokat (puzzlebõl
festmény kirakása és megnevezése, cserépjárás, rolleres manõverezés, pohárfújás
stb.) szépen teljesítették tanulóink, s öszszetettben a harmadik helyezést szerezték
meg!

Június 1.: V. Alsószentiváni
Kosárlabdakupa
Iskolánkban négy éve hagyományt teremtettünk egy körzeti kosárlabdatorna évenkénti lebonyolításával, mivel elég kevés az
olyan kosárlabdaverseny, ahol a környék
iskoláinak csapatai ebben a szép sportágban összemérhetik tudásukat. Azok, akik
eljöttek, nem bánták meg, hiszen ezen a
szép napsütéses tavaszi délutánon játszhattak egy jót. A tornát a dunaföldvári csapat lendületes játékkal nyerte meg, egyénileg és csapatként is szépen játszva hódították el a kupát.
Ezüstérmes lett az alsószentiváni csapat,
akik csak a Magyar László Gimnáziummal
szemben maradtak alul. Dicséret illeti a

bronzérmes és a negyedik helyezett a Sárbogárdi Kosárlabda Club Egyesület csapatait is, mivel talán õk voltak a legfiatalabb
átlagéletkorú csapatok, mégis szépen,
ügyes megoldásokat bemutatva játszottak
és becsülettel megküzdöttek minden labdáért.
Helyezéstõl függetlenül a torna minden
csapata kapott oklevelet, apróbb ajándékokat, illetve a tornagyõztes csapat a kupa
trófeáját is begyûjtötte. Minden csapatnak
ezúton is köszönjük a részvételt, a kitartó
küzdelmet!
Kiss Attila
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megtekintették az iskola aulájában készített kiállítást, meséket
hallgattak az elcsatolt területekrõl, képeket nézegettek az interaktív táblán, majd elmentek a magyar hõsi emlékmûhöz, ahol virágokat helyeztek el. Az intézmény pedagógusai minden évben
igyekeznek méltón megemlékezni Trianon következményeirõl és
az életkori sajátosságokat figyelembe véve ismeretekhez juttatni
a diákokat az akkori események ránk gyakorolt hatásairól. A
kirándulásról hazaérkezõ diákok témanapot tartottak, amelybe
beépítették a külhoni utazás tapasztalatait is.

Szabián Norbert az iskolában

2016. június 1-jén, szerdán, 17 órától tartották a Cecei Általános
Iskolában az év végi vizsgával egybekötött növendékhangversenyt Doffkai Frigyes tanár úr vezetésével. A diákok nagy igyekezettel készültek a vizsgára saját darabjaikkal és négykezes darabjaikkal egyaránt, amit a szülõk, hozzátartozók és az iskola vezetõje elõtt mutattak be. Az elõadás végén Puskásné Radó Ágnes, a
Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vezetõje megköszönte a növendékeknek a felkészülést és az éves munkájukat.
Egyben köszöntötte Doffkai tanár urat is az intézmény 20. születésnapja alkalmából, valamint megköszönte, hogy Frigyes tanár
úr 20 éve támogatja a mûvészetoktatást az intézmény keretében.
Puskásné Radó Ágnes reményét fejezte ki, hogy a zongora tanszak továbbra is fennmaradhat a községben, vagyis egyre több diák kapcsolódik be a zenei nevelésbe Cecén.

A Cecei Általános Iskola Sulimpia projektjének egyik vendége
volt június 7-én, kedden, 14 órától Szabián Norbert sportlövõ, aki
a riói olimpiára készülve még szakított idõt arra, hogy feleségének, Fekete Zsuzsannának a szülõfalujába ellátogasson és tartson
egy rövid beszámolót a cecei gyerekeknek. Nagy örömmel fogadtuk Norbertet, Zsuzsikát és kisfiukat, Leventét, akik ellátogattak
hozzánk. Norbert elmesélte az érdeklõdõ fiataloknak, hogy miként is kezdte pályafutását, hogyan készül fel egy-egy versenyre,
milyen sokat utazik és azt is, hogy milyen részei vannak egy ilyen
versenynek. A jelenleg Budapest környékén élõ sportoló ezután
bemutatta a puskáját is, amit a gyerekek elõtt szerelt össze. Elmondta, hogy milyen részekbõl áll egy ilyen fegyver, és azt is bemutatta, hogy milyen testhelyzetben versenyez. Ezután a diákok
kérdéseire is válaszokat adott, amit a gyerekek egy „Hajrá Norbi!” biztatással háláltak meg.

Szabóné Várady Katalin igh.

Nemzeti összetartozás napja
A 7. a és b osztályosok HATÁRTALANUL kirándulása az idei
évben Dél-Erdélyben és a Délvidéken valósult meg, ahol magyarlakta településekre látogattak el. Az itthon maradók szintén megemlékeztek a nemzeti összetartozás napjáról. Minden osztályban

Nagyon köszönjük Szabián Norbertnek és családjának, hogy ellátogattak hozzánk és segítettek abban, hogy diákjainkat a sport
szeretetére és a kitartásra ösztönözzük, és egyben sok sikert kívánunk neki a XXXI. nyári olimpián!
Cecei Általános Iskola
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Óvodai ballagás Cecén
Gyorsan eltelt ez az év és ismét a búcsúzás pillanatait élhettük át
az óvodai ballagási ünnepségen, ahol 14 Süni és 2 Katica csoportos kisgyermek köszönt el az óvodától. Búcsúzkodtunk, kicsit szomorúan, de ugyanakkor tele várakozással, kíváncsisággal. Hiszen
a kicsik életében lezárult egy meghatározó idõszak, amely tele

volt játékkal, közös élményekkel. Ezután pedig várja õket az iskola, mely egy más, de mégis érdekes, kalandos világ.
Az iskolába menõ nagycsoportosok egy vidám, színes mûsorral
készültek, „Szivárvány-tánc”-ot adtak elõ. Pár percre színes forgataggá vált a színpad, ahol a szivárvány színeiben pompázó gyermekek mozgással, tánccal varázsolták elénk ezt a természeti jelenséget. A tánc után az óvodavezetõ megköszönte a szülõi közösség tagjainak éves munkáját. Ezután a Csigabiga, Ficánka és Katica csoportba járó gyermekek egy verssel vettek búcsút társaiktól.
A mûsor végén az iskolába készülõk is elbúcsúztak dallal, verssel
az óvodától, óvó néniktõl, társaktól.
Megható és szép pillanatok következtek a ballagás után, amikor a
szülõk és a gyermekek elköszöntek az óvó néniktõl és a dadus
nénitõl.
Reméljük, kis óvodásaink mindig jó szívvel gondolnak vissza az
óvodában eltöltött évekre, és gyakori vendégek lesznek nálunk!
Cecei óvoda

Erdélyi kirándulásunk
A Sárszentágotai Általános Iskola nyert a
Határtalanul pályázaton, így a 7. osztályosok elmehettek egy erdélyi körútra.
2016. május 25-én kora reggel tanáraink
kíséretével indultunk a nagy útra. A határ-

átkelõig tartó hosszú út nagy izgalommal
telt, hiszen közülünk sokan még nem jártak külföldön. Amint megérkeztünk Erdélybe, a táj szépsége mindenkit elvarázsolt. Nagyon sok helyen jártunk, láttunk

szép múzeumokat, templomokat és emlékmûveket. Csak néhány helyszín, ahol
jártunk: Nagyvárad, Csucsa-Boncza birtok, Király-hágó, Kolozsvár, Kézdivásárhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Segesvár. Az idõbeosztásunk nagyon szoros
volt, így sietni kellett, hogy a tervezett útvonalat és helyszíneket be tudjuk járni.
Számomra a legszebb a Tordai-hasadék
volt a hatalmas szikláival és a tordai sóbánya. Kiemelném még Déva várát, a Házsongárdi temetõt, amelyben a magyar írásbeliség nagyjai nyugszanak. A felsorolást
folytathatnám Koronddal, mely híres népi
és iparmûvészeti tárgyairól. Az ott élõ gyerekekkel játszott focimeccs is felejthetetlen. Az a pár nap gyorsan eltelt, de az ott
szerzett élmények örökre velünk maradnak. A táj szépsége, az emberek kedvessége és vendégszeretete példaértékû.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani tanárainknak, szüleinknek és mindenkinek,
aki segített, hogy ez az út megvalósulhasson.
Varga Viktória 7. osztályos tanuló,
Sárszentágotai Általános Iskola

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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Ne félj a „van”-tól!

Meghívó
2016. június 21-én, kedden,
18 órakor a

IV. MEZÕFÖLDI
CSUTKA TÁBOR ÉS
II. PAJTA TÁBOR
GÁLAMÛSORÁRA ÉS KIÁLLÍTÁSÁRA
a Sárszentmiklósi Általános Iskolába,
melyre sok szeretettel várjuk.
A mûsor után táncház várja a vendégeket.
Horváth Ferencné igazgató

Meghívó
„Ismételgesd azokat fiaid elõtt…” (5Móz 6,7)

A Vértesaljai Református Egyházmegye
szeretettel meghívja
EGYHÁZMEGYEI FÉRFIKONFERENCIÁJÁRA
2016. június 25-én, szombaton,
10 órára az alapi református templomba
(Alap, Béke utca 10.).
Téma: A férfi a család papja.
Nyitó áhítattal szolgál Szabó Ferenc esperes, elõadást tart
Dányi Zoltán lelkész–családterapeuta.
A résztvevõk a témát és az ahhoz kapcsolódó bizonyságtételeket kiscsoportos beszélgetéseken dolgozzák fel. Ebéd után az
úrvacsorás istentiszteleten Igét hirdet Kardos Péter pákozdi
lelkipásztor, a liturgiát vezeti Nagy Richárd András alapi lelkipásztor.
Õrzött parkoló a templommal szomszédos általános iskola udvarán. Minden résztvevõnek biztosítanak ebédet. A részvételi
szándékot és a gyülekezetbõl várható résztvevõk számát június
20-áig kérik jelezni Nagy Richárd Andrásnak: nagyrichardandras@gmail.com, +36 (30) 455 3950.

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

Nagyapám mindig ezt mondta, ha valamibõl annyi termett, hogy
ki se látszottunk a sok munkából, és azt se tudtuk, hogy a nagy termést hova tegyük. Az idén a tavaszi fagyok ellenére szinte minden
bejött és bõséges termést hoz.
A múlt héten a saláta
árasztott el bennünket. Adtuk boldognak,
boldogtalannak, miközben már a
mákos tésztához is
salátát ettünk. A retekinvázió jól sikerült.
Szerencsére
nagy a család, mindenki szívesen fogadta a fölösleget. A
földiepret kétszeri
nekifutásra szedtük
meg. Finom, illatos
dzsem lett belõle. De
kezdõdik már a borsószezon. Vasárnap idei borsólevest fõztünk friss répával, hatliteres lábossal! Nem volt belõle probléma, hívtuk ebédre a gyerekeket, a húgom is megjött Szentendrérõl, lettünk rá elegen. Nagyon
finom volt ez a borsóleves! Gyerekkori emlékeket idézett. Apám
azt szokta mondani az elsõ borsólevesnél: „Ez olyan finom, hogy
legszívesebben beleülnék!” Anyánk most is a borsót fejti a görcsös kezeivel. És ez még csak az eleje a dolgoknak.
Kikukkantottunk a szõlõbe megnézni az öreg cseresznyefát. Roskadozik a terméstõl. Szedtünk belõle egy kis vödörnyit. A húgom
ebbõl sütött a borsóleves mellé cseresznyés rácsos lepényt, õrölt
dióval gazdagon megszórva. Mert, ugye, tavaly dió is lett vagy hat
zsákkal. Anyánk egész télen azt törögette. Hát, mit mondjak? Isteni volt a lepény! Már csak egy darabocska van belõle.
Tegnapelõtt a korai meggyet kellett lekapkodni az esõ elõtt. Ez
szerencsére nem volt sok. Beraktuk a fagyasztóba. Tegnap reggel
mondom: no, megnézem a málnát, mi van vele. Hát, Uramatyám!
Akkora gyümölcsöket hizlalt rajta a jó trágyás föld és a sok kis apró esõ, mint a ló szeme. És már potyog. Na, mentsük meg! Lett a
málnaelõszüretbõl egy nagy vájdlinggal. Kedvesem éjfélre fejezte
be a lekvárfõzést. Jaj, de finom a málnalekvár!
Na, tegnap aztán kimentünk a szõlõbe, hogy megmentsük a cseresznyét. Leszedtünk két nagy kosárral, négy nagy vödörrel, amikor kedvesem ellentmondást nem tûrve kijelentette, hogy most
már elég, a többi még hadd érjen! Igaz, hogy a fele még a fán van,
de mindegy. Ma ezt a leszedett cseresznyét mossuk, ûzzük belõle
a kukacokat, mert hát bio az ártatlan, nem permeteztem, aztán
zacskóba vele, és be a fagyasztóba!
A ribizlibokrok ágai a földig hajolnak a termés súlya alatt. Van belõle piros és fekete is jó pár bokorral. A vörösmeggyfákon is piroslik már a gyümölcs. Jaj, jaj, azon mennyi lesz!!! Te jó ég!!! A szederfa termését fogjuk összefõzni egy részével, a többit aszalni fogom. Az aszalt meggyért mindenki megõrül a családban. Tavaly a
szedres meggylekvár volt a sztár. Most fordul termõre az erdeiszeder-ültetvényünk. Van ígérete, csak gyõzzük majd szedni. A
paradicsomot a fagy után újraültettük. Azon is lesz vagy két mázsa. Na, és az uborka? Tavaly is mázsaszám jött le a kordonról.
Aztán jön a cukkini, a padlizsán, a zöldpaprika. Meg a borsó, répa,
zöldség, szilva. Ja, és a kinti kajszifákat ki ne felejtsem! Abból is
lesz lekvár vagy harminc üveggel.
Amikor jönnek a pesti rokonok, mindig plafonig rakott csomagtartóval „kénytelenek” hazamenni. Nem kell persze tukmálni, hiszen a jó falusi bio ezerszer többet ér, mint a nagyáruházak
szintetikus zöldségei.
No, itt befejezem az írást, megyek ebédért. Közben beviszek a lányoknak egy kis cseresznyét.
Hargitai Lajos
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Köszöntjük
a 85 éves Móré Imrét

EGY KIS
TERMÉSZETRAJZ

Móré Imre, Cece szülötte és díszpolgára június 4-én töltötte be
85. évét. A nemzetközi hírû sportember máig jó egészségnek
örvend.

A futball-labda a FIFA által jóváhagyott, legfeljebb 69,5 centiméter átmérõjû, maximum 450 gramm súlyú, rugalmas játékszer.
Két tizenegy tagú csapat játszik vele egymás ellen. A játékosok
célja, hogy a labdát az ellenfél meghatározott méretû kapujába
juttassák szigorú szabályok szerint. Az ilyen eseményt gólnak nevezik. A játékban játékosok játszanak gömbölyû játékszerrel. Tehát nem életrõl vagy halálról, ágyúzásról, pestisrõl, koleráról, éhségövezetek megsegítésérõl, az analfabetizmus elleni nemzetközi
harcról, vagy egyéb, az emberi nem létérdekeit érintõ problémáról van itt szó, hanem csak arról, hogy egy rugalmas gömb eljusson
a játéktér egy bizonyos helyére. Az érintettek egy szûk körén kívül
az emberek túlnyomó többségének semmiféle valóságos érdeke
nem fûzõdik ennek a játékszernek lábbal való eljuttatásához egy
meghatározott helyre.
Gurigáznak. Cseleznek. Körömpasszokat adnak. Nagy, tért ölelõ
átadásokat hajtanak végre. Idõnként nagyokat rúgnak egymás
bokájába, elfekszenek a füvön, fájdalmas arccal vonaglanak. Néha fejelnek is, ami azt jelenti, hogy a koponyájuk bizonyos pontját
ütköztetik a labdával, amelynek röppályája ilyenkor kiszámíthatatlanul megváltozik. Ha egy-egy ilyen bólintás gólt eredményez,
az egekig ér a nézõtér felujjongása. Mert nézõtér is van: a játékteret karéjban lépcsõzetesen emelkedõ építmény veszi körül, amelyen jó esetben több tízezer ember elfér. Az ilyen létesítményt stadionnak nevezik, felépítésükre milliárdokat áldoz a gazdaság. A
nép azért tölti meg a stadiont, hogy nézze a játékot. Néha ezer kilométereket, országhatárokat szelnek át az emberek, súlyos pénzeket szánnak az egészre. A játék ideje alatt feszült figyelemmel
kísérnek minden mozzanatot, némely esetben önkéntelen hangokat hallatnak. E hangok az ösztönvilág mélyébõl törnek a felszínre, igen árnyaltan fejezik ki a kedély hullámzását a kedélyes derûtõl az õrülettel határos önkívületig. A hangok a stadion mérete
szerint összeadódnak, hiszen ezrek és ezrek nagyjából ugyanolyan módon reagálnak a pályán történtekre. A nézõtér egyetlen
hatalmas élõlénnyé válik. Amikor a stadion felüvölt, és a hatalmas
teknõben felvisszhangosodik a kiáltás, annak a hatása leírhatatlan. Aki elõször hallja, egy pillanatra eláll a szívverése. Minden
jelenlévõ átéli a tömeghatást, hogy õ része egy hatalmas embercsoportnak. Furcsa módon ez egy bizonyos fajta boldogság, feloldódás a tömeglélek tengerében.
A nézõk két csoportra oszlanak aszerint, hogy melyik csapat gyõzelmére áhítoznak. A csoportok néha egységes, összehangolt
mozgásokat végeznek, primitív dallamokat énekelnek. Ha a csapatuk gólt ér el, felugranak a székrõl, öklüket az ég felé csapják,
úgy látszik, nincs ennél nagyobb boldogság. Nem ritka, hogy a vetélkedõ csoportok összeverekszenek, áttörik a korlátokat, betörik
egymás fejét, amely tény – tekintve, hogy csupán játékról van szó –
az emberi természet mélységes mélyére világít.

1931-ben született Cecén. Gyerekként pajtásaival kergették a
rongylabdát a kanálisparti mezõn. 1946 után 15 évesen már a
cecei nagycsapatban játszott, majd Budapesten az MTK színeiben volt a magyar foci egyik reménysége.
1956 vihara Svédországba vetette, ahol óriási sportkarriert futott
be. A svéd válogatott edzõjeként az õ irányítása alatt lett a svéd
csapat világbajnok. A sporttal máig aktív kapcsolatot tart. Svéd–
magyar sportnagykövetként a nemzetközi sportéletben is jelen
van. Rendszeresen hazalátogat, Magyarországon, Pápán, Hévízen van lakása. Hévíz díszpolgára, tiszteletbeli svéd nagykövete,
máig sokat tesz a két ország jó kapcsolataiért.
A cecei mûvelõdési házban állandó kiállítás látható sportrelikviáiból, életének dokumentumaiból. Máig támogatja a cecei sportot
is.
E megemlékezõ cikkel köszöntjük a 85 éves Móré Imrét, s további
sikereket, jó egészséget kívánunk neki!
Hargitai Lajos

Nagyhörcsök
El kell mennem Nagyhörcsökre, valami a szívemet mindig odahúzza, és amióta az eszemet tudom, oda vágyom vissza. Itt laktak
a nagyszüleim, a szüleim és ide születtek a testvéreim. Ide fûz nagyon sok gyermekkori emlék, ami az életben eddig elkísért. Nagyon sokszor álmodtam, de álmaimban mindig itt jártam. Itt jártam iskolába, mint kisiskolás, csak a Juci néni tanított, nem volt
más! Szigorú volt, és követelt, aki rossz volt, annak odavert. Kergettük a lepkéket a réten, a templomban harangoztak délben. Lementünk az aljba – ezt csak az tudja, mit jelent, aki itt született!
Ezek a csodálatos erdõk, amiken olyan sokszor átmentünk, és
közben gyöngyvirágot szedtünk! Lent zúgott a folyó, a tóban fürödtek a kacsák, a gazdaság mûhelyébõl az olaj szaga szállt. Ott
volt a százas istálló, amiben száz tehén volt, százszor végigszaladtam rajta, semmi bajom nem volt. A magtárnál szárították a gabonát, jókat nevettek, míg az asszonyok ebédhez vitték az artézi vizet. Milyen jó volt a vize! Jó hideg! Ott sokat lehetett trécselni, aztán futás ebédelni! A Gál papának mindig kellett vinni artézit. Az
anyukánk otthon fõzött, dajkálta a Jutkát, közben megcélozta az
óvodát, mert a Pirink az oviból mindig meglépett, a mai napig sem
tudom, hogy ott lenni miért nem szeretett. Hát még a tejcsarnok,
ahonnan vitték a tejet, az volt ám még egy pletykasziget! A tej
édes illatát lehetett érezni, a tejeskanna tetejét gyorsan rá kellett
tenni. Aztán a bolt, ahol a Karcsi bácsi volt, amit kértél, letette a
pultra. Ott vettünk kimérve Stollwerkot meg Fruttit.
Nagyon jó volt ott az élet, de most már semmivé lett. Pár év múlva
beköltöztünk Kálozra, itt maradtak a rokonok, barátok, ismerõsök, felsorolni is nehéz lenne, hisz itt vannak mélyen a szívemben.
Sok-sok év eltelt, megszûnt a gazdaság, és minden családra más
élet várt. Szétszóródtunk sokfele, nehéz lenne felsorolni is, hogy
ki merre. Tudom, hogy ti is ezt érzitek, akik itt megjelentetek.
Bennetek is ezer emlék cikáz, ti is tudnátok mesélni reggelig, de
jövõre újra összejövünk és beszélgetünk hajnalig. Sajnos, sokan
már nincsenek közöttünk, de rájuk is szeretettel emlékezünk.
Gondoltuk, hogy megszervezzük a találkozót, hisz nem olyan
hosszú ide az út, örülünk, hogy hívásunkra ennyi nagyhörcsöki
elõbújt.
Jövõre ugyanitt várunk benneteket!
2015. december
Szalai Judit

De néztem kedden a tévén az osztrák–magyar mérkõzést. Mit
mondjak? Boldog voltam. Ahogy Stieber átemelte az osztrák kapus felett a labdát, az nemzeti büszkeséggel töltött el. Az ország
lakosságának nagy része boldog volt. Ez azért nem akármi! Ez is a
futball.
L. A.
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Sajtkrémes brokkolis pite
Hozzávalók: 15 dkg liszt, 7 dkg vaj, 1 csipet
só, 1 tojás, 30-40 dkg brokkoli, 10 dkg feta
sajt, 1 dl tejszín, 1 tojás, bors, kápia paprika.

Kezdjük el sütni kis lángon, figyeljünk arra, hogy ne égjen meg. Akkor lesz tökéletes, ha aranybarnára sül a tészta. Ha ez
meg van, akkor óvatosan fordítsuk meg és
süssük meg a másik felét is.

Cukkinis csirketokány
Hozzávalók: 25 dkg csirkemellfilé, 1 közepes db vöröshagyma, 15 dkg kolozsvári
szalonna, 1 közepes db cukkini, 1 tk rozmaring, 1 kk kakukkfû, 27 dkg tejföl, só,
bors ízlés szerint.

A sütõt melegítsük elõ 180 fokra. A lisztet
elkeverjük a sóval, és morzsalékosra gyúrjuk a hideg, felkockázott vajjal. A tojást
hozzáadva összeállítjuk a tésztát. (Ha nem
elég a tojás az összeállításhoz, mokkáskanalanként tegyünk hozzá hideg vizet, ezzel
könnyítve a munkánkat.) Kinyújtjuk lisztezett felületen, és egy 18 cm-es tortaformába egyengetjük a tésztát úgy, hogy legyen
pereme. Villával kicsit szurkáljuk meg,
majd a 180 fokos elõmelegített (!!!) sütõbe
téve kb. 10 percet elõsütjük. Közben a
brokkolikat sós, lobogó, vízben megfõzzük. Egy részét (kb. 15 dkg) villával, vagy
botmixerrel összetörjük. Hozzáadjuk a
feta sajtot (krémfehér sajt is jó), a tejszínt
és a tojást. Alaposan elkeverjük és megborsozzuk. (Sót nem fog igényelni, mert a
feta sós.) Az elõsütött tésztára rákanalazzuk a tölteléket. Rácsipkedjük a többi fõtt
brokkolit és a felaprított kápia paprikát.
Picit bele is nyomkodhatjuk. A sütõt állítsuk át 200 fokra, és visszatéve a pitét kb. 30
perc alatt süssük készre. Hagyjuk legalább
langyosra hûlni, hogy szépen tudjuk szeletelni.

Gyorsan elkészíthetõ,
istenien finom lepény

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
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Június 17., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Foltvarrók és Varga
László – kiállítás-megnyitó Sárbogárdon (20p),
Tavaszi koncert Sárszentmiklóson (51p), III. Színjátszó-találkozó Sárbogárdon (80p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Június 18., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 Foltvarrók és Varga László – kiállítás-megnyitó Sárbogárdon (20p), Tavaszi koncert Sárszentmiklóson (51p), III. Színjátszó-találkozó Sárbogárdon (80p) 18.00 Lapszemle 19.00 Beszámolók a rendõrségtõl (27p), Hõsök
és áldozatok (23p), A Violin iskola évzáró hangversenye (59), Horgászverseny Alsószentivánon
(25p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Vágjuk a szalonnát apró kockákra és süssük ki, majd ha jól megpirultak, vegyük ki
õket egy tányérra és tegyük félre. A kisült
szalonnazsíron pirítsuk meg a hagymát,
amire majd dobjuk rá a felkockázott csirkemellet. A csirkét is szépen süssük át.
Mindeközben sózzunk és borsozzunk ízlésünknek megfelelõen. Ezután adjuk hozzá
a felvágott cukkinit, és süssük egybe a hússal. Szárított rozmaringgal és kakukkfûvel
fûszerezzük. A legvégén adjuk az egészhez
a tejfölt, amit pár percig hagyjunk a tûzön
még, hogy szépen egynemûvé váljon a tokányunkkal.

Június 19., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Foltvarrók és
Varga László – kiállítás-megnyitó Sárbogárdon
(20p), Tavaszi koncert Sárszentmiklóson (51p),
III. Színjátszó-találkozó Sárbogárdon (80p) 13.00
Heti Híradó 14.00 Beszámolók a rendõrségtõl
(27p), Hõsök és áldozatok (23p), A Violin iskola
évzáró hangversenye (59), Horgászverseny Alsószentivánon (25p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet
23.00 és 0.00 Heti híradó

Mexikói sörbundában
sült gomba és cukkini

Június 21., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Pedagógusnap Sárbogárdon (60p), Pünkösdi Néptánctalálkozó Alapon
2. rész (74p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Hozzávalók: 30 dkg gomba, 1 kis db cukkini, 1 db tojás, 3 dl sör, 15 dkg finomliszt,
só ízlés szerint.

Hozzávalók: 0,5 dkg burgonya, sonka, sajt,
1 darab tojás, olaj, só, bors ízlés szerint.
Elõször is fõzzük meg a burgonyát, majd
pürésítsük. Ha ezzel megvagyunk, akkor
adjuk hozzá a tojást, a sót és a borsot, majd
annyi lisztet, amennyi felveszi a nedvességet, így egy nem túl ragadós tészta lesz a
végeredmény. A tésztát szedjük ketté, tegyük az egyik felét a serpenyõ aljába, majd
rakjuk bele a sajtot és a sonkát is. Ezután a
másik felével fedjük le az alsó tésztát.

Június 20., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Állatkórház nyílt Sárbogárdon (12p), A Múzeum Egyesület kirándulása (34p), Pünkösdi Néptánctalálkozó Alapon 1.
rész (86p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 22., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Állatkórház nyílt Sárbogárdon (12p), A Múzeum Egyesület kirándulása (34p), Pünkösdi Néptánctalálkozó
Alapon 1. rész (86p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 23., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00
Lapszemle
***

A gomba szárát eltávolítjuk, a kalapokat
megmossuk, sózzuk, a cukkinit meghámozzuk, felszeleteljük, sózzuk. Fél órát
állni hagyjuk. A tojásból, lisztbõl és a sörbõl sûrû palacsintatésztát keverünk a sóval
és a mexikói fûszerkeverékkel. A gombát
és a cukkinit lecsepegtetjük, lisztbe forgatjuk, majd a tésztába mártjuk. Bõ, forró
olajban aranybarnára sütjük.

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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HOGY VOLT? SZÉP VOLT!
Pénteken, 10-én került átadásra a bajnoki
aranyérem a Sárszentmiklós U19-es csapatainak. Dr. Sükösd Tamás polgármester
és Bencsik István, az MLSZ Fejér Megyei
Igazgatóságának társadalmi elnöke méltatta a fiatalok sikerét, kiemelve az egyesületnél folytatott utánpótlás-nevelés tevékenységét.
Hogyan született meg ez a siker?
Az U19-es csapatban a bajnoki szezonban
34 játékos szerepelt és kapott lehetõséget.
Név
Mérkõzés
Brúzsa Sándor Patrik
27
Pajor Tamás
24
Nagy Ármin
25
Demeter Dávid
28
Vagyóczki Patrik
20
Húsvéth Tamás
27
Molnár Márk
20
Márkovics Dániel
19
Gráczer Bálint
23
Simon Csaba
26
Horváth István
21
Petõ András
21
Sükösd Gergõ
25
Németh Kristóf
16
Csizmadia Bence
13
Szabó Benjamin
11
Szúnyogh Richárd
11
Horváth Ádám
6
Gyökér Kristóf
6
Szakács Sándor
10
Nagy Krisztián
8
Rácz Patrik
6
Görög Ákos
7
Kovács Mihály
8
Barabás József
8
Fekete András
4
Badi Benjamin
2
Varjas Máté
3
Fekete Patrik
2
Palásti Ármin
1
Szabó Máté Benjamin
1
Móri Krisztián
1
Várady–Szabó Márton
1
Lukács Zoltán
1
A házi mesterlövészek:
1. Demeter Dávid
36 gól
2. Nagy Ármin
25 gól
3. Gráczer Bálint
15 gól
4. Sükösd Gergõ
12 gól
5. Horváth Ádám
12 gól

A csapat a 2. és 3. fordulóban elszenvedett
vereség után 25 mérkõzést vereség nélkül
úszott meg.
A legnagyobb gólarányú gyõzelem hazai
pályán, Bicske ellen (17-0), idegenben
Tordas ellen (2-13) született.
A Bicske elleni mérkõzésen Demeter Dávid 7 gólt rúgott.
10 gól felett kapott még Pusztavám (13-1),
Sárosd (14-1) U19-es csapata.
20 gólt vagy többet sikerült két mérkõzésen lõni a Pusztavám (13-1 és 1-8), Tordas
(8-0 és 2-13), Bicske (17-0 és 1-3) kapujába.

Az õszi szezon végén 14 mérkõzésen
79-17-es gólkülönbséggel és 34 szerzett
ponttal a második helyen fordult a csapat.
A tavaszi sikerek, 14 mérkõzés 70-18-as
gólkülönbség és 40 szerzett pont révén a
tabella élére kerültek a fiatalok, és megérdemelten állhattak a dobogó legfelsõ fokára.
1. Sárszentmiklós
28 24 2 2 149-3574
A sikerkovács: PAJOR LÁSZLÓ edzõ.
A szurkolók, az egyesület tagjai nevében
gratulálok, és további sikeres szereplést,
FIÚK!
Szántó Gáspár

EDZÕI ÉRTÉKELÉS
2015–2016-os szezont csapatunk nagyon rosszul kezdte. A 2. fordulóban Iváncsától, a 3. fordulóban Szártól kaptunk ki. Ekkor úgy tûnt, hogy elment a bajnokság. A vereségek fõ oka az volt, hogy
különbözõ okok miatt nem a legjobb összeállításban játszottunk. A hibákat kijavítottuk, és a hátralévõ 25 fordulót vereség nélkül játszottuk le (2 döntetlen, 23 gyõzelem).
Gratulálok a 2. helyezett Iváncsának és a 3. helyezett Mezõfalvának!
A bajnokság során csapatunkban 34 játékost szerepelt. Év közben volt, aki eligazolt, volt, aki abbahagyta, de a legnagyobb nehézséget a súlyos sérülések okozták. Több alapemberünk is kiesett
hosszú idõre. A játékosok végig bíztak magukban, és ha szoros végjátékkal is, de megérdemelten
nyertük a bajnokságot.
A 2015–2016-os szezon Fejér megyei U19-es bajnokcsapata a SÁRSZENTMIKLÓSI SE!
Köszönet az egyesületnek!
Gratulálok, srácok!

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.

Pajor László edzõ

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.

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Íves írólapú fenyõ íróasztal eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 379 2012
Családi ház eladó, Sárbogárd, Nyíl u. 10. Érdeklõdni 18 óra után: 06 (30) 912 6052 (0044132)
Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó. 06 (20) 405 7366
Házvezetõnõt keresek Sárbogárd és közvetlen környékérõl. Fényképes önéletrajzokat várom:
deluxemirrors@hotmail.com vagy érdeklõdni: +36 (70) 363 6325
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
Sárbogárdon az Asztalos utcában családi ház eladó 06 (70) 513 3360
Kereskedelmi végzettséggel bolti eladót keresek. Nyugdíjasok is hívjanak nyugodtan. Telefon: 06
(70) 255 0088
Takarítás és egyéb háztartási munkák elvégzéséhez hölgyet keresek 06 (20) 9217 604

ALBÉRLETET KERESEK,
elsõsorban az Ady-lakótelepen
06 30 951 3367
Sárbogárd központjában
négylakásos TÁRSASHÁZBAN
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ
06 20 405 7366
Székesfehérvári
BETANÍTOTT, TÖBBMÛSZAKOS
MUNKALEHETÕSÉG,
GYORS MUNKÁBA ÁLLÁSSAL!
Adecco Székesfehérvár,
Kégl György u. 6.
06 (22) 510 230
szekesfehervar@adecco.com
KIADÓ LAKÁS
Sárbogárd, József Attila u. 17/b.
A lakás háromszobás, részben
bútorozott+konyha beépített
konyhabútorral+fürdõ+WC.
Ár: 40.000 Ft+rezsi.
Érdeklõdni telefonon:
+36 20 318 5300

ELADÓ megkímélt állapotú
isofixes Be Safe gyerekülés
(kb. 9 hónapostól 4 éves korig)

kitámasztóval és
pelenkázós gyerekágy (kb. 0-7 éves korig)
60x120 cm-es kókuszmatraccal.
Tel.: 06 (30) 348 3320.

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.

KÕMÛVEST-BURKOLÓT
FELVESZÜNK
06 30 912 2382

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.
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Igazi tûzoltóbaba!
Kõvágó Dezsõ sárbogárdi tûzoltóparancsnok munkás mindennapjai szirénaszó és izgalmak közt telnek. Már megszokta. De õ se gondolta volna, hogy még a magánéletét is sziréna kíséri! Szerencsére örömteli esemény miatt: vajúdó felesége, Eszter biztonságos kórházba jutása miatt.
Úgy esett, hogy június 11-én a 34 hetes és négynapos kismama tûzoltóparancsnok férjével
Dunaújvárosba indult babaruhákat válogatni. Út közben azonban elkezdett folyni a magzatvíz, és Mezõfalván egy autósorba szorultak egy éppen zajló bicikliverseny miatt. Dezsõ
a rendkívüli helyzetre való tekintettel elõrehajtott és kérte a rendõröket, hogy engedjék
át, hogy eljuthassanak a budapesti II. számú Nõgyógyászati Klinikára. A rendõrök fölajánlották, hogy biztosítják a házaspár és az úton lévõ kicsi biztonságos útját, és szirénázva kísérték fel õket a fõvárosba. Az õ segítségüknek is köszönhetõ, hogy a vártnál hamarabb érkezõ baba 12 óra 40 perckor egészségesen világra jött 2780 grammal és 48 centiméterrel, császármetszéssel. A biztonság kedvéért az orvosok kis idõre inkubátorba tették és
fél napig oxigént is adtak a picinek, de aztán annak rendje s módja szerint besárgult és június 14-én már az osztályra került. Dezsõ elújságolta, hogy ezen a héten már haza is
jöhetnek! Az édesapja nevét viselõ baba és édesanyja is jól vannak. Az édesapa pedig azon
igyekszik, hogy mihamarabb elkészüljön a babaszoba.
Gratulálunk! Az egész családnak jó egészséget kívánunk!
Hargitai–Kiss Virág

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Kigyulladt a posta klímája
Automata tûzjelzés érkezett a sárbogárdi
Ady Endre úton található posta épületébõl. A helyszínre a sárbogárdi tûzoltók vonultak két gépjármûvel. Az épület egyik
külsõ homlokzati részén elhelyezett, a klímarendszerhez tartozó kültéri egység
égett. Az épületet a dolgozók még a tûzoltók kiérkezése elõtt kiürítették, kollégáim
elvégezték az áramtalanítást, a tüzet pedig
egy vízsugárral eloltották. A lángok nem
terjedtek tovább, személyi sérülés nem történt. A kültéri egység alatt parkoló személyautó motorházteteje a lehulló törmelék miatt károsodott.
Fotó: Hargitai Gergely
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Heti idõjárás

A következõ napokban ízelítõt kaphatunk az igazi nagybetûs nyárból, az ország több helyén beköszönthet a kánikula. Pénteken a labilisabb, nagyobb nedvességtartalmú levegõ érkezése miatt
a napos délelõttöt követõen délután gomolyfelhõ-képzõdésre és elszórt záporokra, zivatarokra készülhetünk, délen és keleten pedig
akár heves zivatar is lehet. Ugyanakkor folytatódik a meleg idõ. Szombaton egy-két fokkal mérséklõdik a felmelegedés, de vasárnap
és hétfõn ismét többfelé eléri, vagy meghaladja a hõmérõ higanyszála a 30 fokot. Hétvégén a sok napsütés mellett szórványosan lehet
zápor illetve zivatar, ám hétfõre virradó éjszaka a mostani számítások szerint egy meleg, nedves szállítószalag érkezhet hazánk fölé,
és a hét elején többfelé törhetnek ki zivatarok, akár heves kísérõjelenségekkel karöltve.
www.metnet.hu

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Nyári nyitva tartás
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogy a Bogárd és Vidéke Hírház
2016. JÚNIUS 20-ÁTÓL
AUGUSZTUS VÉGÉIG
hétköznap 8–16 óráig tart nyitva.
Szerkesztõség

