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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Túszul ejtették és több helyszínt kö-
vetõen végül egy málnásba hurcolták
lapunk felelõs szerkesztõjét. Hargi-
tai–Kiss Virág ugyan rövid ideig térd-
re kényszerítette és célba vette a nála
lévõ fegyvernek kinézõ tárggyal az
egyik elkövetõt, sõt lõtt is néhányat,
de a túszejtõnek sikerült felállnia. Ez-
után a közelben lévõ málnásba cipel-
ték újságírónkat, ahol arra kény-
szerítették, hogy egye magát degesz-
re. A kényszer hatására ezt méla un-
dorral megtette. Kollégánk félig alélt
állapotban támolygott be a szerkesz-
tõségbe több mint háromórás meg-
próbáltatások után. Testére egyelõre
ismeretlen eredetû folyadékot és he-
gyes tárgyakat erõsítettek, melyek
maró hatású anyagot tartalmaznak.

Részletek lapunkban a 2. oldalon.

ALAPI FEJLESZTÉSEKALAPI FEJLESZTÉSEK
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Írás a 4. oldalon.

Írás a 9. oldalon.

TÚSZ ATÚSZ A
MÁLNÁSBANMÁLNÁSBAN

Írás a 2. oldalon.
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TÚSZ A MÁLNÁSBAN
Íme túszul esésem igaz története, mely in-
kább kellemes és kalandos „fogság” volt,
mintsem kín, és részben saját akaratomból
történt.
Alapra látogattam Méhes Lajosné polgár-
mester asszonyhoz hétfõn, akivel a telepü-
lés által nemrég elnyert, 100 %-os támoga-
tási intenzitású TOP-pályázatokról, vala-
mint a folyamatban lévõ és tervezett fej-
lesztésekrõl beszélgettünk.
Az alapi önkormányzat sok pályázatot
nyújtott be az elmúlt évben és idén is, sõt
folyamatban is vannak pályázatok. A ta-
valy beadottak közül két nyertes pályázat
került kihirdetésre. Az egyik a szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztését célozza meg. A nappali szociá-
lis ellátó Dózsa utcai épülete öt éve belül-
rõl újult meg, most pedig a külsõ homlok-
zatot szeretnék rendbe tenni. Új kerítés,
korszerûbb tetõ épül, és vásárolnak egy ki-
lencszemélyes kisbuszt, mely az idõsek
utaztatását, illetve a családsegítõ szolgála-

tot szolgálja majd. Az 52 millió forintos be-
ruházás kivitelezési munkái idén kezdõd-
nek és várhatóan jövõre fejezõdnek be. A
másik nyertes TOP-pályázat keretében
közel 68 millió forintból egy nyitott és zárt
piac kerül kialakításra – parkolóval, szoci-
ális blokkal – a település központi részén,
egy megvételre kerülõ ingatlanon. A pia-
con a település és a helyi termelõk kínála-
tából lehet majd válogatni, többek között
friss zöldségekbõl, gyümölcsökbõl, lekvá-

rokból, savanyúságokból, levendulakészít-
ményekbõl.
Pályáznak az óvodánál lévõ konyha felújí-
tására is, mely a közétkeztetést biztosítja
az óvodások, idõsek, valamint Sáregres és
Alsószentiván számára. 250-280 fõre fõz
jelenleg a konyha. A minõség érdekében
szükséges a gépek, berendezések és a belsõ
elrendezés korszerûsítése. Büszkék arra,
hogy a konyhán a helyileg termelt, friss
alapanyagokból fõznek. Késõ tavaszig el
tudták látni burgonyával, zöldséggel, sár-
garépával a konyhát a vermelésnek és a
zöldség- és gyümölcsfeldolgozónál lévõ új
hûtõkamrának köszönhetõen.
Folyamatban van a szennyvízelvezetés
megoldása. Ehhez kapcsolódóan elkészült
a település agglomerációs terve, mely be-
nyújtásra került a Belügyminisztérium víz-
ügyi államtitkárságára Sárszentágotával
közösen, konzorciumban. A sárbogárdi
képviselõ-testület már jóváhagyta, hogy a
sárbogárdi telep fogadja a két település
szennyvizét.
A 70-es években épült hivatal – szintén pá-
lyázati támogatásból megvalósuló – átala-
kulása viszont már látványos. 95 %-os tá-
mogatást kaptak a 31 milliós beruházás-
hoz, melybõl két ütemben megújulnak az
irodahelyiségek, szigetelés, fûtéskorszerû-
sítés, nyílászárócsere, a külsõ homlokzat
burkolása, udvarrendezés zajlik. Az egyik
szárny már elkészült, a másikat augusztus
végéig fejezi be a már több alapi beruhá-
zást is precízen lebonyolító, elõszállási
Cukép Kft. A Belügyminisztériumhoz a
tetõ felújítására is pályáztak, melynek
elbírálása júliusban várható.
Beszélgetésünk közben delet harangoz-
tak, és a hivatal dolgozói ebédszünetre
mentek. Amikor kimentünk volna szem-
ügyre venni a hivatal felújítási munkálata-
it, nem nyílt az ajtó.

A túsz szemszögébõl
Ne dõljenek be a hangzatos álhíreknek, félinformációknak, kedves Olvasóink! A mai hírvilág kritikájaként karikíroztam ki, hogyan
tálalható szenzációhajhász módon, amolyan bulvárosan egy egészen más történet. Mert hiába értékes egy hír önmaga valójában,
meg kell ragadni az információk özönében egyre jobban fásuló figyelmet.
Én nem szeretem, ha becsapnak – gondolom, ezzel Önök is így vannak –, éppen ezért nem tudok azonosulni sem emberként, sem új-
ságíróként a közösségi oldalak „hír”világával. Mivel az információáradatban egyre magasabb az emberek ingerküszöbe, ezért vér-
rel, vitákkal, botrányokkal, csodákkal, meztelenséggel és röhejes „cukorkákkal” ejtenek rabul és csalogatnak be minket a málnásba,
ahol tüskés ágként csapódnak a képünkbe a reklámok. A bokrok közt aztán nincs semmi szenzációs, csak a szimpla, hétköznapi mál-
na.
A málna finom önmagában, körítés nélkül is. De a tálalással több hasznot lehet rajta hajtani. A hírek nincsenek ingyen az interneten
sem. Pénzbe kerül a hálózati kapcsolat, és minél népszerûbb egy oldal, annál csinosabb összeg folyik be a mûködtetõ kasszájába a
kattintgatások után és a szemünk elé ugró, a virtuális Nagy Testvér megfigyelései alapján érdeklõdésünkhöz igazodó hirdetésekbõl.
A verseny azért is nagy, mert ma már a közösségi oldalak használói maguk is tudósítóvá avanzsáltak feltöltéseikkel és reklámoznak
kedveléseikkel. Képtelenség felvenni a tempót az eseményeken mobiljukkal fotózó, videózó hozzátartozókkal, akik egybõl tolják is
fel az internetre a képeket. Megmondom õszintén, nincs is kedvem versenyezni. Inkább megyek a szabadba, az igazi valóságba.

Hargitai–Kiss Virág
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– Na, ha már bezártak bennünket, meghívlak ebédre – mondta Ju-
lika, és megterített nekem a kiürült épület szép új konyhájában.
Mire elfogyasztottuk a helyi óvoda menzáján fõtt lebbencslevest
és lecsós rizst, megérkeztek a kollégák. Kiderült, hogy nem is volt
zárva a be- és kijárat, csak némi praktikával kellett volna lenyom-
ni a kilincset. Nevetve léptünk a szabadba, és ültünk be a szolgála-
ti kocsiba, amivel a következõ helyszínre mentünk volna, ha az ak-
kumulátor le nem merült volna. Sebaj, szerencsére kéznél volt az
én autóm, azzal suhantunk át a gyümölcsfeldolgozóhoz, a közfog-
lalkoztatottak egykori fõhadiszállásához.
A gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzem a START Mintaprogram
keretén belül valósult meg. A gépsor és az építési munkák több
mint 40 millió forintba kerültek. Az üzem rendelkezik hatósági,
illetve mûködési engedéllyel, jövõ héten történik meg a próba-
üzem. Az indulás után nyitott lesz a helyiek és környékbeliek szá-
mára is a lehetõség, hogy a terményeikbõl tartósítószer-mentes
levet préseltessenek itt. Szeptember 1-jétõl az üzemet az Alapi
Munka Gyümölcse Szociális Szövetkezet fogja mûködtetni 6 dol-
gozóval. Az üzem vezetõje Takácsné Erika lesz, aki jelenleg is a
közfoglalkoztatottak vezetõje.
Itt, de a falu határában …
Miután körbejártuk az üzemet, megnéztük mellette a hûtõházat,
vermet, a fóliasátrakban az illatos paprikát, égig érõ paradicso-
mokat és kígyóuborkát, átmentünk a közfoglalkoztatottak sasfé-
szeknek becézett új fõhadiszállására, a hivatallal szemben. E ko-
rábban lakatlan házban állították fel a szövõszékeket, itt válogat-
ják át a befõzéshez a terményeket, és itt is van kert természetesen.
Végül a falu határában hosszan elterülõ földeken kötöttünk ki
(immár egy harmadik autóval). Ott terem a levendula, mely fölött
pillangók és méhek röpdösnek. A látvánnyal nem lehet betelni,
muszáj megörökítenem. Julikát is megcélozza a kamerám lencsé-
je. A homoktövis mellett tömött málnasorok roskadoznak a za-
matos gyümölcstõl, képtelenség ellenállni a hívogató szemeknek.
Erikával ott is ragadunk, míg Julika mustrát tart a káposzta- és
burgonyasorok mellett.
A vendégszeretetükrõl híres alapiak most sem engedtek haza
üres kézzel. Egy doboz málnával (és megszámlálhatatlannal a ha-
samban), egy csomag paprikával, két üveg levendulavízzel megra-
kodva tértem haza, és olyan élményekkel, amiket nem tud megad-
ni egy képernyõ vagy egy kijelzõ.

Hargitai–Kiss Virág

Családi együttlét
Sáregresen

Sáregresen a 2017. évi családi nap a Sáregresért Közhasznú Egye-
sület által elnyert EFOP 1.2.1-15-2016-00226 azonosítószámú
„Védõhaló a családokért” projekt keretében valósult meg 2017.
június 10-én. Fõzõ- és fociversennyel egybekötött szabadidõs
programokon volt lehetõsége részt venni a különbözõ generációk
képviselõinek.

10 fõzõcsapat (cecei, igari és sáregresi csapatokkal) és 5 focicsa-
pat nevezett a megmérettetésre. Reggel Varga Gábor országgyû-
lési képviselõ, a rendezvény fõvédnöke minden fõzõcsapatnál lá-
togatást tett, és megismerkedett a készülõ finomságokkal.

A nap folyamán volt minden: ínycsiklandó ételek, izgalmas foci-
meccsek, népi játék, ugrálóvár, buborékfoci, lézerharc, célba lö-
vés, fazekas-foglalkozás és mindenféle játék gyerekeknek és fel-
nõtteknek egyaránt. A rendezvényre látogatók eltölthettek egy
kellemes és szórakoztató napot a helyi sportpályán. Külön köszö-
net az önkormányzat azon dolgozóinak, akik a rendezvény lebo-
nyolításában aktívan közremûködtek!

Tudósítónktól
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KÖZÖS VESZTESÉG
Áll egy tábla a sárbogárdi izraelita temetõ-
ben. Egy hatalmas fehér tábla, rajta ezer-
nél is több névvel, amelyek egy sötét és fel-
dolgozhatatlan idõszaknak állítanak emlé-
ket. Sárbogárdon és környékén több mint
ezer zsidó áldozata volt a holokausztnak.
Döbbenetes szám. Érthetõ, hogy sokan
mélyre temetnék magukba a történelem e
szégyenteljes éveit, és vissza sem nézné-
nek. De vissza kell nézni. Emlékezni kell.
Sárbogárdon június 18-án, vasárnap, 16
órai kezdettel emlékeztek a környékbeli
zsidó áldozatokra. Az esemény az izraelita
temetõben kezdõdött, szeles, de napsüté-
ses délutánon. Az emléktábla elõtti terüle-
ten többen is felszólaltak. Lakk Norbert
köszöntötte a megjelent helybelieket és tá-
volabbról érkezõket. Beszédet mondott
dr. Stern Pál Miksa, az itt élt zsidó közös-
ség leszármazottja, Nagy Ákos a MAZSI-
HISZ képviseletében, Kovács Csongor re-

formátus lelkész, Kósa Károly, a Hit Gyü-
lekezete lelkipásztora és Fináli Gábor rab-
bi. Váraljainé Melis Orsolya más szolgála-
ta miatt nem tudott jelen lenni az esemé-
nyen, az õ szavait Lakk Norbert tolmácsol-
ta. Az elhangzott beszédek kiemelték an-
nak fontosságát, hogy képesek legyünk ta-
nulni a történelmi hibákból, és azt a tényt,
hogy az áldozatok a magyar nemzet szer-
ves részei voltak, és megölésük az egész
magyarság kollektív veszteségét jelentette.
A beszédek után a zsinagógához vonultak
át a megemlékezõk. A városkép arculatát
meghatározó épület elõtt a Jákob Zoltán
vezette református kórus adott zenés mû-

sort. Elsõként az „Ábrahám ura” kezdetû
éneket szólaltatták meg Osváth Viktor fel-
dolgozásában. Ez az ének mind szövegé-
ben, mind dallamában héber gyökerekkel
rendelkezik. A 15. századból származó
éneket Meyer Lyon elõadásában hallotta
egy péntek esti istentiszteleten metodista
barátja, Thomas Olivers 1770-ben. Az
ének annyira mély hatást gyakorolt rá,
hogy keresztyén parafrázist készített belõ-
le (The God of Abraham). Így terjedt el a
protestáns világban. A 20. század elején
már magyarra is lefordították. A mai napig
ismert és használt dicséret a bogárdi refor-
mátusok körében.
A „Szól a kakas már” címû zsidó–magyar
dalt már együtt énekelték a jelenlévõk, ami
szép részét képezi most már néhány éve a
megemlékezéseknek.
Az eseményt egy kerekasztal-beszélgetés-
sel egybekötött állófogadás zárta a mûve-
lõdési házban.
Jó volt látni, hogy nemcsak olyan emberek
jelentek meg a megemlékezésen, akiket
közvetlenül érintettek a holokauszt bor-
zalmai, hanem sokan mások is úgy érezték,
hogy ott a helyük.

Leszkovszki Máté

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik segítséget nyújtottak abban, hogy a június
18-ai holokauszt-megemlékezés méltó környezetben és kegyeletes módon történjék!
Köszönet illeti a sárbogárdi Hit Gyülekezete vezetõjét, Kósa Károlyt, lelkes tagjait,
közöttük Nagy László vállalkozót, hogy megoldották a temetõ belsõ rendbetételét és
az oldalkerítés újraállítását; Sárbogárd Város Önkormányzatát a temetõbõl kivágott
bozót elszállításáért és a külsõ kaszálásért; Horváth Istvánt, a József Attila Mûvelõdé-
si Központ vezetõjét a hangosításért; Németh Gyõzõt és családját az elektromos áram
biztosításáért. Megköszönjük Fináli Gábor rabbi, Kovács Csongor református lelkész
és Kósa Károly pásztor, valamint a Jákob Zoltán kántor vezette református énekkar
szolgálatát és Nagy Ákos MAZSIHISZ-kommunikációs vezetõ részvételét.

A szervezõk
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Szakmai nap a gyermekekért
A Csipike Egyesület és a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat szervezésében a megyében tevékenykedõ peda-
gógusok és segítõ foglalkozású szakemberek számára rendeztek szakmai napot június 16-án, pénteken. Az esemény
évrõl évre egyre jelentõségteljesebb, melyet az is mutat, hogy idén már nem volt elegendõ a díszterem a résztvevõk
létszáma miatt, hanem a József Attila Mûvelõdési Központ adott helyet az elõadásoknak és mûhelybeszélgetéseknek.
A színvonalas program idén a gyermekkori, fiatalkori viselkedésproblémákat és megoldási lehetõségeiket helyezte
középpontba.

Dr. Sükösd Tamás polgármester, valamint
Mile Anikó, a Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat fõigazgatójának bevezetõ
gondolatait követõen dr. Demetrovics
Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Pszichológiai Intézetének igazgatója
nyitotta az elõadások sorát, a fiatalkori
függõségi problémákról, különféle kémiai
anyagokhoz és viselkedési mintákhoz kö-
tõdõ függõségekrõl beszélve. Érdekes volt
azt hallani, hogy fiatalkorban még nem be-
szélhetünk rászokásról például alkohol,
drog, cigaretta esetén. A használatnak kü-
lönbözõ fokozatai vannak jelen, az egyál-
talán nem használástól a kipróbáláson, al-
kalmi használaton át a súlyos függõségig.
Ezeket nem szabad általánosan, egysége-
sen kezelni, mert egy kipróbálás nem jár
együtt komoly problémával, míg a függõ-
ség igen. Az okok különbözõek lehetnek:
biológiai, genetikai, fejlõdési okok, a csalá-
di környezet, társak, sõt, a társadalmi fo-
lyamatok is meghatározók. A kipróbálás
mögött inkább a kíváncsiság húzódik meg,
de a kipróbálók nagyon kicsi része válik ké-
sõbb problémás használóvá, vagy függõvé,
aminek már személyiségi problémák áll-
nak a hátterében. A körülmények, adott-
ságok nem determinálnak – sokan ugyan-
azzal a genetikai háttérrel nem válnak füg-
gõvé, míg mások igen.

Dr. Jármi Éva, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Pszichológiai Intézetének
adjunktusa a gyermekközösségekben
megjelenõ agresszió, zaklatás, megfélem-
lítés (úgynevezett bullying) hátterérõl,
megelõzésérõl, kezelésérõl beszélt a hall-
gatóságnak. Erre már létezik egy program,
mely óvodákban és iskolákban is jól alkal-

mazható, az összes érintett (gyermekek,
pedagógusok, szülõk) aktív bevonásával.
Ezt követõen mûhelyekben folyt tovább a
szakmai ismeretek, tapasztalatok gazdagí-

tása például a stresszkezelés hatékony
módjairól iskolai keretek közt, az iskola-
házak, tanodák terápiás hatásairól, nehe-
zen kezelhetõ gyermekekkel való foglalko-
zásról, drogkérdésekrõl.

Idén nemzetközivé nõtte ki magát a ren-
dezvény Norbert Schröder-Michelczak, a
berlini Evangelisches Johannesstift terüle-
ti vezetõjének közremûködése révén, aki
az intézményi elhelyezésû szenvedélybe-
teg fiatalokkal kapcsolatos témát fejtett ki.

A nap folyamán másfajta feltöltõdésrõl is
gondoskodtak a szervezõk: a frissítõk fo-
gyasztása közben ugyanis a sárbogárdi
Kossuth iskola és a martonvásári készség-
fejlesztõ iskola termékeit lehetett megcso-
dálni és megvásárolni.

Hargitai–Kiss Virág
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ARANY ÉS
GYÉMÁNT

A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény két nyugalmazott pedagógusát köszöntötte június 16-án délben azon
jeles alkalomból, hogy 50, illetve 60 évvel ezelõtt szerezték meg diplomájukat és kezdték
meg áldozatos pályafutásukat. Németh Istvánné most a régi diploma gyémántos változa-
tát kapta meg, melyet a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara adományo-
zott számára, Herbszt Ferenc pedig aranydiplomával gazdagodott a Szent István Egye-
tem jóvoltából.
Az ünnepelteket az iskola népes gárdája körében köszöntötték, elõször egy kis vetítéssel,
ahol mozgóképen a diákok néhány emlékezetes, szép produkciója volt látható. Majd Ké-
ri Zoltánné intézményvezetõ méltatta Piroska nénit és Feri bácsit. Így fogalmazott:

– Piroska pozitív életszemlélete, folyama-
tos tenni akarása mindenki számára köve-
tendõ példa. Feri bácsit régi tanítványai
ma is jó érzéssel emlegetik feledhetetlen
humoráért, áldott jó szívéért. Az emlék-
diploma jelkép. Olyan fogadalmat tette-
tek, hogy hosszú távú közvetítõi lesztek az
értékeknek. Ti adtátok az elsõ mankót a
tanítványaitok kezébe, hogy kitáruljon
elõttük a világ; követendõ mintát adtatok
fegyelembõl, toleranciából, felelõsségvál-
lalásból, bizalomból, baráti összetartozás-
ból, feltétel nélküli odafordulásból, bizta-
tásból.
A díszokleveleket virág, illetve bor és em-
léklap kíséretében dr. Sükösd Tamás pol-
gármester adta át a két pedagógusnak.
Németh Istvánné felidézte azokat a tanít-
ványokat, akik szép sikereket értek el az
életben. Köszönetét fejezte ki, hogy még
ma sem feledkeznek meg róla a kollégák,
és mindig meghívják az iskola eseményei-
re.
Herbszt Ferenc részletesen idézte fel, ho-
gyan került a tanári pályára.
Pezsgõs koccintást követõen finom falatok
mellett, kötetlen beszélgetés keretében
idézték fel a régi emlékeket a kollégákkal.

Hargitai–Kiss Virág
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TEMPORA
MUTANTUR

Idõnként nem árt egy csipetnyi latin. A ró-
maiak félelmetesen nagy kultúrát hoztak lét-
re a latin nyelvükkel, kissé még ma is abból
élünk. Tempora mutantur magyarul azt jelen-
ti, hogy „Változnak az idõk”. Bizony ez akko-
ra igazság, hogy elsõ pillanatban fel sem le-
het fogni. Mi ez a hülyeség, hogy „változnak
az idõk”? Nos, ez az élet egyik titka. A há-
tunk beleborsódzik, ha számot vetünk azzal,
hogy mennyit változott a világ pár év alatt.
Ma Nyugat-Európa nagyvárosaiban, ha kite-
szi a polgár az utcára a lábát, szorongás köl-
tözik az õ szívébe. Volt ilyen pár évvel ez-
elõtt? Biz’, nem is oly régen az a bizonyos vá-
rosi ember teljes nyugalomban hagyta el a la-
kását. Mert ez a normális állapot. Dolgom
van valahol, veszem a kalapom és indulok.
Boldog, táncos léptek. Süt a napocska, fütyö-
résznek a madarak. Az õseim és azok õsei
létrehoztak egy várost, kialakították annak
rendjét. Ahogy az élet kívánta. Házakat
emeltek, utcákat rendeztek. És hát az emberi
élet olyan, hogy vagy együtt, vagy sehogy.
Ezért jöttek létre a hordák, nemzetségek,
törzsek. Így lehetett megküzdeni a bajokkal,
veszedelmekkel. Ámde az együttlét csakis
szabályok szerint lehetséges. Nosza, keres-
sük meg ezeket a szabályokat! Hát tessék! Ne
ölj! Ne tégy hamis tanúságot! Ne kívánd fele-
barátod feleségét! Ne kívánjad házát, mezejét,
ökrét, szamarát! Tartsátok be ezeket és a töb-
bit, és élhetõ lesz az életetek!
Na de! Vannak szabályok, és vannak ám a
szabályszegõ indulatok. Miért ne öljek, ha
ebben a kedvemet lelem, nekem abból hasz-
nom származik? Ha az enyéimet ölik, én is
ölök. Majd épp tõletek kérek engedélyt! Ne-
kem ne parancsolgasson senki, én vagyok a
magam törvénye. Beléd mártom a tõröm, te
mocsok, ólmot lövök a koponyádba, gázt
eresztek az egész csürhére, teherautó kereke
alá taposlak, bombával tépetlek szét! Terror:
szintén latin szó. Azt jelenti: rettegés, féle-
lem. A terrorista félelmet gyárt ahelyett,
hogy megkapálná a kukoricáját. A gyártmá-
nyából bõven jut egész Európának. A váro-
sok levegõjét vírusok fertõzik.
Kész! Elromlik egy gyönyörû gépezet, kavics
kerül a fogaskerekek közé, az élhetõ élet
csak vágyálommá, szép emlékké válik. A sza-
bályszegõ is sejti ezt, hisz õ is szenved tõle, de
a gyûlölete, bosszúvágya, öntörvényûsége
nem engedi, hogy hallgasson a belsõ hangra.
„Szenvedek, de te is szenvedj!” Régi törvény,
hogy késre késsel válaszolj, de rossz törvény.
Mert rossz üzlet. Haszon helyett károd szár-
mazik abból neked is. Mert megkaptad a tör-
vényt, de megszegted. Ezt bûnnek nevezik.
Bûnös vagy, és megbûnhõdsz.
Nem számítok javulásra. Az ember törvény-
hozó és törvényszegõ lény. Ismerjük a tör-
vényt, de megszegjük. Úgy kell nekünk!

L. A.

Áldatlan állapotok
a piac területén

Ordítozás, veszekedés, zene, hangos nevetés, visítozás, bûz, szemét jellemzi mostaná-
ban az új piac környékét. A jó idõ beköszöntével nem csak a madarak jelentek meg itt.
Esténként 4-6 fõs (nem szomjas) „kultúrnép” zavarja az itt lakókat.
A programot az italok
megvásárlásával kezdik a
K&H melletti dohánybolt-
ban. Kellõ hangulatfelvétel
céljából már a bolt elõtt el-
fogyasztják az alkohol-
adagjuk egy részét, bariká-
dot képezve a társasház be-
járatánál. Az itt lakók öt-
ször meggondolják, hogy
haza merjenek-e menni.
Ezt követõen átvonulnak a
piac területére, ahol az asz-
talokon ülve, feküdve
(nappal az élelmiszereket
árulják ugyanitt!) az elviselhetetlenségig hangos óbégatással, énekléssel, nem ritkán
veszekedéssel kísérve folytatják a dorbézolást. Mostanra már magnót is hoznak ma-
gukkal, amit teljes hangerõn bömböltetnek órákon keresztül, természetesen maguk
után hagyva szemetet, üvegeket. Arról nem is beszélve, hogy kis- és nagydolgukat is itt
végzik el!!! A lakók csukott ablak mellett is képtelenek a pihenésre, alvásra, mindad-
dig, amíg a kihívott rendõrség nem tesz rendet.
Tûrhetetlen és felháborító, hogy a város közepén most már minden nap banzáj, ricsaj
tegye lehetetlenné az itt lakók nyugalmát! Kérjük az illetékes hatóságokat, hogy ez el-
len sürgõsen tegyenek! Ne váljon már a város közepe italozó, drogozó, ordenáré
bandák, legális szórakozóhelye!

Név és cím a szerkesztõségben

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a polgárõrségtõl éjjel-nappal

a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Esküvõk, szárik és édességek
– az indiai Rádzsasztán tartományban –

7. rész

Másnap hasonlóan folyt le az esküvõ, mint
Pratibháé, csak azzal a különbséggel, hogy
Vinay menyasszonya még a lakóhelyén
tartózkodott. Ott várt a võlegényre a csa-
ládjával. Vinay rokonsága egész nap pa-
kolta az ajándékokat hatalmas ládákba és
csomagokba, amiket Vinay vitt a meny-
asszony házához a szokás szerint. Pakolás
közben ki-be járkáltunk Artival, aki estefe-
lé érkezett Jaipurból Digvijayjal, teljesen
kiéhezve. Annyi volt a vendég, hogy észre
sem vették Artit, így elmaradt a köszönté-
se, ezzel a kínálása is. Arti nagyon mérges
lett. Végtelen idõ múlva átvonultunk a két
házzal arrébb fölállított étteremsátorba,
ahol végre megvacsorázhattunk. Az étel
nem ízlett, ennél sokkal jobb minõségû el-
látást kaptunk minden korábbi esküvõi va-
csorán. Vinayt a ház végében találtam, na-
gyobb tömeg között. Ott ült farmerban és
egy kopott trikóban egy sámlin. Különbö-
zõ nõk léptek hozzá és bekenték a haját és
a vállait joghurtos, szalmához hasonló va-
lamivel. Közben a háttérben az asszonyok
marwari népdalokat énekeltek. Ennek a
ceremóniának is nagy sokára lett vége. Ak-
kor eltûnt Vinay szépen felöltözni, aztán
elvonult a lányos házhoz az ajándékokkal.
Órákkal késõbb megjelent egy szépen fel-
díszített lovon a vendégsereg közt. Ismét
ceremóniák közepette leszállt a lováról,
elõvezette az autóból a teljesen letakart
menyasszonyt, és lassan-lassan vonulni
kezdtek a házba. A menyasszony fején egy
ibriket tartott Vinay nõvére, ami a Gan-
gesz vizét jelképezte. Lépésrõl lépésre vo-
nultak a bejárathoz, mert szinte minden lé-
pésnél egy tálkát kellett a kardjával meg-
érinteni, amiben fûszerhez hasonló dolgot
láttam. A hallban leült a võlegény és a
menyasszony a fallal szemben, amire két
kéznyomatot nyomtak, alatta füstölõ és
aprósütemény, amit Vinay gyúrt. Hogy mi-
kor, azt nem tudnám megmondani. Elõke-
rült a pap és megkezdõdött a hosszú cere-
mónia. Közben a tömeg jött-ment, én is.
Be-beültem a férfiak szobájába, ahol az
örömapával whiskyvel koccintottunk. Arti
az emeleten tartózkodott a nõi részlegben,
de én oda csak néha-néha ültem be. Digvi-
jay eltûnt. Valaki elárulta, hogy a ház mel-
letti utcában látta egy autóban. Akkor már
tudtam, hogy ott sörözik valakivel, így
fölkerestem. Behuppantam a hátsó ülésre
egy ismeretlen fiatalember mellé. Lelke-
sen bemutatkoztam, mire jót kacagtak.
Nem értettem. Kiderült, hogy Pratibha
újdonsült férje mellett ültem. Nem ismer-
tem meg, mert nem volt rajta a gyönyörû
turbán és a nászruha.
Amikor visszamentem a házba, már befe-
jezõdött az egyik ceremónia, és az újdon-
sült feleséget ott találtam a nõi szobában a

paplanok között. Olyannak tûnt az ifjú ara,
mint egy megsebzett vad a bokorban: le-
hajtott fejjel, piros, átlátszó fejkendõvel le-
borítva ült szótlanul (állítólag nem illik be-
szélgetni). Amíg a nõi szobában ültem,
csak tömték ennivalóval és édességgel.
Egyszer csak a kezével nemet intett és átült
a fal mellé a többi nõhöz. Artiékkal csivi-
teltünk tovább, nevetgéltünk, de az újdon-
sült feleségre ez semmilyen hatással nem
volt. Továbbra is lehajtott fejjel, lefátyo-
lozva üldögélt. Órákig. Elképzeltem, hogy

mint új a házban, azt sem tudja, merre van
a fürdõszoba, konyha. Senkit nem ismer,
ott kell ülnie lefátyolozva, szótlanul órá-
kig. Pár óra múlva befekszik egy ismeret-
len ágyba egy ismeretlen –bár nagyon jóké-
pû – férj mellé, és elkezdõdik a házasélete.
Ez nekem egy rémálom forgatókönyve.
Késõbb valaki mesélte, hogy mûvészeteket
tanult valahol. Ennyit tudok róla, és azt,
hogy apró és csúnyácska.
Vinay anyukája sem egy szépség. 43 éves,
kövér, és fájnak a lábai. Amikor csak lát-
tam, a kezében tálca volt, azon pedig éte-
lek, amiket egyfolytában tömött magába.
Történhetett ez hajnalban, reggel, vagy
délután.
Másnap délelõtt Vinay ismét szépen kiöl-
tözve, karddal az oldalán várakozott, amíg
elõjött a menyasszony. A ház elõtt ott állt a
felvirágozott, új, fehér autó, mint ajándék.
Megjelentek a népdalokat éneklõ hölgyek
is, no meg én a gépemmel. Mielõtt Vinay
beszállt volna az autóba, néhány nõ kü-
lön-külön odament hozzá és tanácsokkal
látta el. Gondoltam, hogy ezzel már elkés-
tek. Arti mesélte késõbb, hogy a tanácsok
szokásokra vonatkoztak, hogy például ne
érintse meg az anyósát, hogyan viselkedjen
az új családjában, meg ilyenek. Amikor az
asszonyok végeztek a tanácsadásokkal, egy
férfi rokon egy kókuszdiót helyezett az au-
tó kereke alá. Vinay beült. Az autó nyitott
ablakán keresztül egy másik rokon valamit
a szájába adott, késõbb tudtam meg, hogy
édesség volt. Rituálisan. Mókusok fickán-
doztak a szemközti ház kerítésén, és mar-
wari énekek elnyújtott dallamai szálltak a
levegõben. Megjelent a lefátyolozott
menyasszony is, beült Vinay mellé, és el-
hajtottak az újdonsült feleség családjához
egy másik faluba. Vinay megnõsült.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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Kirándultunk!

Izgatottan gyülekeztek a gyerekek és a kísérõik május 26-án az
óvodában. Kirándulni indultunk. Elsõ úti célunk Veszprémben az
állatkert volt. Nagy területet jártunk be, míg minden állatot ala-
posan megfigyeltünk, elolvastuk a tájékoztató feliratokat. A gye-
rekek örömmel üdvözöltek egy-egy ismertebb állatot, a különle-
geseket megcsodálták.
A játszótéren rövid pihenõre megálltunk, hintáztak, mászókáztak
a gyerekek.
Utunk Balatonfüreden folytatódott, ahol a kikötõben tett rövid
séta után felszálltunk a hajóra, amellyel Tihanyba hajókáztunk.
Útközben megfigyeltük a tájat, a madarakat, a víz fodrozódását,
hullámzását stb. A kikötõben már várt bennünket a kisvonat,
amellyel az apátsághoz vonatoztunk.
Mindenkinek jólesett a hûsítõ fagylalt.
Kellemesen elfáradva, de sok-sok új élménnyel gazdagodva tér-
tünk haza.

A Pillangó csoport nevében: Pál Ildikó óvodapedagógus

Az igazmondó juhászt is láttuk!
Töbörzsökön az utolsó tanítási napunk ké-
sõ délutánján újra megtelt klubkönyvtá-
runk helyisége, ahová – a már hagyomány-
nak számító – elõadóestünkre szép szám-
mal eljöttek a kedves szülõk és hozzátarto-
zók.
A színes díszlet: a napfény, a nyári felhõk,
vitorlások és a tengerpart Feketéné Betti
néni keze munkáját dicsérte, és nagyon il-
lett az elõadók hangulatához, a dalok és
versek mondanivalójához, hiszen a VA-
KÁCIÓ százféle örömérõl hallhattunk az-
nap este.

Minden évfolyamban akadt vállalkozó és
tehetséges gyermek, aki dallal, verssel, me-
sével kedveskedett a közönségnek. Élvez-
hettünk furulya- és trombitajátékot, és
Kaszáné Edit néni vezetésével egy megha-
tóan kedves dalt a kórus elõadásában. A
német nyelvû éneket Pintér Niki tanár né-
ni tanította meg. A hetedikes lányok egy
különleges „cup song” bemutatására vál-
lalkoztak, aminek sajátos hangzása és rit-
musa Afrika hangulatát idézte. Domjánné
Zita néni bukkant rá a meglepõen eredeti
elõadásmódra. Pálné Ági néni 2. osztálya
remek villámtréfákat adott elõ, ami bizony
alaposan megnevettette a hallgatóságot.
Estünk megkoronázásaként a drámaszak-
kör elõadását láthattuk az igazmondó ju-
hászról; Betti néni most is egy pörgõ, válto-
zatosan érdekes, a mondanivalót ügyesen
csillogtató történet megelevenítését bízta
rá tehetséges kis csapatára.
Benedekné Gabi néni magabiztos és vá-
lasztékos konferálásával gördülékenyen és
zavartalanul zajlott minden. A mûsor vé-
geztével sokak véleményét hallva nyugod-
tan mondhatom, általános vélemény volt,
hogy még sokáig néztük volna gyermeke-
ink produkcióinak sorát.

Domjánné Dodonka Zita magyartanár
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Mészöly-hírek
HAZAJÖTTEM…

Nyulász Péter költõt láttuk vendégül isko-
lánkban május elején, egy hétfõ délutá-
non.
„Hazajöttem” – hangzott el többször tõle,
hiszen a Mészöly Géza Általános Iskola ta-
nulója volt, édesanyja pedig iskolánk nyu-
galmazott tanítója.
Kellemesen telt el az az óra, amit velünk
töltött. Kedves, megnyerõ stílusával magá-
val ragadta az alsós gyerekeket. Szívesen
néztük a kivetítõn rajzfilmmel illusztrált,
21. századi filmverseit. Együtt tanulták, s
lelkesen együtt mondták kicsik és nagyob-
bak rövid mondókáit. A költõ dedikálta
mûveit: Helka-trilógia, A fürdõk réme, A
Baba Bab, melyeket a gyerekek a helyszí-
nen meg is vásárolhattak.
Nagy élmény volt számukra, hogy egy igazi
költõvel személyesen is találkozhattak, be-
szélhettek. Ez is az olvasásra ösztönözte
õket, mivel az olvasás a mai napig fontos a
gyerekek számára, hiszen így gyarapszik
szókincsük, fejlõdik a fantáziaviláguk.
Nyulász Péter személyisége nagyban moti-
válta a kicsiket, hogy olvassanak minél töb-
bet a kortárs irodalom mûvei közül.
Köszönjük, Péter, hogy megtiszteltél ben-
nünket és „hazajöttél”!

Tóth Zoltánné tanító

MÉSZÖLYÖS DÖK-NAP
A tanév egy napjáról a diákönkormányzat
rendelkezhet, ez a diákok törvény adta jo-
ga. A mészölyös diákok minden évben él-
nek is ezzel a lehetõséggel. Így tettünk az
idei tanévben is június 14-én, amikor szá-
mos érdekes és játékos feladattal tartottuk
meg a DÖK-napot.
Reggel 8 órakor már izgatottan gyülekez-
tek a gyerekek a saját termükben, ahol az
osztályfõnökök vezetésével átbeszélték a
nap programjait és a helyes, kulturált visel-
kedés szabályait, majd az iskola igazgató-
nõje ünnepélyesen megnyitotta a diákna-
pot.
Elsõként reggeli közös tornán vettek részt
a tanulók, majd színvonalas és változatos
játékok közül választhattak kedvükre. A
programok közt nagy szerepet játszott az
ügyesség, leleményesség és a csapatjáték.
Volt léglabda, botos játék, kidobó, zsák-
ban futás, lufitaposó, tüdõfoci, vízipiszto-
lyos célba lövés, pingpongverseny, betû-

tészta-scrabble és különbözõ érdekes lab-
dajátékok. Népszerûnek bizonyult az arc-
festés, ahol az arcfesték és az ügyes kezû
pedagógusok és segítõik révén átváltoz-
hattak a gyerekek kívánságuk szerint. A
táncot kedvelõ gyerekek a Dancing Feet
Hip-Hop Tánciskola oktatójával különbö-
zõ táncelemeket tanultak meg. A felújított
KRESZ-parkban a diákok ügyességi fel-
adatokkal bizonyították KRESZ- és ke-
rékpáros tudásukat, ügyességüket, ame-
lyeket a rendõrség dolgozói ellenõriztek
le. A tûzoltóság dolgozói és a katasztrófa-
védelmi megbízott játékos formában mu-
tatták be a katasztrófavédelem feladatait.
Az ügyességi feladatsoron kívül az iparbiz-
tonság szakterületét érintõ kockakirakó-
val ismerkedtek meg az érdeklõdõ gyere-
kek. A tûzoltók bemutatták a védõfelsze-
reléseiket, a tûzoltás valamint a mûszaki
mentések során használt eszközeiket.
Nagy sikert aratott és sok diákot vonzott a
MH 43. Nagysándor József Híradó és Ve-
zetéstámogató Ezred fegyver- és ruházati
bemutatója. A diákok belebújhattak a ka-
tonák védõmellényeibe, védõruháiba. Fel-
próbálhatták a sisakjukat és kézbe vehet-
ték a fegyvereket is.
A DÖK-nap elérte a célját, sikerült mara-
dandó és értékes élményt nyújtani minden
résztvevõnek.
Köszönjük a segítséget a rendõrségnek, a
tûzoltóságnak, a honvédségnek, Gászler
Dórinak, Zátrok Klaunak, köszönjük,
hogy feledhetetlenné tették iskolánk tanu-
lói számára ezt a napot!

Toldi Lászlóné

GYERMEKNAP
A MÉSZÖLYBEN

Az év legjobban várt napja a DÖK-nap,
mely csak a gyerekek örömszerzésérõl
szól, és ami az idén a tanév utolsó elõtti
napjára esett, június 14-ére. Mivel a moz-
gás a legfontosabb, ezért reggeli tornával
indítottuk a napot. A gyakorlatok során jó-
kedvre kerekedve boldogan vetették bele
magukat a rájuk váró feladatokba a tanu-
lók.
Eljött ezen a napon minden gyermek ked-
vence, Bagira, a mentõkutya az ASKA Ál-
latmentõ Egyesület jóvoltából. Munkáju-
kat kisfilmen mutatták be az érdeklõdõk-
nek. Búcsúzóul minden bátor kisgyermek
megsimogathatta a bájos újfundlandi ku-
tyust.
Ezt közvetõen különbözõ állomásokon
jobbnál jobb ügyességi feladatok várták a
diákokat. A programok megkoronázása-
ként minden gyermek neki tetszõ mese-
hõssé válhatott az arcfestés keretében.
A nap végén ragyogó szemû, elégedett
gyermekek tértek haza. Reméljük, ugyan-
ilyen ragyogó szemekkel fogunk találkozni
a jövõ tanévben! Jó pihenést kívánunk
minden tanulónak a nyárra!

Megyeriné Fekete Ágnes

KIRÁLYOK ÉS FEJEDELMEK
ÚTJÁN ERDÉLYBEN

Még tavaly, hatodikos korunkban az évfo-
lyamunk egyhangúan úgy döntött: pályá-
zatot nyújtunk be a Határtalanul program-
ba, hogy kirándulást tehessünk Erdélyben.
Még a nyár elején értesültünk arról, hogy
nyertes lett a pályázatunk, így ez a tanév a
készülõdés jegyében telt. Jártunk Buda-
pesten a Magyarság Házában, felkészül-
tünk a helyszínek nevezetességeibõl,
amikbõl prezentációkat mutattunk be egy-
másnak, mûsort állítottunk össze stb. A ka-
nyarójárvány miatt módosult az idõpon-
tunk, a kora tavaszi dátum helyett június
6-án a kora reggeli órákban végre bepakol-
hattunk a buszba és útnak indulhattunk.
Stramm kis csapattal indultunk – 33 diák 4
pedagógussal –, hiszen a hosszú buszozást
minden különösebb probléma nélkül tet-
tük meg. Magyar idõ szerint 11-kor Nagy-
váradon találkoztunk Tündivel, a Kolozs-
váron élõ idegenvezetõnkkel. Négy napig
õ segítette az éltünket. Kedvességével, fia-
talságával, ugyanakkor nagy tudásával ha-
mar levett bennünket a lábunkról. Kö-
szönjük a munkáját!

Nagyváradon Szent László királyunkról
emlékeztünk meg, majd sétáltunk a belvá-
rosban, meglátogattuk Petõfi szobrát.
Egyre szebb tájakon buszoztunk. A követ-
kezõ megállónk a Királyhágó volt. Rövid
nézelõdés, fotózkodás után indultunk is
tovább, hiszen hosszú út várt ránk Kolozs-
várig. Kincses Kolozsváron Mátyás király
emlékeivel találkozhattunk, képrõl már jól
ismert szobrával, szülõházával. De meglá-
togattuk a Szent Mihály-templomot, a Ba-
bes-Bolyai Tudományegyetemet, a Farkas
utcai templomot. A hosszú út után fárad-
tan értünk Sinfalvára, az elsõ szálláshe-
lyünkre. Kedves vendéglátóink finom va-
csorával vártak bennünket. Egy kis játék
után viszonylag simán sikerült nyugovóra
térni, és a fárasztó nap után álomba szen-
derülni.

Másnap aztán esõre ébredtünk, így módo-
sítani kellett a programunkon. A célunk
ugyanis a Tordai-hasadék volt, de az esõs
idõ miatt nem lehetett végigmenni rajta.
Azért teljesen nem hagytuk ki, az esõ el-
állt, kb. a harmadrészéig, amíg biztonságos
volt, besétáltunk. Két függõhídon is át-
egyensúlyoztunk a tériszonyosok enyhe si-
koltozása közben. A program kiegészíté-
seként a tordai sóbányát ajánlotta már a
házigazdánk is. Megfogadtuk a tanácsát,
és hatalmas élményben volt részünk. Miu-
tán egy kellemes, lejtõs séta után 13 emele-
tet lépcsõztünk lefelé, gyönyörû látvány
fogadott bennünket. A kristálytiszta leve-
gõjû, hatalmas teremben játszótér, sporto-
lási lehetõség, csónakázótó várt bennün-
ket. Miután kiszórakoztuk magunkat, várt
a 13 emelet lépcsõ felfelé is. Torda után
Torockó következett, egy kis ékszerdoboz,
ami ma a világörökség része. Megcsodál-
tuk hófehér falú házait, a Székelykõ sziklá-
it, a Néprajzi Múzeumot. Nagyenyed volt a
következõ úti célunk. Igen sietõsre vettük
lépteinket, mert erõs zivatarfelhõ közele-
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dett. Megkoszorúztuk az 1849-es áldoza-
tok emlékmûvét, megnéztük a vártemplo-
mot, bementünk a Bethlen Gábor Kollégi-
um udvarára, ahol leolvashattuk a már-
ványtábláról, mennyi híresség tanult ott, és
fényképezkedtünk a két fûzfa alatt. Éppen
idõben értünk a buszhoz, hiszen alighogy
elindultunk, hatalmas felhõszakadás zú-
dult a városra. Gyulafehérvárig buszoz-
tunk, a következõ szállásig. Itt is nagy sze-
retettel, kedvességgel, finom vacsorával
fogadtak bennünket. Ez a nap is igen tar-
talmas és fárasztó volt, még az esti altatás
is könnyebben ment.
Sajnos az idõ nem vett a kegyeibe minket,
már a reggeli bepakolásnál is, de ahogy be-
mentünk Gyulafehérvár belvárosába, még
jobban szakadt az esõ. Elõkerültek az esõ-
kabátok, hiszen semmiképpen nem hagy-
hattuk ki a székesegyházat, ahol a Hunya-
diak, illetve rajtuk kívül még sok magyar
híresség síremléke látható. Sajnos az idõ
miatt a várbeli séta elmaradt, pedig az a ke-
vés, amit láthattunk belõle, az is szemet
gyönyörködtetõ volt.
Vajdahunyad várának vettük az irányt,
ahol hosszú ideig bolyongtunk Erdély leg-
szebb, legromantikusabb gótikus várkasté-
lyának termeiben. Egy kis nézelõdés, vásá-
rolgatás után indultunk Dévára, a követ-
kezõ állomásunkra. Itt felmentünk „ma-
gos Déva várába”. Gyönyörû kilátás nyílt a
környékre, egyik tanulónk felolvasta Kõ-
mives Kelemen balladáját. Fölfelé felvo-
nóval, lefelé már sétálva tettük meg az
utat. Böjte Csaba atya otthona, a Szent Fe-
renc Alapítvány kollégiuma felé vettük az
irányt. Szívesen fogadtak bennünket,
ámulva hallgattuk a mi gyerekeinkhez ha-
sonló korú fiú beszámolóját az életükrõl.
Vásárolgattunk az általuk készített emlék-
tárgyakból, átadtuk ajándékainkat, amit
itthonról vittünk. Köszönjük a szülõknek,
hogy ennyi csomagot készítettek, ennyi ru-
hát, cipõt adományoztak! Közös progra-
mot is terveztünk, ami foci, ill. kosármér-
kõzés lett volna, de a sok esõ miatt a pálya
elázott. Helyette néptáncoktatásba csep-
pentünk. Rövid idõn belül fergeteges
táncház kerekedett. Este a szállásunkról
csodaszép látvány tárult elénk, hiszen a ki-
világított Déva várát láthattuk.
Elérkezett az utolsó nap reggele is. A ha-
tárra érkezés elõtt még nagyon tartalmas,
izgalmas programok vártak ránk. Maros-
illyén kezdtük a napot, Bethlen Gábor szü-
lõházában. A ház gondnoka nagyon érde-
kes, a gyerek számára is élvezetes elõadást
tartott a Bethlen családról, ill. az erdélyi
fejedelmekrõl. Néhányan be is öltözhettek
reneszánsz ruhákba. Ezután egy doku-
mentumfilmet is megnézhettünk arról, ho-
gyan fogtak össze a magyarok, hogy ezt az
emléket megmentsék az utókor számára.
Mélyre ható, szívhez szóló gondolatokat
hallhattunk arról, miért is van szükség a
Határtalanul programra. Ezen a vidéken
is, mint egyre több helyen, egyre kevesebb
a magyar, egyre kevesebben beszélik a
nyelvünket. Szükség van rá, hogy a mi fia-
taljaink is megismerjék a határainkon túl
levõ magyar emlékeket és segítsék meg-
õrizni azokat. Egy „kis” hegymászás követ-

kezett Solymosvár romjaihoz. A vár egy
kopár, meredek keskeny ösvénnyel ren-
delkezõ hegy tetején áll. Nem semmi
sportteljesítmény volt a megmászása. A ki-
látás mindenért kárpótolt. Miután szeren-
csésen leértünk remegõ lábakkal, Arad fe-
lé vettük az irányt, s közben megcsodáltuk
a híres zarándokhely, Máriaradna templo-
mát. Aradon egy kis séta után elhelyeztük
az utolsó koszorúnkat is a Megbékélés
terén az aradi vértanúk emlékére állított
Hungária-szobornál. Megmásztuk még a
Tûztorony lépcsõit is, ismerkedtünk a tör-
ténetével, élveztük a kilátást.
Mindezek után elköszöntünk az idegenve-
zetõnktõl, majd hazafelé vettük az irányt.
A szülõk már vártak bennünket este, mire
begördült a buszunk a Hõsök terére.
Nagyon jól éreztük magunkat, sok emlék-
kel tértünk haza. Javasoljuk minden leen-
dõ hetedikesnek, hogy éljenek ezzel a le-
hetõséggel.

Földi Lászlóné – Szénásiné Szabó Marianna
– Ambróziné Mikuli Margit –

Némethyné Toldy Gizella

MÉSZÖLYÖS SIKEREK

A tanév végén minden iskola számvetést
készít arról, hogy miben voltak sikeresek,
kik voltak a legeredményesebb tanulói, pe-
dagógusai, akikre büszkék lehetünk, és
akiket példaként lehet állítani a többiek
elé. Illetve arról is, melyik az a terület, ahol
változtatni, fejlõdni kell.
A cél mindig ugyanaz, olyan tanórák, fog-
lalkozások szervezése, ahol a gyerekek
egyéni képességei szerinti képzést kapnak.
Ez a mindennapokban a differenciált tan-
óraszervezés, a szakköri foglalkozások, a
versenyekre való felkészítés és a felzárkóz-
tató foglalkozások megtartásával valósul
meg.
Minden iskolának vannak erõsségei, ki-
emelt területei. Nálunk ez az informatika,
az idegen nyelv és a sport. A tanévben elért
eredményeink is ezt tükrözik. Nagyon
büszkék vagyunk 8. osztályos diákjainkra,
akik éltek az iskola által kínált lehetõsé-
gekkel.

Európai számítógép-kezelõi vizsga mind a
7 moduljával rendelkeznek: Juhász Mer-
cédesz, Gödör Marcell, Demeter Dániel,
Asbóth András, Killer Balázs, Pákolicz
Ádám, Puha Erik, Krupa Réka, Somogy-
vári Bence Zoltán.
Angol nyelvbõl sikeres nyelvvizsgát tettek:
„A” típusú nyelvvizsgát Somogyvári Bence
Zoltán, „C” típusú nyelvvizsgát Demeter
Dániel, Gödör Marcell Zsombor, Horváth
Bence és Pákolicz Ádám 8. osztályos tanu-
lóink.
Az egész éves kemény munka igazi elisme-
rése a kitûnõ tanév végi bizonyítvány. Ki-
tûnõ tanulmányi eredményéért és példás
magatartásáért könyvjutalmat vehetett át
a tanévzáró ünnepségünkön Killer Balázs
8. a, Jákob Noémi, Göbölös Gergely Ben-
jamin, Kókány Dániel, Jákob György,
Gyõri Virág 5. b, Horváth Kitti 6. a, Né-
meth Vanda Petra, Pszota Csenge, Szabó
Laura 7. a, Horváth Levente 7. b osztályos
tanulók; az alsó tagozatos tanulók közül: 1.
a – Kiss Milán, Kovács László, Papp Zol-
tán Noel, Tóth Liza, Varga Laura, Vörös
Anita; 1. b – Farkas Hanna, Nemes Gréta,
Plancon István, Reichardt Enikõ, Reiter
Bianka; 2. a – Derner Erik, Dörögdy Dóra,
Enyedi Bernadett, Simon Tamás; 2. b –
Dobrovóczki Szimonetta; 3. a – Enyedi
Viktória, Kis Hajnalka, Rus Liliána; 3. b –
Ambrózi-Nagy Emma, Bugyik Dominik,
Kovács Amina, Móré Zita, Plancon Esz-
ter, Szalai Vanda, Tóth Maja; 4. a – Kis
Ernõ Gábor, Németh Zsófia, Tóth Gergõ
József; 4. b – Domján Dalma Mária, Reic-
hardt Anna.
Mindenki másban jó, mindenki tehetséges
valamiben, ezt bizonyítja, hogy sokféle
versenyen értek el sikereket tanulóink,
melyrõl a tanév folyamán folyamatosan
beszámoltunk.
Ezek a kiváló eredmények a pedagógusok
és a szülõk áldozatos munkája nélkül nem
valósulhattak volna meg. Ezúton köszö-
nöm nekik a tanévben nyújtott munkát, és
kívánok a nyárra igazi kikapcsolódást, kel-
lemes pihenést, hogy õsszel az új tanévet
pihenten, új erõvel tudjuk kezdeni!

Fülöpné Nemes Ildikó igazgató,
Mészöly Géza Általános Iskola
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Cecei sulibörze
A ’48-as huszárok

nyomában Erdélyben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagin-
tézménye 1.244.000 Ft vissza nem téríten-
dõ támogatást nyert az Emberi Erõforrás-
ok Minisztériumától a 2016-2017-es tanév-
ben megvalósított Határtalanul! pályázat-
ra. A 4 napból álló kirándulási programon
az iskolák 7. évfolyamos diákjai vehettek
részt kísérõ pedagógusaikkal együtt. Az
utazás során közel 1300 km-t tettek meg,
amely során felkeresték a Partium és az
Erdélyi-medence olyan településeit, ame-
lyek fontos szerepet játszottak az 1848-
49-es szabadságharc eseményeiben. A ki-
rándulás 2017. május 31. és június 3. között
valósult meg 38 diák és 4 pedagógus bevo-
násával.

Az utazó diákok már az egész tanév során
készültek erre az alkalomra: útikönyveket,
térképeket tanulmányoztak, ötfõs csopor-
tokban írásbeli feladatsorokat oldottak
meg. Digitális bemutatók készültek az uta-
zásunk során felkeresendõ helyszínekrõl,
majd elõkészítõ órák zajlottak Erdély föld-
rajzáról, történelmérõl, mûvészetérõl. A
megszerzett ismeretekrõl szóbeli vetélke-
dõ formájában adtak számot május 12-én a
cecei és alapi csapatok. A feladatok között
szerepelt betûvadászat, villámkérdések,
vaktérkép és activity játék. Jó alkalom volt
ez a megmérettetés egymás megismerésé-
re is.
A hosszú elõkészületek után nagy izgalom-
mal várták a diákok az utazás reggelét. El-
sõ állomásunk Debrecen volt, ahol felke-
restük a református nagytemplomot és
Kossuth Lajos szobrát, ahol fogadalmat
tettünk, majd kiosztottuk a felelõsöknek a
megbízóleveleket. Hamar elértük a határt
és gyorsan át is jutottunk, így helyi idõ sze-
rint 14.00 órára már a testvériskolánknál, a
nagyváradi Juhász Gyula Általános Iskolá-
nál voltunk, ahol nagy szeretettel, üdítõvel
és friss péksüteménnyel fogadtak bennün-

ket. Bejártuk az iskolát és megkoszorúztuk
Juhász Gyula emléktábláját. Ezt követõen
városnézésre indultunk a helyi pedagógu-
sok és diákok vezetésével. Megnéztük a
Szent László-székesegyházat, a híres Ka-
nonok sort és a püspöki palotát. Ezután
felkerestük szállásunkat, majd rövid pihe-
nõ után folytattuk a városnézõ sétánkat.
Eközben még két helyszínen koszorúz-
tunk, Szacsvay Imre szobránál és Nagy
Sándor József emléktáblájánál. A második
nap volt a legfárasztóbb számunkra, hiszen
nagyon sok programot valósítottunk meg.
Ezen a napon jártunk a Királyhágón,
Körösfõn, ahol Vasvári Pál kopjafájánál
koszorúztunk, megpihentünk a kazettás
mennyezetû református templomban,
majd vásárolgattunk a bazársoron. A nap
folyamán megcsodáltuk a tordai sóbányát,
túráztunk a Tordai-hasadékban, majd

Torockóra vezetett utunk, ahol megcso-
dáltuk a gyönyörû archaikus házakat, a
Székelykövet, és ihattunk a helyi forrásvíz-
bõl. Csodálatos tájon vezetett utunk Nagy-
enyedig, ahol az éjszakát töltöttük. Este
számba vettük eddigi programjainkat,
megbeszéltük a következõ nap helyszíneit.
A harmadik napon megnéztük Nagyenyed
és Gyulafehérvár nevezetességeit és elhe-
lyeztük koszorúinkat a magyar emlékhe-
lyeken. Bejártuk Vajdahunyad várának
minden zegzugát, majd délután 5 óra körül
Dévára értünk, ahol elfoglaltuk szobáin-
kat a Téglás Gábor Iskolaközpontban. Ez-
után felkerestük a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány rendházát, amelyben éppen 25
éve kezdte meg áldásos munkáját Böjte
Csaba ferences szerzetes. Az itt nevelkedõ
és dolgozó növendékek mutatták be a min-
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dennapi életüket, majd átadtuk adomá-
nyainkat. Utolsó napi programunk elsõ ál-
lomása a dévai vár volt, ahová egy siklóvas-
úttal jutottunk fel. Felelevenítettük a vár
legendáját és valós történelmét is. Kör-
utunk utolsó helyszíne Arad volt, ahol az
obeliszknél néma fõhajtással emlékeztünk
a 13 kivégzett tábornokra és elhelyeztük
koszorúnkat. A Megbékélés terén meg-
csodáltuk a Szabadság-szobrot és szintén
megkoszorúztuk. Tikkadtan és fáradtan
szálltunk buszra és indultunk hazafelé. A
határon való átkelés kicsit hosszadalmas
volt, de este 20.00 órára hazaértünk, sok-
sok élménnyel gazdagodva.
Itthon június 6-án a pályázatban vállaltak
szerint egy tematikus napot szerveztünk az
iskolában a nemzeti összetartozás napjá-
ról. A látottakról értékelõórát, majd be-
mutatóórát szerveztünk a hatodik évfolya-
mosoknak, illetve az érdeklõdõ szülõknek.
Ezekkel az eseményekkel zártuk a pályá-
zat megvalósítását.
Köszönjük a lehetõséget a programban va-
ló részvételre!

A cecei és alapi 7. osztályosok

Tanévzáró Sulihét

Hagyományainkat követve az utolsó taní-
tási héten hétfõn rendeztük meg a gyer-
meknapot a cecei iskolában. A TE IS prog-
ram támogatásával már a megelõzõ idõ-
szakban elkezdõdtek az évfolyamok kö-
zötti labdarúgó-mérkõzések, melyeknek a
döntõjére is ezen a napon került sor a mû-
füves pályán Király László igazgató úr ve-
zetésével. A mérkõzések szünetében a pe-
dagógusok és segítõ szülõk sok érdekes fel-
adattal várták a közel 250 diákot. Volt
lisztfújás, lepényevés, erõnléti feladatok,
célba lövés, gólyalábazás, célba dobás stb.
A nagy melegben Sebestyén Éva, Lajtos
Dorottya és a szülõk jeges limonádét készí-
tettek szomjoltónak. Az elõzõ tanévekhez
hasonlóan a diákok fabatkákat gyûjthettek
a feladatok sikeres elvégzésével, amiket a
beváltóhelyen „elvásárolhattak” jobbnál
jobb ajándékokra a Cecei Általános Iskola
diákönkormányzatának jóvoltából. A ki-
csik és nagyok pénzügyi tudatosságát is fej-
lesztették tehát a feladatok. A nap folya-
mán a jó zenérõl Horváth Zoltán 8. a osz-

tályos, Jákob Kristóf 7. a osztályos és Hólik
Rajmond 7. a osztályos tanulók gondos-
kodtak. Mindeközben Menyhárt Tamás a
tornateremben asztalitenisz-bajnokságot
hirdetett alsó és felsõ tagozatos fiú és lány
kategóriában. A legjobb eredményt elérõ
diákok kupát és oklevelet vehettek át: alsó
tagozaton Takács Bence, Várady–Szabó
László és Horváth Gergely, felsõ tagoza-
ton Miklós Elizabet, Kovács Dzsenifer,
Jóni Afrodité, Potyondi Zoltán, Csányi
Miklós és Pintér Zsolt tanulók.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Meny-
hárt Tamás edzõnek, hogy a tanév során
heti két alkalommal biztosította a diákok
számára az asztalitenisz lehetõségét, így is
gazdagítva a cecei iskola sportlehetõségei-
nek palettáját! A nyári idõszakban a labda-
rúgópálya öltözõjénél folytatódik heti
rendszerességgel a program. Az iskola ve-
zetõsége nevében szeretnénk köszönetet
mondani minden kedves támogatónknak,
aki hozzájárult a sikeres gyermeknap lebo-
nyolításához!
Az utolsó heti programok a végzõs évfo-
lyam búcsúztatásával folytatódtak. Szer-
dán került megrendezésre a 8. évfolyamo-
sok hagyományos bankettja, ahol elbú-
csúztak nevelõiktõl, amit a pedagógusok-
nak adott énekes szerenád követett késõ
éjjelig. Köszönjük a végzõs diákok szülei-
nek aktív segítségét a programok megvaló-
sításában! Csütörtökön a cifraballagással a
diáktársaktól és a község lakóitól is elkö-
szöntek legidõsebb tanulóink. A bolondos
program mellett természetesen hivatalo-
san is sor kerül a búcsúzkodásra, amelyet
2017. június 24-én 9.00 órai kezdettel ren-
dezünk iskolánkban a hagyományos balla-
gási ünnepség és évzáró keretében! Ezen
rendezvényünkre hívunk és várunk min-
den kedves diákot, szülõt és vendéget!

Szabóné Várady Katalin igh.
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VÁLTOZIK A NYITVA TARTÁS A NAV
dunaújvárosi és sárbogárdi ügyfélszolgálatán

A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága dunaújvárosi (Dunaújváros, Októ-
ber 23. tér 12.) és a sárbogárdi (Sárbogárd, Hõsök tere 2.) ügyfélszolgálatán a nyitva-
tartási idõ 2017. június 19-étõl az alábbiak szerint alakul:
Dunaújváros: hétfõ 8.00–12.00, 13.00–18.00; kedd 8.00–12.00; szerda 8.00–12.00; csü-
törtök – zárva; péntek 8.00–11.30 óra.
Sárbogárd: kedd 13.00–15.00 óra.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításról szóló 2012.
évi XLI. törvény 23. §-a alapján lefoly-
tatott pályázati eljárás nyerteseként
Sárbogárd város közigazgatási terüle-
tén 2017. október 1-jétõl 5 éves idõtar-
tamra a Régió 2007 Kft. (8142 Úrhida,
Dózsa György utca 48.) látja el a helyi
menetrend szerinti autóbusz-közleke-
dési közszolgáltatási tevékenységet a
2017. június 21-én kelt közszolgáltatási
szerzõdés alapján.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÛZGYÚJTÁSI
TILALOM

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ma-
gyarország teljes területére 2017. május
20-ától visszavonásig tûzgyújtási tilal-
mat rendelt el a földmûvelésügyi mi-
niszter.

Részletek a katasztrófavédelem
honlapján:

http://www.katasztrofavedelem.hu/
index2.php?pageid=tuzoltas_

tuzgyujtasi_tilalom

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

DOLGOS VAKÁCIÓ
A nyári munkát vállaló diákok a foglal-
koztatás és a közteherviselés szempont-
jából felnõttnek számítanak. Bejelenté-
sükre, adózásukra – a diákszövetkeze-
ten keresztül vállalt munka kivételével
– ugyanolyan szabályok vonatkoznak,
mint más munkavállalók esetében.
A diákok szülõi engedéllyel 16 éves ko-
ruktól dolgozhatnak, de szünidõben a
15 éves tanulók is vállalhatnak munkát,
ha általános iskolába, szakiskolába,
vagy középiskolába járnak. A munka-
vállaláshoz adóazonosító jelre van
szükség, amit a NAV-nál kell igényelni
a 17T34-es nyomtatványon. A munka-
végzésrõl szóló megállapodás elõtt cél-
szerû a leendõ munkáltatót ellenõrizni
a NAV honlapján az adatbázisok rovat-
ban. A felfüggesztett, a be nem jelentett
alkalmazottat foglalkoztató cégeknél
kockázatos munkába állni.
A diákmunkával szerzett jövedelem is
adóköteles, a személyi jövedelemadó
mértéke 15 %, amit a munkaadó adó-
elõlegként von le a diák bruttó bérébõl.
Ha munkaviszonyban, vagy biztosítást
eredményezõ megbízási jogviszonyban
dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulé-
kot is kell fizetnie. A foglalkoztatónak a
jövedelemrõl és a levont közterhekrõl
igazolást kell kiállítania, amire a diák-
nak jövõre szüksége lesz a NAV által
készített személyijövedelemadó-beval-
lási tervezet ellenõrzéséhez.
Munkaviszony esetében ragaszkodni
kell az írásban megkötött – alapbért,
munkakört, munkaviszony idõtarta-
mát, jellegét és a munkavégzés helyét
tartalmazó – munkaszerzõdéshez, mely
csak a törvényes képviselõ hozzájárulá-
sával érvényes. A munkaviszony létre-
jöttét a munkáltatónak be kell jelente-
nie a NAV-hoz. A munkaszerzõdésben
a felek megállapodhatnak havi, heti, na-
pi, vagy órabérben, vagy teljesítmény-
bérben is. A munkavállalónak azonban
mindenképp meg kell kapnia a mini-
málbért, ami 8 órás foglalkoztatásnál
bruttó 127.500 forint.
A diákok egyszerûsített foglalkoztatás-
ban is dolgozhatnak, ebben az esetben
nem kötelezõ az írásba foglalt szerzõ-
dés.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Nyá-
ri diákmunka programjában azok a
nappali tagozatos diákok vehetnek
részt, akik a program indulásakor (júli-
us 1-jén) már betöltötték a 16. életévü-
ket, befejezésekor (augusztus 31-én)
pedig még nem múltak el 25 évesek. A
programmal a diákok a területi, telepü-
lési önkormányzatoknál vagy önkor-
mányzati fenntartású intézményeknél
kaphatnak munkalehetõséget. A diá-
kok június 19-étõl regisztrálhatnak az
illetékes járási hivatal foglalkoztatási
osztályánál.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

PÁLYAFELÚJÍTÁSOK ÉS MENETRENDI
MÓDOSÍTÁSOK A VASÚTVONALAKON

A Budapest–Dombóvár–Pécs vonalon július 10-étõl 23-áig Rétszilas és Dombóvár
között dolgoznak a pályakarbantartók. A munkák miatt módosított menetrend lesz
érvényben, Sárbogárd és Dombóvár között vonatpótló autóbuszok közlekednek.

A vágányzár ideje alatt az IC204-es és az IC205-ös Kvarner nemzetközi vonat kerülõ
útirányon, Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Gyékényes érintésével közleke-
dik. A Gemenc expressz vonatok kiindulási és célállomása Déli pályaudvar lesz a Ke-
leti helyett. A személyvonatok pótlóbuszai Rétszilas állomást nem érintik, helyette
Rétszilas alsó megállóhelynél állnak meg, Sáregres községet sem érintik, az utasokat a
sáregresi elágazás autóbusz-megálló és a Sáregres, Kossuth L. út 43. szám alatti meg-
álló között közlekedõ ingázó kisbusszal szállítják el. A pótlóbuszok utasait Szárazd
község helyett Keszõhidegkút–Gyönk vasútállomás és Szárazd községháza buszmeg-
álló között közlekedõ ingázó kisbusszal szállítják el. A Dunaújváros–Simontornya kö-
zött közlekedõ személyvonatok Dunaújváros és Cece között közlekednek, Cece és
Simontornya között vonatpótló autóbuszok járnak. A Pécs–Fonyód–Tapolca vi-
szonylatú vonatok Dombóvár alsó helyett Dombóvár állomásig illetve állomástól köz-
lekednek, továbbá Dombóvár és Kaposvár között vonatpótló autóbuszokkal kell
utazni.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság – MÁVINFORM

TÁJÉKOZTATÁS
A MÁV FKG Kft. kérésére tájékozta-
tom a lakosságot, hogy 2017. június 29-e
és 2017. július 1-je között a Sárbo-
gárd–Nagylók közötti vasútvonalon vá-
gány-felújítási munkák miatt a 768+92
vasúti szelvényben található mezei útát-
járó teljes szélességben lezárásra kerül.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

A MADARÁSZ JÓZSEF
VÁROSI KÖNYVTÁR

NYÁRI NYITVA TARTÁSA
július 1-jétõl

augusztus 31-éig:

hétfõ – zárva,
kedd 9–18 óra,

szerda 9–18 óra,
csütörtök: 9–18 óra,

péntek: 9–18 óra,
szombat – zárva, vasárnap – zárva.
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TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a képviselõ-testület
Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapí-
tásáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) önkor-
mányzati rendelete értelmében a képviselõ-testület 2017. au-
gusztusi zárt ülésén az alábbi kitüntetések adományozhatók:

Sárbogárd Város Díszpolgára
Sárbogárd Város Szolgálatáért

Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért
Sárbogárd Város Sportjáért

A rendelet szerint:

„Sárbogárd Város Díszpolgára” cím annak a személynek ado-
mányozható, aki Sárbogárd városa érdekében kifejtett kiemel-
kedõ jelentõségû tevékenységével, vagy egész életmûvével
hozzájárult a város fejlõdéséhez, értékeinek megóvásához, a
város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató em-
beri magatartása miatt személye, vagy annak emléke köztiszte-
letben áll. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfel-
jebb egy személynek lehet odaítélni.

„Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetés annak a személy-
nek adományozható, aki valamely civil szervezetben, a közmû-
velõdésben, köznevelésben, egészségügyi és szociális terüle-
ten, közszolgálatban, közbiztonsági és tûzvédelmi tevékenysé-
ge során hosszú évek óta kiemelkedõen eredményes munkát
végez. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb
egy személynek lehet odaítélni.

„Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdésért” kitüntetés adomá-
nyozható annak a Sárbogárd város területén legalább tíz éve
iparos-, kereskedõ-, vállalkozói, vagy mezõgazdasági tevé-
kenységet folytató magánszemélynek, jogi személynek, vagy
egyéb gazdálkodó szervezetnek, akinek helyi adótartozása
nincs és tevékenységét magas színvonalon, a lakosság megelé-
gedésére végzi. A kitüntetés évente egyszer adományozható,
legfeljebb egy személynek, szervezetnek lehet odaítélni.

„Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés a sport bármely terü-
letén az átlagnál kiemelkedõbb eredményt vagy teljesítményt
elérõ személynek, csoportnak, edzõnek, vagy a város sportjáért
évek óta kiemelkedõ tevékenységet végzõ személynek adomá-
nyozható. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfel-
jebb egy személynek, csoportnak lehet odaítélni.

A kitüntetések elhunyt személynek, posztumusz is adomá-
nyozhatók. A kitüntetés átvételére az adományozott halálakor
vele együtt élõ házastársa, egyenes ági rokona, nevelt, vagy
örökbefogadott gyermeke, nevelõszülõje, oldalági rokona jo-
gosult, ebben a sorrendben.

A kitüntetések adományozására javaslatot tehet bármely sze-
mély, vagy közösség.

Sárbogárd Város Díszpolgára, Sárbogárd Város Szolgálatáért,
Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért, Sárbogárd Város
Sportjáért kitüntetések vonatkozásában a javaslatokat 2017.
július 25-éig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez. A ja-
vaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott
személy, illetve közösség nevét, címét, tevékenységének ismer-
tetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását és
azt, hogy a kitüntetések közül melyikre javasolja az illetõ sze-
mélyt, vagy közösséget.

Ezt követõen a polgármester, a jegyzõ és az alpolgármester írá-
sos javaslatával kerülnek az ügyrendi és jogi bizottság elé. A bi-
zottság a javaslatát a képviselõ-testület soros ülése elé terjesz-
ti. A kitüntetések átadására az augusztus 20-ai ünnepségen
kerül sor.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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VÉGE, VÉGE, VÉGE MÁR!
A Viszló Trans megyei I. osztály U19-es
csapatainak küzdelme is befejezõdött. A
Sárbogárd csapata az elõzõ év bajnoki cí-
mének megszerzése után bizakodóan vá-
gott neki a 2016-2017. évi bajnokságnak.
A csapat jelentõs átalakuláson ment át, a
fiatalok beépítése, beépülése jelentett ki-
hívást az eredményes szereplés mellett.
Az õszi szezonban váltakozó sikerrel sze-
repelt a csapat. A tizenöt mérkõzésen
nyolc gyõzelem mellett két döntetlen és öt
vereség a mérleg. A tabellán a hatodik
helyhez volt elegendõ a teljesítmény.
A tavasszal megújult erõvel, fizikailag is
megerõsödve vágtak neki a folytatásnak a
fiatalok. A március 8-a és május 13-a kö-
zött lejátszott nyolc mérkõzésen nem talál-
tak legyõzõre. Ezzel a kitûnõ sorozattal a
dobogós hely megszerzésére is esélyessé
vált a csapat.
A Nádasdladány „B” elleni hazai és a
Polgárdiban elszenvedett nem várt veresé-
gekkel elszálltak a dobogós remények.
Örömteli hír a csapat háza tájáról, hogy
Demeter Dávid, Horváth István, Molnár
Márk és Sükösd Gergõ a megyei U19 válo-
gatottba kapott meghívást.
A csapat ügyeletes góllövõje, Demeter
Dávid 40 góljával a góllövõlistán a máso-

dik helyet szerezte meg. Kétszer lõtt (Er-
csi, Pusztavám–Jüllich) öt gólt, valamint
Tordas ellen négy, Lajoskomárom ellen
pedig mindkét mérkõzésen három góllal
járult hozzá a sikerhez.
Sükösd Gergõ Velence, Tordas, Szár elle-
ni mesterhármasaival és a bajnokságban
lõtt 14 góljával a házi góllövõlista második
helyét szerezte meg.
Pajor László, a csapat edzõje, értékelésé-
ben kiemelte, hogy a fiatalok (Nagy Fe-
renc, Gyökér Kristóf, Fekete András,
Ambrózi Miklós, Vagyóczki Patrik, Bö-
gyös Bendegúz Géza, Horváth Zsombor,
Jákob Gábor) felvették a megyei ifjúsági
bajnokság ritmusát és játékban is jelentõs
fejlõdést értek el. A kezdeti nehézségek
okai között említette a meghatározó játé-
kosok sérülését és a külföldi munkavégzés
miatti hiányzás okozta „gyengülést”. A ta-
vasszal már Simon Csaba, Németh Kristóf,
Gráczer Bálint, Nagy Krisztián, Brúzsa
Sándor Patrik, Demeter Dávid és Horváth
István is bemutatkozott a felnõttek között.
A 2016-2017-es bajnokságban a megyei
U19 csapatban Brúzsa Sándor Patrik, Pa-
jor Tamás, Horváth Zsombor, Nagy Fe-
renc, Húsvéth Tamás, Sükösd Gergõ, Gyö-
kér Kristóf, Fekete András, Molnár Márk,

Ambrózi Miklós, Demeter Dávid, Va-
gyóczki Patrik, Bögyös Bendegúz Géza, Si-
mon Csaba, Petõ András, Horváth István,
Nagy Krisztián, Németh Kristóf, Gráczer
Bálint, Márkovics Dániel, Jákob Gábor,
Kovács Mihály, Varga Tamás Zoltán,
Csizmadia Bence jutott játéklehetõség-
hez.

Tabella

1. Nádasdladány 30 23 4 3 113 30 83 73
2. Velence 30 20 4 6 83 43 40 64
3. Iváncsa 30 19 4 7 114 40 74 61
4. Sárbogárd 30 19 2 9 94 56 38 59
5. Kápolnásnyék 30 18 2 10 99 51 48 56
6. Felcsút 30 16 3 11 113 71 42 51
7. Bicske 30 15 3 12 97 86 11 48
8. Mór 30 13 9 8 92 63 29 48
9. Mezõfalva 30 13 5 12 80 84 -4 44
10. Szár 30 12 4 14 100 86 14 40
11. P.szabolcs 30 12 4 14 81 87 -6 40
12. Ercsi Kinizsi 30 9 4 17 72 95 -23 31
13. L.komárom 30 8 2 20 54 123 -69 26
14. Polgárdi 30 6 5 19 71 121 -50 23
15. Tordas 30 5 4 21 61 166 -105 19
16. Pusztavám 30 1 3 26 38 160 -122 2
Pusztavám csapatától -4 pont levonva.

Szántó Gáspár

Focitábor
Hétfõn reggel benépesült a sárbogárdi fo-
cipálya. Elkezdõdött a kéthetes, napközis
rendszerû focisuli a Sárbogárd SE után-
pótlásedzõinek szakmai irányítása és fel-
ügyelete mellett. Több mint negyven 7 és
13 éves ifjú focista „bûvöli” egész nap a
labdát. A srácok jó étvággyal fogyasztják
Kriszti néni fõztjét és Kati néniék limoná-
déját. Továbbra is lehetõség van a tábor
életében részt venni. Jelentkezni lehet a
sárbogárdi focipályán, vagy telefonon
Sallai Attilánál a 06 (70) 363 0473-as tele-
fonszámon.

Pittental Kupa – Ausztria
Az ausztriai Scheidlingkirchenben június
17-én és 18-án megrendezett nemzetközi
focitornán vettek részt az U7, U8, U9 és
U11 korosztályos csapatok. Korcsopor-
tonként 16 és 20 csapat elõzetes nevezését
fogadták a szervezõk. Sárbogárd évek óta
képviseli városunkat és hazánkat ezen a
rendezvényen. A kitûnõ vendéglátás és a
profi rendezés igazi jutalom a Bozsik-
programban résztvevõ gyerekeknek. A
csapatokat Sallai Attila, Húsvéth Zsolt,
Lajtos András, Boór József és Szabó Attila
utánpótlásedzõk mellett több szülõ is elkí-
sérte. A nagy sikerû rendezvény mottója is
lehet, hogy nem a gyõzelem, hanem a rész-
vétel a fontos!

Szántó Gáspár
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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

SÍC – hírek, eredmények
Az elõkvalifikációkat követõen, a múlt hét végén Budapesten
rendezték a Suli Íjász Bajnokság 2017. évi országos döntõjét,
amelyen egyesületünkbõl 5 fõ utánpótláskorú versenyzõnk vett
részt.
A népes és sok tehetséges versenyzõt felvonultató mezõnyben íjá-
szaink nagyon jó, elõkelõ helyezéseket szereztek. Az „olimpiás”
serdülõk 20 m-en, a gyermekek 10 m-en versenyeztek.
Eredményeik:
Serdülõ lányoknál Csik Nikoletta a 4. helyen végzett. A serdülõ fi-
úk mezõnyében Szénási Benedek a 3., Jászter Zsombor a 7. helyet
érte el. A gyermekek között Jászter Botond a 4., Csik Levente a 6.
helyen fejezte be a versenyt.
Jászter Botond és Csik Levente II. oszt. minõsítést ért el, Botond
1 körrel maradt el az I. oszt. minõsítéstõl. Csik Nikoletta és Szé-
nási Benedek serdülõk III. oszt. szintet lõttek.
Edzõk: Katona Alex, Téglás László, Gilicze László.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ
„öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-fel-
szerelést biztosítunk.

Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendel-
kezõk jelentkezését is várjuk, a legalkalmasabb idõpont a jelent-
kezésre szombaton 13.30 órától.

Gilicze László, Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.net levelezési címen.
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Heti idõjárás
Pénteken egy gyenge hidegfront hatására már reggeltõl elszór-
tan kialakulhatnak záporok, a déli órákban zivatarok is. A hõ-
séget ugyanakkor csak lokálisan enyhíthetik a zivatarok, pén-
teken akár 35 fokot is mérhetünk. A hétvégére 1-2 fokkal mér-
séklõdik csak a hõség, a szél is gyengül, igazi nyári strandidõ

várható, vasár-
nap délután el-
szórtan záporok-
kal. A jövõ héten
ismét fokozódik
a hõség, felfris-
sülés csak a hét
közepe felé vár-
ható.

www.metnet.hu

Kovászosuborka-
krémleves

Hozzávalók: 4 közepes db kovászos ubor-
ka, 2 dl kovászos uborkalé, 2 dl zöldség
alaplé, 3 dl joghurt, só, bors ízlés szerint.

Az uborkát felkockázzuk. Turmixgéppel
pürésítjük, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk
a hideg alaplevet, és még egyszer össze-
turmixoljuk. Hozzáadjuk az uborka levét
és a joghurtot, jól összekeverjük. Ha hideg
alapanyagokkal dolgoztunk, akkor nem is
kell hûteni, ellenkezõ esetben 1-2 óra jót
tesz neki a hûtõben. A tetejére tálaláskor
tehetünk olívaolajat és kaprot, vagy egy kis
sült szalonnát.

Gazpacho
Hozzávalók: 50 dkg paradicsom felkoc-
kázva, 50 dkg kígyóuborka felkockázva, 2
dl paradicsomlé, 1 nagy szelet kenyér, 3
gerezd fokhagyma, 1 dl olívaolaj, 1 dl bor-
ecet, só, bors, 1 fej hagyma apró kockákra
vágva.

Eredetileg paradicsomlé nem kell bele, de
sokkal jobb ízû lesz vele, ezért nem érde-

mes kihagyni. A hagyma kivételével min-
dent alaposan leturmixolunk és behûtünk.
Ha túl sûrû lenne, tehetünk bele kevés vi-
zet. Tálalásnál megszórjuk a hagymakoc-
kákkal. Tehetünk a levesbe jégkockákat is.

Hûsítõ citromkrémleves
Hozzávalók: 2 db citrom, 1 l víz, 10 dkg cu-
kor, 1 cs vaníliás cukor, 1 db fahéjrúd (ki-
sebb), 4 db szegfûszeg, 0,5 tasak vaníliás
pudingpor, 2 dl habtejszín (nem cukro-
zott), 20 dkg ananászkonzerv a tálaláshoz.

A citromot meghámozzuk – amennyire
tudjuk, a fehér héjat is levágjuk, hogy ne le-
gyen kesernyés a levesünk –, felkarikáz-
zuk, kimagozzuk. A vízbe tesszük a fahéjat,
szegfûszeget, 10 dkg cukrot, vaníliás cuk-
rot és a citromokat. Addig fõzzük, amíg a
citromkarikák megpuhulnak (kb. 15-20
perc). Lehúzzuk az edényt a tûzrõl. A fû-
szereket kiszedjük a vízbõl. A vaníliás pu-
dingport simára keverjük pár kanál vízzel,
teszünk hozzá pár kanál forró levest is és
besûrítjük vele a levest. Merülõmixerrel si-
mára turmixoljuk a langyosra hûtött le-
vest.

Mentás sárgabarack-
krémleves

Hozzávalók: 1 kg sárgabarack kimagozva,
2 dl tejszín, 5 dl natúr joghurt, 1 citrom re-
szelt héja és leve, 1 csokor menta levele,
esetleg méz, 1 csipet fahéj.
Minden hozzávalót leturmixolunk, vagy
botmixerrel pépesítünk. A tetejére tehe-

tünk plusz tejszínhabot, vagy egy-egy gom-
bóc vaníliafagyit is.

Fagyasztott joghurttorta
Hozzávalók: 1 banán, 15 dkg eper, 12 dkg
fekete áfonya, 6 ek görög joghurt, 3 ek méz,
1 tk vaníliaesszencia.

A gyümölcsöket külön-külön 2-2 ek jog-
hurttal és 1-1 ek mézzel összeturmixoljuk
(a vaníliát a banános részhez adjuk). Egy
üveg pástétomformát kibélelünk folpack-
kal, beleöntjük az epres joghurtot. Be-
tesszük a fagyasztóba 30-40 percre – ennyi
idõ alatt teljesen megszilárdul. A megszi-
lárdult elsõ rétegre ráöntjük a banános ré-
teget – újabb hûtés következik. Amikor ez
is megszilárdult, ráöntjük az áfonyás részt
és fagyasztjuk (az összes fagyási idõ 2 óra).
A teljesen fagyott joghurttortánk formáját
hideg vízbe állítjuk és türelmesen kivárjuk,
amíg ki tudjuk borítani. A formából való
kiemelés után 10 perces levegõzés, és szel-
hetjük is!

NAGYMAMA RECEPTJEI

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJ-
TÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rend-
szerén 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 0–24 óráig.
A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesztõségben mûködik, melynek
elérhetõségei: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900, e-mail: bo-
gardesvideke@gmail. com, nyitva: H–P 8–17 (nyáron 8–16). Mûsoraink megte-
kinthetõk internetes oldalunkon keresztül is (www.bogardesvideke.hu). Hírek-
rõl, eseményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a Hírház facebook-oldalán is
tájékozódhatnak.
Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416
000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.



Bogárd és Vidéke 2017. június 22. HIRDETÉSEK / AJÁNLÓ 19

Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Ingyen lucerna újvetésû, elvihetõ Sárhatvanból. Telefon: 06 (30) 9381 681

Kõmûvest és festõt felveszek 06 (30) 364 9408

Kõmûvesmunkát, tereprendezést, beltéri munkát, kerítésépítést vállalunk. 06
(30) 579 3991

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

Sárbogárdon, Asztalos utcában
CSALÁDI HÁZ eladó. 06 30 347 3767

CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678

PUCOLT DIÓ ELADÓ. 06 30 3483 320

ÜLÕGARNITÚRA, HEVERÕ, HÛTÕ, ÍRÓASZTAL,
VARRÓGÉP ELADÓ. 06 30 534 0007

CE-kategóriás jogosítvánnyal és GKI-kártyával
rendelkezõ GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK

BELFÖLDI MUNKÁRA.
06 70 453 0509

Rövidszõrû MAGYAR VIZSLA fajtatiszta
KISKUTYÁK ELADÓK.

06 30 620 7355

D-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
AUTÓBUSZVEZETÕT KERESÜNK,

állandó munkásjárat szállítására
SÁRBOGÁRDRÓL HOSSZÚ TÁVRA.
Érdeklõdni lehet: +36 30 688 8500

ELADÓ 2 DB 500 négyszögöl IKERTELEK, zártkert,
építésre és gazdálkodásra is alkalmas.

Érdeklõdni: 06 20 929 8716

M6-os autópályán, Dunaújvárosnál,
OMV töltõállomás NÕI MUNKATÁRSAKAT

KERES FÕÁLLÁSBA ÉS NYÁRI MUNKÁRA is!
Jelentkezni: sztrada6kft@gmail.com

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEKBOGÁRD KUPA 2017BOGÁRD KUPA 2017
KISPÁLYÁSKISPÁLYÁS

LABDARÚGÓTORNALABDARÚGÓTORNA
2017. július 15., szombat,2017. július 15., szombat,
Sárbogárd SE sporttelepSárbogárd SE sporttelep
2 pálya, max. 16 csapat, 2x12 perces meccsek2 pálya, max. 16 csapat, 2x12 perces meccsek

Nevezési díj: 14.000 FtNevezési díj: 14.000 Ft

Jó hangulat, szórakozás, komoly díjazások!Jó hangulat, szórakozás, komoly díjazások!

BÜFÉ a helyszínen!BÜFÉ a helyszínen!

További részletes információ a facebook eseménynélTovábbi részletes információ a facebook eseménynél

Jelentkezni lehet: Rehák Tamás – 06 (30) 484 1289Jelentkezni lehet: Rehák Tamás – 06 (30) 484 1289
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KVJ Mûvek Zrt. lemezmegmunkálással foglalkozó,
autóipari vállalat

GÉPKEZELÕ
munkatársakat keres.

ELVÁRÁSOK: Alapfokú végzettség

AMIT KÍNÁLUNK: Versenyképes bérezés * Cafeteria juttatás * Ingye-
nes céges buszjáratok * Hosszú távú munkalehetõség  * Határozatlan
idejû szerzõdés * Kettõ mûszakos munkarend

JELENTKEZÉS:

Telefon: 06-25-259-450/102-es mellék

Az önéletrajzokat a human@kvjmuvek.hu e-mail címre,

vagy az alábbi postacímre várjuk: 2421 Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.


