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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Szülõ–föld–anya
Szülõföld, Földanya – mindkét szó bensõséges kötõdésünket fejezi
ki a nekünk, emberi egyedeknek is életet adó gyökerekhez. A szavak
azonban semmit nem érnek, ha lélektelenül használjuk õket, ha
nem adjuk mellé meggyõzõdéssel az érzéseinket.
Koncert és ünnep után sírt a Föld. A flaszteren keresztül is sajgott az
eldobált poharak nyoma. A Föld gyermekeinek érzelmi és értelmi
fokát széttört üvegek szilánkjaiban, csikkekben, vizelet- és hányás-
foltokban lehet mérni. Lehangoló.
Elég egy vétlen, számunkra talán észrevétlen mozdulat, és megvál-
tozik a világ rendje. Egy tudományos–fantasztikus történetben egy

idõutazó a múltba visszatérve egy kijelölt ösvé-
nyen halad, ám véletlenül eltapos egy pil-

langót. Emiatt egészen más jövõbe
tér vissza.

A tudatos mozdulatok, mint
például a szemetelés – ezen

elmélet mentén – elég nagy
változást idéznek elõ a jö-
võnkben, feltételezhetõ-
en nem pozitív irányba.
A „Bölcsõd az, s majdan
sírod is” ez esetben egy
szeméttelepet vetít elõre.

Úgyhogy érdemes átgon-
dolni a bölcsõnkhöz való

viszonyainkat!

Hargitai–Kiss Virág

HINTÓK VERSENYEHINTÓK VERSENYE
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A MÉHEK TITKA
Döbbenetes hír járta be a médiát az elmúlt napokban: méhek támadtak a nagylóki Iringó
tanösvényen kirándulók egy csoportjára április 28-án, szombaton, délelõtt. 20 gyerek és
8 felnõtt sérült meg, akiknek számos mentõegység, a rendõrség és a polgári védelem sie-
tett a segítségére. 8 gyereket és 8 felnõttet a székesfehérvári, 2 gyereket és 1 felnõttet a
dunaújvárosi kórházba szállítottak. A többi sérültet a helyszínen látták el. Többségük
már másnap hazatérhetett, van azonban, aki még jelenleg is kórházban van lapunk
értesülései szerint.

Habár jómagam nem voltam részese a tör-
ténteknek, mélyen megrázott az eset, mi-
vel sok kedves ismerõs szenvedett testi és
életre lelki sérüléseket. Ekkora sokkot éle-
te végéig nem felejt az ember.
A részletekrõl az érintettekkel beszélget-
tem.
Viniczai Ramóna, az Iringó túra egyik
szervezõje: Rekordszámú, 330 gyerek és
felnõtt vett részt az immár 6. alkalommal
megrendezett Iringó túrán. Elõzõ nap dél-
után bejártuk és felszalagoztuk a tanös-
vény szokásos útvonalát. Mindent úgy ké-
szítettünk elõ, mint máskor. Akkor még
nem észleltünk semmi rendkívülit. Indu-
láskor minden résztvevõt nyilvántartásba
vettünk. A 330 fõ együtt haladt egészen a
pihenõig, onnan aztán volt, aki korábban
továbbindult. Néhány futó még gond nél-
kül haladt át a késõbbi méhtámadás hely-
színén. 11.30 körül jött a telefon, hogy
megtámadtak egy csoportot méhek. Ezért
akit csak tudtunk, másfelé irányítottunk,
és néhány srác is segített, hogy a támadás
helyszíne felé már senki ne mehessen. A
rendezõség nevében is sajnálom a történ-
teket.
Kántor Mariann és férje, Kovács Péter
(körzeti megbízott) már nem voltak olyan
szerencsések, mint a futók. A 9., utolsó
elõtti megálló, a kereszt környékén rájuk
támadtak a méhek. Elmondásuk szerint a
híresztelésekkel ellentétben senki nem
tért le a kijelölt útvonalról, senki nem pisz-
kált semmit, és nem volt repcetábla, csak
fû, fa meg nád.
Péter így mesélt az átélt percekrõl: Három
kisfiú ment elõttünk az úton, be az erdõbe.
Mivel kanyarodott az út, egy kis ideig nem
láttuk õket. Egyszer csak ránk támadtak a
méhek, menekülni kezdtünk. Akkor láttuk
meg az eldobált holmikat. Nem tudtuk,
mit tegyünk. Kullancsriasztóval próbáltuk
távol tartani a méheket. Mariann fejét úgy
ellepték a méhek, mintha paróka lenne
rajta. Rám is jöttek, de nem annyi. Engem
a szúnyogok se szeretnek. Közben folya-
matosan mentünk. Mariann pánikba esett,
meg-megállt, de biztattam, hogy nem ma-
radhatunk ott. Ahogy az erdõbe értünk,
ott ült a földön a három fiú, sokkos állapot-
ban. A fák között nem támadtak annyira a
méhek. Mariann odament a gyerekekhez,
nyugtatgatta õket, én meg próbáltam át-
gondolni, merre lehetne továbbmenni.
Gyalogszerrel nem volt esélyünk a kijutás-
ra. Szóltam telefonon a többieknek mö-
göttük, hogy ne jöjjenek be. A kisgimiseket
már nem tudták értesíteni, így õk sem úsz-

ták meg a méhtámadást. Telefonáltam az
egyik helyi tanárnõnek is, hogy küldjenek
autós segítséget értünk. Közben megjelen-
tek a kisgimisek, ezért még hívtam segítsé-
get. Az események pörgésében nem érzé-
keltük az idõt. Hirtelen egy kislány szaladt
be a kanyarból és összeesett. Újabb tele-
fon: jöjjenek a mentõk is. Odamentem a
kislányért, de megtámadtak a méhek, nem
láttam tõlük. Végre megérkezett három
autó, amik kimenekítettek minket. A men-
tõket a sérültek ellátására a Tavipalotához
hívtuk, a kislánnyal viszont elindultunk au-
tóval, hogy mielõbb kórházba jusson, mert
több mint 300 csípés borította a testét.
Centiméterenként voltak a fullánkok a
testén. Seregélyesen találkoztunk össze a
kislányért küldött mentõvel, onnan az vitte
tovább. Szerencsére ma már túlvan az élet-
veszélyen.
Mire visszaértünk a Tavipalotához, már
ott volt a mentõhelikopter, meg a mentõk.
Helikopterrel nem vittek senkit, csak a tö-
megbaleseti egységet helyettesítette an-
nak megérkezéséig. Egy mentõvel még vé-
gigjártuk az utakat, és segítettem a rendõr-
kollégáknak is. Mariann egészen addig tar-
totta magát, amíg a gyerekek biztonságba
nem kerültek. Aztán õ is rosszul lett és kór-
házba került másnap reggelig.
Szörnyû volt látni azt, amit a gyerekek átél-
tek; hisztérikus állapotban voltak.
Sokat gondolkoztunk azon, hogy mi lett
volna, ha … De a lényeg, hogy túlvagyunk
az egészen.
Szerkesztõségünk egyik munkatársának
fia, Huszár Bálint is a sérültek között volt.
Szülei mesélték, hogy Bálint horrorként
élte meg, amikor társa fejét teljesen ellep-
ték a méhek. Akkor, ott nem tudta, túl-
élik-e a támadást egyáltalán. Mégis, a gye-
rekek a méhtámadás közepette is próbál-
tak egymásnak segíteni, amennyire tudtak.
Szívszorító volt látni a gyerekek állapotát;
a édesanyák, édesapák közül többen sírva
fakadtak.
A sárbogárdi mentõállomás két kocsija ér-
kezett elsõként a Tavipalotához. Leskó Di-
ána sárbogárdi mentõtiszt számolt be ne-
künk az eléjük táruló helyzetrõl: Szomba-
ton déltájban értesítették minket Nagy-
lókról, hogy két felnõttet, egy férfit és egy
nõt méhek csíptek meg. Ahogy vonultunk
ki, jelezték, hogy gyerekeket is megcsíptek
a méhek. Akkor már Fehérvárról is elin-
dultak a mentõk és Balatonfüredrõl a
mentõhelikopter. Mire odaértünk, már a
turistaházhoz menekítették a gyerekeket.

Ott szembesültünk a helyzet súlyosságá-
val: rengeteg gyerek szanaszéjjel, tele csí-
pésekkel; hánytak, sírtak, remegtek, kia-
báltak. Különösen mivel gyerekekrõl volt
szó, ráadásul ilyen nagy számban, jelentõs
pszichés nyomás nehezedett ránk. Akik
nem sérültek, azok is sokkos állapotban
voltak. Felmértük, felírtuk, hány sérült
van, kik a súlyosak, és jelentettük a men-
tésirányításnak. Megszámoztuk a sérülte-
ket, és a legsúlyosabbakat kezdtük ellátni,
a többieket addig a tájház udvarán helyez-
tük el, és próbáltuk õket nyugtatni. Na-
gyon sokat segítettek a szülõk és pedagó-
gusok, és a gyerekek is fegyelmezetten vi-
selkedtek. Nem sokkal késõbb megérke-
zett a helikopter és még 7 mentõ, plusz egy
tömegbaleseti egység, ami felszerelést ho-
zott. Fölírtuk, ki milyen gyógyszert kapott,
majd az irányítást átvette a kiérkezõ fehér-
vári doktornõ.
Összetett szituáció volt, ilyenben még nem
volt részünk. Jól együtt tudtunk dolgozni a
fiúkkal, név szerint Takács Péter mentõ-
szakápolóval, Kaszás Zoltán mentõápoló-
val, Parrag Mihály és Kovács János gépko-
csivezetõkkel.
A rendõrség sajtóosztályának tájékozta-
tásában olvasható, hogy „Egyes elképze-
lések szerint a kirándulók keresztezhették
a méhek vonulási, repülési útját, más el-
képzelések szerint valami megzavarta a
méheket, ezért támadtak. A Sárbogárdi
Rendõrkapitányság vizsgálja a körülmé-
nyeket, fõleg a tekintetben, hogy a kap-
tárak kihelyezése megfelelt-e a szabályok-
nak.”
Tóth József, Nagylók polgármestere ér-
deklõdésemre elmondta: A kihelyezett
méhcsaládokat hivatalosan bejelentették
a méhészek. Az elõírt 50 méter távolságnál
jóval távolabb, 600-700-800 méterre van-
nak a kaptárak az utaktól. Erdõmajornál
már évtizedek óta vannak kaptárak. Érde-
kes módon a támadás helyszínének köze-
lében nincsenek méhkaptárak. Ezért is ér-
tetlenül állunk a történtek elõtt. Egy mé-
hész–orvos ismerõsöm azt mondta, ilyet
egy háziméh nem csinál, ilyen esettel még
nem találkozott. Egy ilyen megmagyaráz-
hatatlan esetre véleményem szerint nem
lehet felkészülni. Jövõre is szeretnénk
megrendezni az Iringó túrát, de a történ-
tek fényében elgondolkodunk majd azon,
hogy esetleg más idõpontban hirdessük
meg.

Folytatás a következõ oldalon.
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Egy sárbogárdi méhész álláspontja sze-
rint a repce összetevõi miatt különösen ag-
resszívvé válnak a méhek, de az is elképzel-
hetõ, hogy illatszer (krém, dezodor) bo-
londította meg õket. A hessegetés csak olaj
a tûzre. Ugyancsak elõfordulhat, hogy túl-
szaporodnak a méhek, megoszlik egy csa-
lád, és elmegy máshová. Ez esetben az
önállósodott család útvonala „nem tervez-
hetõ”. Ha egy méh vészjelzést ad, akkor az
egész tábor felzúdul. Hatékony védekezés,
ha letakarjuk valamivel magunkat.

Gyilkos és gyógyító
Az internet tudástára szerint a házi-, vagy
mézelõ méh mérgében mintegy tizen-
nyolcféle hatóanyag van. Egy részük gyul-
ladásgátló és fájdalomcsillapító, más ré-
szük azonban túlérzékeny embereknél
akár életveszélyes allergiás reakciót is ki-
válthat, akár egy szúrás esetén is.
Ötven-száz szúrástól bárkinél felléphet
görcs, átmeneti légszomj és bénulásérzés,
a bõr megkékül, míg kétszáz méhszúrástól
a légzõrendszer bénulhat meg. Hogy
mennyire különbözõek vagyunk, azt jól
példázza, hogy egy ember egyszer kétezer-
kétszáznegyvenhárom méhszúrást élt túl,
más azonban száz-háromszáz szúrásba be-
lehalt. Aki biztosan belehal a csípésbe, az
maga a méh.
Aki tudja magáról, hogy baja származik a
méhszúrásból, az hordjon magánál orvos
ajánlotta készítményt. Aki nem tudja,
hogy érzékeny-e a méhcsípésre, annak ér-
demes elvégeztetnie egy ezt kimutató vizs-
gálatot.
A méhméreggel egyébként közel 3000 éve
gyógyítanak is. A méhcsípés-terápia (api-
terápia) az akupunktúrához hasonló, csak
itt a tûket a méhek fullánkja helyettesíti. A
terápia gyógyítja a csont- és ízületi bántal-
makat, fájdalomcsillapító hatása van, erõ-
síti az immunrendszert és fokozza a vérke-
ringést.
A méhek által készített méz ugyancsak
számos jótékony hatással bír.
A megyei méhészszövetség a méhek hasz-
nosságának reprezentálására, az eset mi-
att a méhekrõl esetlegesen kialakult nega-
tív kép ellensúlyozására 100 kg mézet aján-
lott fel Nagylóknak. A mézet szerdán le is
szállították.

A felelõsség kérdése
Vannak, akik a felelõsség kérdését firtat-
ják a méhtámadás ügyében. Bennem
egyetlen kérdés fogalmazódott meg csu-
pán: Lehet-e felelõsségre vonni embere-
ket a méhek természete miatt?
Hogy miért történt, ami történt, az talán
örökre a méhek titka marad.

Hargitai–Kiss Virág

A NAGYLÓKI BAKÁK
„BEVETTÉK” SÜMEGET!

Április 28-án rendezték meg Sümegen a „Hagyományos régiók, régiók hagyománya” IX.
Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny Sümegi Országos Középdöntõjét, melyen a
nagylóki Baka Férfikórus is részt vett, miután a Peremartonban rendezett elõdöntõn ki-
vívta a középdöntõben való részvétel lehetõségét.
42 mûsorszám hangzott el a középdöntõben, mely nehéz választás elé állította a zsûri
tagjait.
A Bakákat kiemelt arany minõsítéssel jutalmazták, mellyel részt vehetnek 2012. novem-
ber 17-én a Csepelen megrendezendõ IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny
Kárpát-medencei Döntõjében.
Gratulálunk a kórusnak és vezetõjüknek, Nagy Lászlónak az elért eredményért!

Bakonyi Ágota

CSALÁDI KÖR ALAPON

Családi majálist rendezett az alapi Bóbita
Óvoda közössége, alapítványa szombaton
délután. E hagyományos programmal
nemcsak a gyermekek javára gyûjtöttek,
de a közös együttlétben megerõsítették a
baráti, családi kötelékeket is, mely a szülõ-
ket, gyerekeket, rokonokat, régi óvodáso-
kat az intézményhez fûzi.
Az alapítványt támogatók idén egy muta-
tós karszalagot kaptak ajándékba.
Most jóval kevesebb résztvevõ vállalkozott
fõzésre, mint a korábbi években. Inkább a
mûsort és más szórakozási formákat vá-
lasztották. Hátul, a nagy füves pályán lehe-
tett focizni, érdekes játékokat kipróbálni,
ugrálóvárazni és egy kétkerekû motoros
szerkentyûn egyensúlyozni. Volt zsákba-
macska, arcfestés. A legapróbbakat a ho-

mokozó és a mászóka, no, meg fagyi várta.
Akárcsak a hinta, de azon szívesen lendül-
tek egyet-kettõt a nagyobbak is.
Idén is kötelezõek voltak a helyben készült
finomságok, köztük a lángos és a limoná-
dé.
A mûsorban felléptek az óvodások pom-
pontánccal, az alsós néptáncos gyermekek
játékfûzéssel, Köõné Marika vezetésével,
a Margaréta Nyugdíjasklub tagjai jelmez-
ben, egy kedves mesejátékkal, a Ten
Dance alapi táncosai, valamint Radnai
Zoltán és Szõke Fanni kettõse, a Mezõföld
Népi Együttes, és még sokan mások. Nem
maradhatott el a gyermekeknek és felnõt-
teknek egyaránt élvezetes színház sem.

Hargitai–Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Napsütötte majális a Hõsök terén
Április 30-án tartották meg a városi majá-
list, amire szép számmal érkeztek a látoga-
tók. Délután 4 órától kezdõdtek a progra-
mok.
A mini mazsorettek kicsit sem voltak lám-
palázasak, pedig elsõként léptek a szín-
padra. Majd – ugyancsak Barna Anikó ve-
zetésével – következett a Kangoo Jumps
csoport, akik bemutatták, hogy milyen is
egy edzés. Õket követte az Írisz Orientális
Tánccsoport egyéni és páros tánccal. Majd
Völler Adél és tanítványai szórakoztatat-
ták a közönséget több klasszikusnak
mondható dallammal. Bodoki Bernadet-
tet külön ki szeretném emelni, mivel a hét-

végi Iringó túrán szerzett méhcsípések el-
lenére is fellépett, és egy dalt küldött azok-
nak, akik hasonlóképpen jártak, mint õ.

Fellépett még a délután folyamán a Ten
Dance és a Black Horse Country Club. A
Kiscsillag Hiphop Tánciskola növedékei
sajnos technikai okok miatt nem tudtak
fellépni. Az est fénypontja az X-faktor két
sztárja, Kocsis Tibor és Baricz Gergõ volt,
akiket nem kíméltek a lányok a sikolyaik-
tól.
Már besötétedett, amikor elkezdõdött a
Sárbogárdi Fúvószenekar elõadása. Õk
népszerû dallamokat játszottak.
Este a Micsodabuli zenekar szolgáltatta a
talpalávalót.

Mágocsi Adrienn

Halvariációk
Messzirõl lehetett érezni, hogy valahol Sárbogárdon halászlé ro-
tyog a kondérban. Akkor is oda lehetett találni az Amadeus étte-
rem elõtti térre, ha az ember csak az orra után ment.
13 csapat nevezett a Független Baloldali Egyesület halászléfõ-
zõ-versenyére május 1-jén délelõtt. A legtöbben halászlét fõztek,
de akadt olyan is, aki tárcsán olajban halpatkót sütött ki. A séfe-
ket, persze, egész társaság, barátok, családtagok kísérték el, így
igazi szabadtéri piknikhangulat kerekedett. Akinek az asztalok
körül nem jutott hely, az a fûre, pokrócra heveredett.

A kéttagú zsûri (Miskolczi István és Etelvári Zoltán) ítélete sze-
rint I. Szabó Ferenc és Széni István, II. Nagy Dezsõ és Tar János,
III. Kehl Imre és Sipos Öcsi lett. Habár olyan jól sikerültek a ha-
lászlevek, hogy nagyon nehéz volt helyezéseket kiosztani.

A résztvevõk nehezményezték, hogy a Közév Kft. nem vágta le a
füvet a parkban, holott az önkormányzat tetemes összeget fizet
ezért a cégnek.

Hargitai–Kiss Virág

Majális Sáregresen
Sportos majálist rendeztek Sáregresen április 30-án. Délelõtt vendégcsa-
patok részvételével tartottak baráti mérkõzéseket a pályán, ragyogó napsü-
tésben. A meccseket Bihar Feri bácsi (Pusztaegres) és Menyhárt Tamás
(Cece) vezették. A gyerekek még a felnõttekkel is megmérkõztek!
Közben a májfa már ott várakozott fekve a kultúrház udvarán, hogy felállít-
sák s feldíszítsék.
Este bálon mulatott Sáregres népe a helyi tevékeny ifjúság javára.

Hargitai–Kiss Virág
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12. a osztály
Osztályfõnök: Varga Piroska

Bárány Roland, Dézsi Henrietta,
Ellenbruck Szilvia, Fekete Alexand-
ra, Hegedüs Enikõ, Hegedüs Roland,
Huszár Anita, Kádár Flóra, Killer
Norbert, Kiss András, Kiss Csilla,
Kovács Róbert, Lakatos István, La-
katos Nikolett, Márkus Dávid, Mon-
dovics Zoltán, Ménesi Róbert, Or-
bán Lídia, Õri István, Roszkopf Fló-
ra, Soós Tibor, Szabó László, Takács
Zoltán, Tórizs Balázs, Vágvölgyi Ist-
ván, Vámosi Barbara, Visi Nikolett
Katalin

12. b osztály
Osztályfõnök: Leszkovszki Anna és

Molnár Andrea
András Kitti, Baráth Zsolt Tibor,
Biró Vivien, Czebe Vivien, Csabai
Gergely, Danicsek Zsófia, Dizseri
Máté, Dizseri Tamás, Egyed Roland,
Ertvein Brigitta, Göbölös Sándor
Mátyás, Horváth Anita, Horváth Lu-
ca Kata, Kazsoki Anikó, Kis Gergõ,
Komáromi Krisztina Zsuzsanna,
Marekkel Dávid, Megyeri Enikõ
Stella, Mezõ Éva, Miskolczi Márk,
Nagy Petra, Németh Henrietta, Por-
dán Ágnes, Retter Alexandra, Rigó
Gergõ Fõnix Tamás, Rigó László,
Schvarcz Dávid, Szabó Nikolett,
Szente László, Urfi Nóra,Weisz Nóra

12. c osztály
Osztályfõnök: Novák Kovács Zsolt

Bozai Ágnes, Csikós Boglárka, Cson-
ka Csaba, Gajger Zsolt, Holc Viktó-
ria, Horváth Réka, Huszár Anita,
Kadlecsik Tamás, Kálmán Kristóf,
Kovács Orsolya, Kovács Zoltán, Léki
Boglárka, Leszkovszki Máté, Már
Nóra, Oláh Dávid, Papp Georgina,
Simon Barbara, Sipos Dávid, Szabó
Nóra, Szabó Petra Alexa, Szücs Pé-
ter, Szüle Beáta, Wéber Gergõ,
Zsobrák László

B A L L A G Ó G I M I S E K

12. a12. a

12. b12. b

12. c12. c
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Vigyázat!
Besurranó tolvajok!

A kellemes, nyárias idõ beköszöntével minden évben megfigyelhe-
tõ, hogy megnõ a besurranásos lopások száma. A hosszú téli napok
után örömmel engedjük be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a
kerti munkát, s utána a jól megérdemelt pihenést egy fa árnyéká-
ban. Szívesen beszélgetünk a szomszédokkal, barátokkal a jó leve-
gõn. Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érdemes az
alábbi bûnmegelõzési szabályokat betartani.
Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a bejárati ajtót,
hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót! Miköz-
ben a szobában tévézünk, a tolvaj csendben magával viheti a bejá-
rat közelében található értékeinket. A zsákmány többnyire táska
személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl ilyen-
kor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot. Elõ-
fordult, hogy amíg a tulajdonos a lakása elõtt dohányzott, a tettes
észrevétlenül bejutott az elõszobába és a fogason lógó kabát zsebé-
bõl tulajdonított el egy pénztárcát.
Ha csak rövid idõre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük
ki, vagy éppen ismerõseinkkel váltunk pár szót, akkor is mindig
zárjuk be az ajtót!
A szellõztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva földszinti
lakásunk ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában! Elég egy pil-
lanat és a tolvaj már bent is van a szobában és viszi, amit értékesnek
talál. Ugyanez igaz a függõfolyosóra nyíló ablakok esetében is.
Aki kertes házban lakik, ne felejtse el: elképzelhetõ, hogy a kerti
munka hevében fel sem tûnik a rossz szándékú látogató érkezése!
Amíg a kert hátsó végében dolgozunk, vagy esetleg csak kint pihe-
nünk, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül
bejuthat otthonunkba, és észrevétlenül távozhat értékeinkkel
együtt.
Amennyiben hosszabb idõre hagyja õrizetlenül ingatlanát, gon-
doskodjék a lakás mechanikus és/vagy elektronikus védelmérõl!
Igaz a mondás: alkalom szüli a tolvajt. Könnyelmûségünkkel ne se-
gítsük hozzá az elkövetõket a könnyû zsákmányhoz! Egy kis odafi-
gyeléssel óvjuk magunkat az áldozattá válás bosszúságától!
Az egymásra való odafigyelést, a gyors és pontos jelzésadást az in-
tézkedõ hatóságoknak továbbra is kérjük Önöktõl. Ne fordítson
hátat, ha bûncselekményt lát, forduljon bizalommal a rendõrség-
hez!
Az autó nem biztonságos tárolóeszköz! A gépkocsifeltörések szá-
ma esetében szinte mindig az emberek könnyelmûsége segíti hoz-
zá az elkövetõket a könnyû zsákmányhoz. Az utastérben hagyott
értékek vonzzák a bûnözõket. A mûszerfalon felejtett mobiltele-
fonra, az ülésen, vagy az ülés alatt lévõ táskára a tolvajok gyorsan
felfigyelnek. Amennyiben nem találnak értéket, elõfordul, hogy
nem tulajdonítanak el semmit sem, azonban a rongálással járó kár
és bosszúság ilyenkor sem elhanyagolható.
Kérjük hogy – az áldozattá válás elkerülése érdekében – fogadják
meg bûnmegelõzési tanácsainkat!
Soha, még rövid idõre se hagyják személyes irataikat, bankkártyá-
jukat, lakáskulcsukat, a gépjármû okmányait az autóban! Még üres
táskát, ruhanemût se hagyjanak az utastérben! Ha kiszállnak a
gépkocsiból, minden esetben vegyék ki a GPS-készüléket a tartójá-
val együtt! A kivehetõ rádiót se felejtsék az autóban! Amennyiben
elõlapja levehetõ, kiszálláskor mindig tegyék biztonságos helyre!
Ha a bevásárolt árut látható helyre tudták csak elpakolni, ne hagy-
ják õrizetlenül a gépkocsit, hiszen aki figyelte Önöket, fel is törheti
autójukat! Mindig zárják be a jármû ajtóit, az ablakokat húzzák fel,
kapcsolják be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre szállnak
ki!
Új jelenségként figyeltük meg, hogy a tolvaj a gépkocsiba bejutva
kinyitja a biztonságosabbnak vélt csomagtartót is, és onnan tulaj-
donít el értékeket. Ezért kérjük, hogy értéket soha ne hagyjanak
autójukban, még a csomagtartóban sem!
Bûncselekmény esetén hívják az ingyenes 107-es, vagy 112-es tele-
fonszámot!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Nyugdíjasok
vidám találkája

A pusztaegresi nyugdíjasklub közös együttlétre hívta vendégség-
be az alapi, sáregresi, középbogárdi klubtársakat szombaton es-
te a helyi kultúrba. Szépen terített asztallal, maguk készítette, íz-
letes vacsorával és süteménnyel, frissítõkkel várták a barátaikat
a pusztaegresi asszonyok. A hangulatos zenei aláfestésrõl a
pálfai Vörös József gondoskodott.

A vacsora elõtt az alapiak és sáregresiek énekkel ajándékozták
meg a jelenlévõket, a középbogárdiak pedig két saját verssel. A
sáregresiek második csokra az édesanyákat, nagymamákat kö-
szöntötte.
Az étkek elfogyasztását követõen a vendéglátók színes forgataga
penderült a terem közepére, s cigánytáncukba szívesen kapcso-
lódtak be a környékbõl érkezett barátok. Nagy kör kerekedett,
így alapozták meg a további tánchoz és a tombolához a hangula-
tot.
A szervezõk ezúton is köszönetet mondanak a támogatóknak!

Hargitai–Kiss Virág

Gyöngyök
Pusztaegresen

Szabóné Czuczai Katalin
gyöngyékszereibõl nyílt kiállítás
és vásár pénteken Pusz-
taegresen a kultúrban. Az ese-
ményt dr. Sükösd Tamás polgár-
mester nyitotta meg, majd Kati
beszélt a kiállított darabokról.
Elmondta, milyen technikákkal,
mintákkal dolgozik, honnan me-
rít ötleteket, és milyen kiállítá-
sokon volt már eddig lehetõsége
bemutatkozni az országban és
külföldön. Láthattuk egyik egyedi, sokszínû, külön fantázianevet
viselõ nyakláncát is, melybõl egy évben csak korlátozott mennyi-
séget készít. Nagy elismerést aratott a gobelinhez hasonló,
gyöngyökbõl készített, Jézust és Máriát ábrázoló képe.
A megnyitón Kati lánya, Zsuzsika is közremûködött egy ének-
kel.
A megvásárolt ékszerekbõl származó bevétel egy részét a helyi
polgárõrszervezet javára ajánlotta fel az alkotó.

Hargitai–Kiss Virág
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Megújult iskolánk parkja
A napokban tanulóinkat nagy meglepetés
érte. Iskolánk alapítványa az idén a báli be-
vételbõl a napközis csoportok számára
homokozójátékokat, labdákat, ugrálókö-
teleket, pingpongszetteket vásárolt. Nagy
volt az öröm!
A legnagyobb, leglátványosabb meglepe-
tés a KRESZ-parkban fogadott bennün-
ket. Egy nap feltûnt közöttünk Váraljai

Péter asztalos, aki a homokozó fölé gyö-
nyörû esõvédõt varázsolt padokkal. A gye-
rekekkel együtt naponta figyeltük a mun-
káját, alig vártuk a szép építmény elkészül-
tét. Ez hamar el is következett, s a gyere-
kek nagy lelkesedéssel vették birtokba a
megújult homokozót az új játékokkal.
Alapítványunk egyik kiemelt feladata,
hogy biztosítsa a gyermekek szabadidejé-

nek hasznos eltöltését. Az egészséges fej-
lõdéshez, kikapcsolódáshoz elengedhetet-
len, hogy minél több idõt töltsenek haszno-
san a szabadban; ehhez a parkban lévõ asz-
talokra a malomjáték-táblákat is rávéset-
te. A játékot a gyerekek mûanyag kupa-
kokkal játszhatják, hisz ebbõl az iskolánk-
ban van, mivel évek óta lelkesen gyûjtjük
egy nagybeteg kisfiú kezeléseinek könnyí-
tésére.
Az asztalokra a nagy meleg beköszönte
elõtt színes napernyõk is kerülnek. Már
alig várjuk, hogy ott hûsölhessünk, játsz-
hassunk! Nagyon örülünk az újdonságok-
nak és a park megszépülésének!
Köszönjük mindezt iskolánk alapítványá-
nak, az azt támogató szülõknek, az iskola
vezetésének!
A Mészöly Géza Általános Iskola tanulói
és pedagógusai nevében:

Szabóné Kocsis Márta pedagógus

Nagysikerû fogathajtó Mezõszilason
A ló elõnye tenger, a bölcsnek is ló való,

mert lóvá tesz az ember, és emberré tesz a ló.
Egy ló lovas nélkül is ló,

de a lovas ló nélkül csak egy egyszerû ember.

Ha egy ló társává fogad, neked adja mindenét: erejét, kitartását,
vad szellemét. De cserébe nem kéri el mindened,

elég neki a megbecsülõ szereteted!

A ló megértõ, szeretõ társ, szeresd és becsüld meg.
Vigyázz rá, mert életét neked áldozta, hálából terhedet hordja.

A magyar ember történelme összefonódott négylábú társáéval, a
lóval. Lovas nemzet voltunk, s lovas nemzet maradtunk – ezt bizo-
nyítja, hogy egyre több helyen élednek újjá a lovas versenyek.
Így volt ez Mezõszilason is, hisz Semjén Attila áldozatos munkájá-
nak köszönhetõen egy nagyszabású – s a visszajelzések alapján
nyugodtan kijelenthetjük –, nagysikerû kettesfogathajtó-verseny
volt április 21-én.
Az ország minden területérõl érkeztek versenyzõk, akik egy jól
elõkészített pályán, kifogástalan vendéglátás és minden igényt ki-
elégítõ szervezettség mellett, kellemes környezetben küzdhettek
meg a helyezésekért. A versenyen 33 induló volt, s két verseny-
számban mérték össze tudásukat:
Akadályhajtás: 1. Viszus Szabolcs (Fülöpházi LE), 2. Vida Károly
(Kálozi LE), 3. Vadócz Zsolt (Káloz LE), 4. Magyar Zoltán (Mar-
cali VSZSE), 5. Gudmon Gábor (Szalkszentmártoni LK), 6. Guti
Béla (Fülöpházi LE).
Vadászhajtás: 1. Viszus Szabolcs (Fülöpházi LE), 2. Magyar Zol-
tán (Marcali VSZSE), 3. Tóth Roxána (Sárbogárd LE), 4. Gosz-
tola József (Sárbogárd LE), Gnyálin János (Tököli LK), Taligás
Menyhért (Sárbogárd LE).
Különdíjasok: Tóth Roxána, Érsek Anett, Nagy Imre, Kollár Ká-
roly, Gosztola Józsefné, Berta testvérek.
A rendezvény minõségi elismertségét az is igazolja, hogy 2013-
ban újra megrendezik a versenyt, s valószínû, hogy pontszerzõ
fordulóként kerül be a versenynaptárba.
Mezõszilason nem hal el a patazaj…

NLÁI
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel.
Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök,
tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u.
95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, ta-
nácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET

Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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ÁLLATORVOSI RENDELÕÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly,Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.telefon: 06 (30) 8161-376.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00Szo: 9.00-11.00

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Hirdetmény
Sárbogárd város állatorvosai a 164/2008. (XII. 20.) FVM-elõírás alapján az ebek veszettség elleni védõ-
oltását és féregtelenítését végzik az alábbi idõpontokban és helyeken.
2012. május 8. (kedd)

Pusztaegres (sportpálya) 8.00–9.45
Örspuszta 10.00–10.15
Nagyhörcsök 10.30–11.00
Sárhatvan 17.00–18.00
Kislók puszta 14.30–15.00
Kislók (a József A. u. sarkán) 15.15–16.00

2012. május 9. (szerda)
Sárbogárdi Ifjúsági park 8.00–9.45
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.) 10.00–11.00
Töbörzsök (Gulyarét) 13.00–13.45
Töbörzsök (az Esze Tamás utca vége) 14.00–15.30
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.) 15.45–16.45
Sárbogárd (Endre kocsmája, Köztársaság út) 17.00–17.30

2012. május 10. (csütörtök)
Sárszentmiklós (a MOL-lal szemben) 8.00–8.45
Sárszentmiklós (Mini presszó, Semmelweis u.) 9.00–10.00
Sárszentmiklós (László u.–Jókai u. sarkán) 10.15–11.00
Rétszilas 11.15–12.00
Sárszentmiklós (temetõ, parkoló) 15.00–16.00
Sárszentmiklós (a Gabona elõtt) 16.30–17.30

Az eboltás költségét az eb tulajdonosa viseli.
A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelenítéssel együtt: 3.500 Ft + a kötelezõen elõírt eboltási
könyv: 500 Ft.
Háznál történõ oltás esetén kiszállási díjat kell fizetni (1.000 Ft/ház). A veszettség elleni védõoltás vala-
mennyi 3 hónapnál idõsebb ebnél kötelezõ! Az oltás megtörténtét a minden ebre kiadott „Kisállat
Egészségügyi Könyv”-be kell jegyeztetni a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM-rendelet elõírásainak és a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásainak megfele-
lõen.
Elmaradt eboltás esetén 30.000 Ft bírság róható ki.

Sárbogárdi kerület

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2012. május
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagy-
hörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Al-
sószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.
Május 5-6.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákó-
czi u. 6., 06 (30) 8161 370;
május 12-13.: dr. Keszthelyi Gábor, Sár-
keresztúr, Szent István u. 3., 06 (20) 9749 065;
május 19-20.: dr. Földi József, Cece, Köztársa-
ság u. 30/a, 06 (20) 3557 213;
május 26-28.: dr. Csele István, Sárosd, Sport út
30., 06 (30) 9939 404.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06 (30) 9563
168-as számú telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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XVII. Hintók Versenye Sárbogárdon
Április 29-én 10 órai kezdettel indult a fo-
gatok versenye Sárbogárdon. A hajtók
már kora reggeltõl melegítettek az Ifjúsági
parkban, a lovakat kiengedték a szállítóau-
tókból, friss szénát adtak nekik, hogy a leg-
jobb formájukat nyújtsák ezen a verse-
nyen, majd felszerelték és a hintó elé fog-
ták õket.
7 megyébõl (Fejér, Pest, Bács-Kiskun, Tol-
na, Somogy, Veszprém, Komárom–Esz-
tergom) 37 nevezés érkezett erre a meg-
mérettetésre. A hajtók a legjobb tudásuk
szerint hajtottak.
Reggel 9-kor a hintósok lábon járták be a
pályát. Majd rövid taktikai megbeszélés
után elkezdõdött az elsõ forduló.
A jól ismert, visszatérõ hajtók közt újakat
is fedezhettünk föl, így például a sárbogár-
di Tóth Roxánát, aki helyet cserélt édesap-
jával, s elsõ alkalommal csapott a lovak
megyei versenyen, élesben.

Az elsõ fordulót rövid ebédszünet követte
finomabbnál finomabb ételekkel, birka-,
marha-, õz-, pacalpörkölttel és babgulyás-
sal (szakácsok: Csörgõ Imre, Koresánszki
József, Nagy József, Incze Károly, ifj.
Koresánszki Imre). Közben a Kiscsillag
Hiphop Tánccsoport és Guttyáné Varga
Emõke hastáncos szórakoztatta a közön-
séget. A második forduló után a Black
Horse Country Club táncának tapsolhat-
tunk.
A bírói testület tagjai voltak: Gosztola Gá-
bor József, Gosztola Józsefné, Nagy Imre,
Kollár Károly. Pályaépítõ: Pleizer József.

Akadályhajtás

A két forduló eredményei alapján: I.
Viszus Szabolcs (Fülöpházi LE), II. Ma-

gyar Zoltán (Marcali VSzSE), III. Vida
Károly (Kálozi LE), IV. Kiss Sándor
(Vecsés SE), V. Lebics István (Lukácsházi
SE), VI. Guti Béla (Fülöpházi LE).

Vadászhajtás

Rövid pályarendezés után a Vadászhajtás
következett. E kategóriára 26 nevezés ér-
kezett. I. Viszus Szabolcs (Fülöpházi LE),
II. Magyar Zoltán (Marcali VSzSE), III.
Kézsmárki Sándor (Marcali VSzSE), IV.
Lebics István (Lukácsházi SE), V. Semjén
Attila (Kálozi LE), VI. Vámosi István
(Sárbogárdi LE).
A négyesfogat-verseny résztvevõi voltak:
Viszus Szabolcs (Fülöpházi LE), Guti Béla
(Fülöpházi LE), Gosztola József (Sárbo-
gárdi LE), Kiss Sándor (Vecsés SE).

Különdíjban részesült: Kiss Sándor
(Vecsés SE), a „Vida–Visi ifjú pár”, Guti
Béla és Viszus Szabolcs (Fülöpházi LE).
Az ünnepélyes díjkiosztó után tombola-
sorsolás és malacfogás következett. A ma-
lacot Rigó Milán kapta el. A tombolán ki-
sorsolásra került egy csikó, melyet Domján
Tibor nyert meg.

A rendezvény támogatói, segítõi: Sárbogárd
Város Önkormányzata, Lara-Therm Kft.,
Alapi Termelõ Szövetkezet, Rõdner Bizton-
sági Szolgálat, Aranyponty Zrt., Central So-
ya Feed Kft., Bódis Lajos (Adony),
Andromeda Travel, Berkei Zoltán, Braun
Tiborné, Cserneczky Péter szíjgyártó, Calo-
ria Diszkont (Sárszentmiklós), D-13 Posta-
galambsport Egyesület, Dévényi János,
Domján Pékség, Elnik István, Elnik Róbert,
Fagyöngy Virágbolt, Ferencz Róbert és Pisch
Gábor (Mór), Fésû József – Gipszfal ’94 Kft.,
Filibusz Kft., Gáz-Modul Sárbogárd, Han
Shun Áruház (Sárbogárd), Hérincs József,
Horváth Ferenc, Huszár Gábor, József Attila
Mûvelõdési Központ (Sárbogárd), Kadle-
csik Miklós – Kertészeti szaküzlet, K&H Sár-
bogárd, Kovács Imre, Kovács Zoltán (Sár-
keresztúr), Köõ Imre (Alap), Közév Kht.,
Lajtos János, Lakk János, LÉGIÓ 2000
Security Kft., Master Alarm Kft., Mergl Ist-
ván – Center Sport, Molnár József (Diny-
nyés), Molnárné Gyõri Szilvia – Zöldség-
Gyümölcs, Nagy László, Panda Áruház
(Sárbogárd), Sáfrány Zoltán – Sáfrány Pék-
ség, Semjén család (Mezõszilas), SPAR Sár-
bogárd, Szõnyegi György, Tenke és Paksi
Kft., Varázsbolt – Páldi Ildikó, Zsebõk Vas-
bolt (Sárbogárd), Aranyos család, Farkas
család, Fésû családok, Gazdag Miklós és
Guttman Zsolt, Kovács család, Némethy
család, Örkényi család, Puha család, Szántó
József.

További információ: http://les.bogard.hu

Hargitai Gergely
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A Road Masters csoport
eredményei

Velence–Kápolnásnyék 4-1
Szabadegyháza–Etyek 6-0
Baracs–Pákozd Eudeal 4-0
Iváncsa–Sárosd 0-0
Polgárdi–Bakonycsernye 0-2
Sárszentmiklós–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 3-1
Martonvásár–Dunafém-Maroshegy 3-0
Kisláng–Iszkaszentgy. Villamedica 2-1

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 23 19 2 2 64 12 52 59
2. Sárosd 23 17 4 2 66 20 46 55
3. Martonvásár 23 15 5 3 57 33 24 50
4. Iszkaszentgy.

Villamedica 23 15 4 4 62 22 40 49
5. Velence 23 13 6 4 46 23 23 45
6. Kisláng 23 13 2 8 59 44 15 41
7. Sárszentmiklós 23 12 2 9 58 48 10 38
8. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ 23 9 311 50 50 0 30
9. Szabadegyháza 23 9 212 56 47 9 29
10. Kápolnásnyék 23 9 113 40 57 -17 28
11. Dunafém–

Maroshegy 23 8 213 38 46 -8 26
12. Polgárdi 23 6 314 40 53 -13 21
13. Baracs 23 5 414 25 48 -23 19
14. Bakonycsernye 23 4 415 21 58 -37 16
15. Etyek 23 4 316 29 77 -48 15
16. Pákozd Eudeal 23 2 120 28 101 -73 7

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Ercsi–Mezõfalva 1-0
Kulcs–Sárbogárd 5-2
Nagylók–Káloz 6-2
Pusztaszabolcs–Enying 6-2
Adony–Dég 6-0
Vajta–Seregélyes 1-1
Aba-Sárvíz–Rácalmás 8-0
Lajoskomárom–Mezõszilas 2-1

Az Agárdi Termál csoport állása

1. Mezõfalva 23 18 3 2 71 13 58 57
2. Ercsi 23 18 2 3 99 30 69 56
3. Aba–Sárvíz 23 16 3 4 63 25 38 51
4. Nagylók 23 14 4 5 63 37 26 46
5. Adony 23 14 3 6 50 24 26 45
6. Pusztaszabolcs 23 13 4 6 58 36 22 43
7. Lajoskomárom 23 12 110 59 49 10 37
8. Kulcs 23 10 4 9 41 43 -2 34
9. Seregélyes 23 9 6 8 53 41 12 33
10. Káloz 23 7 412 41 43 -2 25
11. Dég 23 8 411 45 56 -11 24
12. Vajta 23 6 215 35 81 -46 20
13. Mezõszilas 23 5 711 32 56 -24 20
14. Sárbogárd 23 3 614 27 55 -28 15
15. Enying 23 2 120 27 87 -60 7
16. Rácalmás 23 2 021 23 111 -88 6
A Dég csapattól -4 pont, Mezõszilas csapattól -2 pont
levonva.

A Zöldharmónia csoport
eredményei

Cece–Nagyvenyim 6-1
Zichyújfalu–Szabadegyháza II. 1-5
Lmsk–Kisapostag 3-1
Nagykarácsony–Perkáta 1-1
Sárszentágota–Elõszállás 3-3
Alap–Soponya 2-2
Dunamenti Abroncsgyártók–
Pálhalma II. 0-8

A Zöldharmónia csoport állása

1. Alap 22 16 4 2 71 31 40 52
2. LMSK 22 16 0 6 68 23 45 48
3. Pálhalma II. 22 16 1 5 105 24 81 47
4. Szabadegyháza II. 22 14 4 4 78 30 48 46
5. Perkáta 21 13 4 4 64 35 29 43
6. Soponya 21 11 2 8 77 49 28 32
7. Elõszállás 22 9 310 42 47 -5 30
8. Zichyújfalu 21 9 111 45 52 -7 28
9. Nagykarácsony 22 8 410 26 53 -27 28
10. Dunamenti

Abroncsgyártók 21 8 112 36 55 -19 25
11. Kisapostag 21 5 511 27 56 -29 20
12. Sárszentágota 21 5 214 42 75 -33 17
13. Mezõkomárom 21 4 017 27 99 -72 12
14. Cece 22 3 217 25 71 -46 11
15. Nagyvenyim 21 6 015 31 64 -33 9
A Pálhalma II. csapattól -2 pont, Soponya csapattól -3
pont, Nagyvenyim csapattól -9 pont levonva.

Sárszentmiklós SE–
Csákvár TK 0-4 (0-1)

Publo Magyar Kupamérkõzés
Sárszentmiklós, 100 nézõ, vezette: Rózsa, assziszt.:
Viniczai, Riesinger.
Sárszentmiklós: Reichert – Hegedûs, Gráczer B.,
Jenei, Fülöp (Bartók), Gráczer (Lajtos G.), Hu-
szár (Rozsos), Tóth (Pajor), Balogh, Krajcsovics
(Kovács), Májer. Edzõ: Bodó Zoltán.
Csákvár: Pirik – Bencze, Molnár, Földes (Mol-
nár), Béres, Ambrus, Sötét (Gulyás), Burányi
(Kiss), Ribi (Jároka), Rigó, Silva (Csordás). Edzõ:
Nyigri Richárd.
I. félidõ: az elsõ félidõ közepéig a hazai csapat fel
tudta venni a versenyt az NB III. éllovasával. Igaz,
érzõdött a majdnem kétosztálynyi különbség, de
miklósi csapat játékosai mindent megtettek egy
szép eredmény eléréséért. Sajnos, ez most nem si-
került, de ez így is egy nagyon szép kupasorozat
volt. 20. perc: egy ügyes vendégpassz, amely után
Ambrus megszerzi a bicskei vezetést, 0-1. 25. illet-
ve 28. perc: hazai szabadrúgások. 33. perc: kény-
szerû hazai csere, a sérült Fülöp le, Bartók be. 42.
perc: Földes lövését bravúrral védi Reichert.
II. félidõ: 48. perc: a vendégkapu elõtt tizenegyes-
gyanús helyzet, a játékvezetõi síp néma maradt,
majd egy szép Balogh-csúsztatás. 57. perc: szintén
egy szép Balogh-fejes, a vendégvédõk a gólvonal-
ról tisztáznak, majd egy Májer-lövés. 63. perc: ven-
dégszabadrúgás, Bence bólint a miklósi kapuba,
0-2. 67. perc: Rigó 25 m-rõl jól eltalált szabadrúgá-
sa, 0-3. 70. perc: védelmi hiba, a kiugró Járóka kilö-
vi a hosszú sarkot, 0-4. 81. perc: egy szép Ro-
zsos-szabadrúgás 35 m-rõl, a vendégkapus bravúr-
ral véd.
Ez így is szép volt, fiúk!

Sallai Attila, Sárszentmiklós SE

U16 megyei labdarúgó-bajnokság
A 15. fordulóban Seregélyesen szerepelt korosztályos csapatunk. Õsszel izgal-
mas, szoros mérkõzésen gyõztünk a fizikálisan erõs, harcos seregélyesi fiúk ellen.
Most is hasonló várt ránk. Nehezítette a dolgunkat, hogy rendkívül rossz talajú
pályán kellett játszanunk. Dicséret illeti a srácokat, mert így is a lapos, sok
passzos játékunkhoz ragaszkodtak. Magabiztosan, fegyelmezetten irányították a
mérkõzést, megérdemelten nyertünk. Csoportunkat fölényesen vezetjük, de
ennél fontosabb, hogy folyamatosan szép játékot mutatunk.

Sárszentmiklósi SE–Seregélyes 3:1
Sárszentmiklósi SE: Varga Roland, Molnár Tamás, Németh Kristóf, Palásti Ár-
min, Pajor Tamás, Gráczer Bálint, Takács Szabolcs, Husvéth Zsolt, Demeter
Dávid, Németh Attila, Lakatos György, Simon Csaba, Nagy Krisztián, Kovács
Roland.
Május 5-én Szabadegyházát fogadjuk 10.00-kor Sárszentmiklóson.

Pajor László, Sárszentmiklósi SE

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén
2012. májusban tervezett sebességellenõrzések

6. 13.00–16.00 63-as fõút, Sárkeresztúr területe (50 km/h)
9. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
12. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h)
14. 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
17. 9.00–12.00 61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h)
22. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h)
26. 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
28. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h)

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Valamit elfelejtettél
– Anyu – kiáltott fel szemrehányóan négy-
éves kisfiam –, valamit elfelejtettél!
Megvizsgáltam a gyereket tetõtõl talpig:
sapkája a fülére volt húzva, a kabátja be-
gombolva, cipõje bekötve. Szerintem teljes
felszerelésben indulhatott az óvodába.
Csodálkozva kérdeztem:
– Mit felejtettem el?
– Az áldásomat – mondta a fiú, és nagy bar-
na szemével várakozva nézett rám.
Átöleltem, és csendesen mondtam:
– Áldjon meg téged az Úr Jézus; Õ fog rád
vigyázni, és én is gondolok rád – most pedig
futás!
A gyerek boldog megelégedéssel trappolt
le a lépcsõn, miközben én elgondolkodva
becsuktam az ajtót. Mély benyomást tett
rám, hogy fiacskámnak a naponkénti bú-
csúáldás fontosabb, mint a sapka, a kabát
és a cipõ.
Évekkel késõbb ismét eszembe jutott ez az
élmény. Egy napon az egész háztartás vala-
hogy borzasztóan terhessé, nyûgössé vált.
Bosszantott a rengeteg vasalnivaló, és An-
na barátnõmnél panaszkodtam a házimun-
ka rettenetes egyhangúsága miatt. Moso-
lyogva végighallgatott, aztán így szólt:
– A vasalás szükségességén nyilván egyi-
künk sem tud változtatni. Akár bosszanko-
dunk miatta, akár szívesen végezzük, ma-
gától soha nem fog elkészülni.
Kelletlenül néztem Annára. Ezzel nem
mondott nekem semmi újat. Õ nevetett a
felmordulásomon.
– Miután világos lett elõttem, hogy a vasa-
lást nem tudom elkerülni – magyarázta –,
elkezdtem imádkozni azokért, akiknek a
ruhadarabját éppen vasaltam, vagy hajto-
gattam. Próbáld ki – ajánlotta rám kacsint-
va –, áldást fogsz tapasztalni.

Kipróbáltam, sõt megrögzött szokásommá
lett. Férjem ingei azóta hivatása nehézsé-
geit juttatják eszembe, s ezekben vasalás
közben is mellette lehetek gondolatban.
Amikor gyermekeim zoknijait párosítom,
kérem a mennyei Atyát, hogy töltse meg
ezeket az õ áldásával. Aztán elképzelem,
hogyan kíséri a Mindenható személyesen
õket útjaikon és irányítja lépteiket. És ez
sok gondtól felszabadít. Így lett a vasalás
számomra a mély békesség és csend idõsza-
ka. Otthonról kísérhetem családomat ak-
kor is, ha nem tudom, ki-ki mit tesz, merre
jár éppen abban a pillanatban. Tudom,
hogy Isten beváltja ígéreteit, és megáldja
szeretteimet, ha imádkozom értük.

Mennyei Atyánk áldásának különleges
ereje van. Nem óv meg minket minden
szenvedéstõl, de erõt ad a kitartáshoz.
Négy hónappal ezelõtt fiacskánk kompli-
kált bokatörést szenvedett. Nagy fájdal-
makkal kellett megbirkóznia. És félt a sür-
gõsen elrendelt mûtéttõl. Férjem vele ma-
radt, nekem azonban még haza kellett
mennem néhány szükséges holmiért. Ami-
kor visszaértem a kórterembe, férjem ép-
pen gyermekünk fejére tette a kezét, és
hangosan imádkozott. Nyugodt, szilárd
hangon mondta: „Áldjon meg téged az Úr,
drága gyermekem.” A gyerek még mindig
nagyon sápadt volt, de nem reszketett töb-
bé. Egyenesen apja szemébe nézett, és
amikor a nõvér érte jött, hogy elvigye,
nyugodtan odabólintott nekünk.

Apák és anyák Jézus nevében mondott ál-
dása megtapasztalhatóvá teszi Isten jelen-
létét.

D. U.

(Forrás: Élet és Világosság 2011/5)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MRÁZ FERENC
(dr. Jarabin Ildikó férje)

2012. május 2-án,
életének 85. évében elhunyt.

Drága szerettünktõl folyó év
május 7-én, 11 órakor a Huszár-temetõ
ravatalozójában veszünk végsõ búcsút.

Gyászoló család

Anyák
napjára

Vidáman kel fel a nap
hosszasan nyújtva sugarait.
Megbecsülést tõlem kap,
takarja fájdalma nyomait.

Szeretõ ölelése elér,
féltve, örömmel becéz.
Gondoskodva vigyáz rám,
õ az én Édesanyám.

Apró gyermekként õrködött felettem,
amit értem tett, el nem felejtem.
Felnõttként is buzdít lelkesen,
az õ ereje kimeríthetetlen.

Évente egyszer van ez a virágos nap,
örül az ember, ha szépet kap.
Fogadd ezt tõlem szeretettel,
Mert megtanítottál: mire képes az em-
ber.

Monhalt András

„Ezek miatt sírok én,
szemem könnybe lábadt,

mert messze van vigasztalóm,
aki engem föléleszthetne”
(Jeremiás siralmai 1:16)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt
a holokauszt Sárbogárd és

környéki zsidó áldozatainak
emlékére tartandó

megemlékezésre, amelyet

2012. május 13-án
12.00 órakor tartunk
a sárbogárdi izraelita

temetõben.

Emlékezzünk együtt a nácizmus
helyi és környékbeli áldozataira!

Lakk Norbert

„Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem:
hogy az Úr házában lakhassam
egész életemben; láthassam,
milyen jóságos az Úr,
és gyönyörködhessem templomában.”

(Zsoltárok 27, 4)

Meghívó
Szeretettel meghívjuk

templomunk
felújításának alkalmából
a 2012. május 5-én 15 órai kezdettel

tartandó

hálaadó
istentiszteletünkre.

Igét hirdet
dr. Bogárdi Szabó István,

a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke.

Az alap-alsószentiváni református missziói
egyházközség presbitériuma
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Levél édesanyámnak
Drága Mama!

Az éjjel nem tudtam aludni, és folyton Rád
gondoltam. Ez nem különleges eset, mert
hiába mentél el, mindig velem vagy: szoká-
saimban, mozdulataimban, külsõ és belsõ
tulajdonságaimban. Ha fáj a lábam, azt
mondom: anyám volt ilyen lábfájós öreg-
korában. Miért szeretem annyira a kocso-
nyát? Mert Te tudtál olyan isteni kocso-
nyát fõzni. A tüdõtágulást is Tõled örököl-
tem! Ezt nem szemrehányásként mon-
dom, hanem csak azért, hogy most rám
figyelj, és segíts emlékezni.
Emlékszel, Mama? Még fiatalasszony vol-
tál, olyan voltál, mint a mandulavirág, ne-
kem a legszebb. Nagyon szerettél engem,
de valamiért meg kellett feddned, és én azt
hittem, már nem szeretsz. Világgá akar-
tam menni, és Te még asszisztáltál is hozzá
– hátamra kötötted kis batyumat. Hüppög-
ve – (ez is a Te szavad) – indultam útnak,
de csak a kert aljáig merészkedtem, mert
megijedtem egy kutyától, és sivalkodni
kezdtem. Te pedig tiszta véletlenbõl hirte-
len ott termettél, ölbe kaptál és mondtad:
„Ne sírj, kis bolondom!” Aztán együtt sír-
tunk és nevettünk. Micsoda ambivalens ér-
zés fogott el akkor engem! Gyûlöltelek,
mert elengedtél, de imádtalak is, mert
megvédtél a kutyától és visszahoztál.
Hány hasonló esetünk volt, Mama?
Mondd! Szeretetedrõl akartál mindig
meggyõzni, bármit tettem is, pedig nekem
már a világgá menés esete is elegendõ volt.
Alig hétéves lehettem, amikor ketten ma-
radtunk. Háború volt. Iszonyatos évek vol-
tak ezek, Mama. Rád szakadt minden, de
Te bírtad. Kibírtad. Hogy tudtál dolgozni,
és közben az én kedvemre is tenni!
Amikor a babot csépelted, úgy forgattad a
csépfát, olyan ütemre verted, hogy nekem
kedvem támadt rigmusokat faragni rá.
Amikor mákot törtél famozsárban, a rig-
must Te mondtad hozzá, én meg táncol-
tam. Sokáig nem értettem, hogy volt mind-
ehhez kedved, Mama. Akkor. Olyan idõk-
ben. Most már tudom: csak így lehetett ki-
bírni, és ez mindkettõnknek jó volt. A ját-
szótársam, a cinkosom, a szerelmem vol-
tál.
Aztán tízéves koromtól lassan kezdtünk
elszakadni egymástól, de ez csak annyit je-
lentett, hogy az év jelentõs részét nem
együtt töltöttük. Annál örömteljesebb volt
az iskolai szünet, a nyár. Dolgozni is Te ta-
nítottál, hogy szeressem a munkát, ha ne-
héz is. Nagyapám kaszált, Te szedted utá-
na a markot, én meg terítettem a kötelet,
és késõbb már kévét is kötöttem. Ha fájt a
derekam, mindig azt mondtad: „Nem de-
rék az fiam, hanem toldalék.” A babsze-
dést nagyon utáltam, mert éles szára és hü-
velye mindig összeszúrkálta a térdem, a
combom. Te csak nevettél rajta, és neveté-
seddel feloldottad „szenvedéseimet”.

Megfigyeltem, hogy velem szemben min-
dig jókedvet mutattál, de azt hiszem, Ma-
ma, befelé nagyon sokat sírtál.
Sírtál akkor, amikor egyedül maradtál –
hisz én is otthagytalak –, meg sírtál akkor
is, amikor újra férjhez mentél, mert nem
igazán nevezhetõ emberi bánásmódnak
az, amiben részesültél. De még akkor sem
panaszkodtál, Mama, amikor utolsó éveid-
ben nyûg lettél, mert csak segítséggel tud-
tál a szobában ki-bejárni. Csak egyszer
mondtad, már a vég felé: „Ha tudnád, mi-
lyen az én sorsom...!” És engem azóta is
gyötör a bánat, a lelkiismeret-furdalás,
hogy látogatásaimkor semmit sem vettem
észre. Vagy talán nem akartam észrevenni,
hogy ne legyen belõle nagyobb bajod?
Nem tudom, Mama. Vagy nekem ez így
volt könnyebb? Lehetséges. Én csak a fiad
voltam, nem anya voltam. Az anyák ezt
másként csinálják. Szépen, tisztán, önma-
gukat is feladva, a szelíd békesség türelmé-
vel. Nem tudok mást tenni, Mama, csak
verssorokat mormolok magamban, tehe-
tetlenül:

„...az évek
az ég tornyában himbáltak téged,
kihallgatták a szívverésed...”

Vagy mást:
„szürke haja lebben az égen
kékítõt old az ég vizében.” – mert ezek olyan
szépek.
Meg látomásaim vannak. Megelevenedni
látom egy költemény befejezõ sorait, mert
Te is éppen így mentél el, Mama, pedig a
költõ nem is Rólad írta:

„Egy éjjel földre roskad,
megtört lesz majd, kicsi –
Bejön egy madár érte,
s csõrében elviszi.”

Mama! Látod? Még mindig nem változ-
tam. Önzõ vagyok. Mert most megint mit
tettem? Lelkiismeretem elaltatására írtam
Neked egy érzelmes szöveget. De azért
ugye elolvasod? Persze, hogy nem változ-
tam. De azért én a Te fiad vagyok. Ha vala-
ki megszól ezért a levélért, most õt fedd
meg, ne engem.
Aztán majd jövõre újra írok. Talán szebb
lesz, Mama. Abban csak Rólad lesz szó.

Fiad (Szabó István)

1997. anyák napján

MEGHÍVÓ
A Madarász József

Városi Könyvtárban

„CSIPKECSODÁK
címmel

kiállítás nyílt Orosvári Tímea
kézimunkáiból.

A kiállítás megtekinthetõ

2012. május 25-éig
a könyvtár folyosógalériájában.

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik a szegények megsegítésére
rendezett jótékonysági esten megtisz-
teltek bennünket, és azt jelentõs összeg-
gel támogatták.
Köszönjük!

Harmónia Kórus

Seregszemlén
a Petõfi Kvartett
Mint arról korábban hírt adtunk, bejutott
a XXIII. Országos Diákszínjátszó Találko-
zó döntõjébe a sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium négyfõs színjátszó csoportja, a
Petõfi Kvartett (Makkos Anna Ráhel 8. c,
Szõnyegi Dóra 11. d, Takács Anna 11. c és
Nagy Petra 12. b) az Ádáméva címet viselõ
darabbal. A döntõre Kecskeméten került
sor április 20-a és 22-e között.
Mint a Kvartett rendezõje, Leszkovszki
Anna elmondta: ez nem is annyira verseny
volt, mint inkább egyfajta seregszemle. A
lányok beleadtak apait–anyait, és a sok
profi színjátszó között egyáltalán nem val-
lottak szégyent.
Az országos találkozón lehetõség nyílt szá-
mukra – az elõadások és beszélgetések ré-
vén –szakmailag is feltöltekezni.
Reméljük, valamikor láthatjuk majd õket
itthon is a játszani.

Hargitai–Kiss Virág



14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2012. május 3. Bogárd és Vidéke

Rakott cukkini
Hozzávalók: 3 db cukkini, 1 fej vöröshagyma, 3 db paradicsom, 2
db zöldpaprika, különbözõ színû, 3 db egész tojás, 1 evõkanál
liszt, olaj, margarin, morzsa, petrezselyem, vagy kapor, só, bors.
Elkészítés: a zöldségeket megmossuk. A cukkiniket héjazás nél-
kül fél centis darabokra karikázzuk. A zöldpaprikákat és a paradi-
csomot meg a hagymát is. Egy jénait kikenünk olajjal, megszórjuk
morzsával, rázogatva eloszlatjuk a morzsát. Cukkinisor, hagyma
rá, zöldpaprika, paradicsom, közben sózzuk, borsozzuk. Marga-
rindarabkák, aztán addig ismételjük, míg el nem fogy. A három
tojást egy kanál liszttel kikeverjük, ízesítjük, nyakon öntjük vele a
zöldségeket. Ismét egy kicsit rázogatva, hogy szépen, mindenhova
kerüljön. Tetejét megszórjuk morzsával, finoman, újra margarin-
darabkák, alufóliával letakarva kb. 20 percig elõmelegített sütõ-
ben, közepes lángon sütjük. Majd a fóliát levéve kicsit megpirít-
juk.

Töltött alma
Hozzávalók: 6-8 db alma, cukor, porcukor, dió, barackdzsem,
tejszínhab. Vaníliamártás: 4 tojás, 7 dkg cukor, 3 dl tej, 3 csomag
vaníliás cukor, 5 dl tej, 12 dkg cukor, 4 dkg liszt.
6-8 db almát meghámozunk és a magházat kivágva egy lábasban
álló helyzetben lerakjuk, kevés vizet és cukrot rakunk rá. Ha üve-
gesre megpároltuk (mindkét oldalát!), kiszedjük, és jénai tálra
rakjuk. Vágott dióval, kevés porcukorral és barackdzsemmel
(ezeket összekeverve), megtöltjük az almák üregeit, és leöntjük
vaníliamártással. Hidegen tálaljuk, a tetejét tejszínhabbal díszít-
jük.

Sajtfasírt
Hozzávalók (2 személyre): 30 dkg reszelt sajt, 3 egész tojás, csipet
fehér bors, apróra vágott petrezselyem, 1 ek liszt, 1 ek zsemle-
morzsa.
Elkészítés: a sajthoz hozzáadjuk a tojásokat, a fûszereket, majd a
lisztet és a zsemlemorzsát. Ezután kb. fél órát pihenni hagyjuk.
Vizes kézzel apró fasírtokat formázunk, és forró olajban pirosra
sütjük. Salátával a legfinomabb, de sültkrumplival is tökéletes.
Ha igazán finomat akartok enni, a 30 dkg sajtot elosztjátok, és
sokféle sajtból állítjátok össze! Ha nem áll össze zsemlemorzsát
kell még bele tenni.

NAGYMAMA RECEPTJEI BÚZASZENTELÉS
Múlt vasárnap a hívek a szép füvön, ragyogó napsütésben körül-
sétálták a katolikus templomot, idõnként megálltak, és kis szer-
tartások során idézeteket hallgattak meg az Evangéliumból, ame-
lyek a búzaterméssel, a táplálék elnyerésével voltak kapcsolatban.
Elhangzott például idézet a rossz és a jó földbe hullott magról, a
csodálatos kenyérszaporításról, az isteni gondviselésrõl. „Ne ag-
gódjatok a megélhetésetek miatt – hangzott a tanítás. – Nézzétek
az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, mennyei Atyátok táp-
lálja õket. Nem értek ti többet azoknál?... És a ruha miatt miért
nyugtalankodtok? Nézzétek a mezõk liliomait! Nem szõnek, s
nem fonnak. Mondom nektek: Salamon minden dicsõségében
sem volt úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig Isten így
öltözteti a mezei virágot, amely ma virít, de holnap kemencébe
kerül, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitûek?”
A körmenetet a faágakon kivirult, friss levelek libegése vette kö-
rül, a növények zöldje szinte robbant már, a világ az életöröm han-
gulatát sugározta, az egész környéket illat öntötte el. Egy fehéror-
gona-bokor a ballagók feje fölé lengette a tömör virágfürtöket.
Miért illatos a virág, tisztelt hölgyek és urak? Hogy odacsalogassa
a méheket? Lehetséges, hogy a méheknek van szaglóérzékük?
Vagy talán tényleg el kell képzelnünk valamiféle gondviselést,
amely gondoskodik arról, hogy az ember tudjon boldog lenni a
Földön? Így, a templomot megkerülõ körmenet közben eltöltötte
a jelenlevõket az az áhítatos mámor, amelyet a tavasz, a virulás a
virágözön kelt az emberekben.
A séta utolsó állomásán a plébános úr megáldott egy nyaláb zöld
füvet, ugyanis ez az egész szertartás búzaszentelés volt. A keresz-
tények körében van egy olyan feltételezés, hogy a jó termés isteni
ajándék. Az ember hiába tesz meg mindent, hiába szánt, vet a leg-
mesteribb színvonalon, hiába öntözi verejtékkel a termõföldet,
ha nem adatik meg az égi öntözés, veszélybe kerül a mindennapi
kenyerünk.
Valamikor az ántivilágban, még a világháború elõtt a vasárnapi
mise befejeztével a falunk plébánosa elindult hívei seregével a ha-
tárba. Akkor még minálunk mindenki járt templomba, úgy em-
lékszem. Én is ott voltam a tömegben az osztálytársaimmal, mint
kisiskolás, sejtelmem sem volt, hova megyünk. Akkor is szép idõ
volt. Elég nagy távolságot tettünk meg. Valami emelkedõn állt
egy öreg kõkereszt, ott állt meg a csoport. A búzaszentelés akkor
még valóban kinn a vetések között történt meg. Türelmesen áll-
dogálva vártam végig a szertartást, nézelõdtem. A dombról kö-
rös-körül messze lehetett látni, a vetések tarkabarka rendjei szép
látványt nyújtottak a fényorgiában.
Otthon kérdeztem az anyámtól, hogy miért történt meg ez a tava-
szi séta. Elmagyarázta, hogy ez könyörgés volt a jó termésért. Egy
kisfiú, aki én is voltam, természetesnek veszi, amit a felnõttek csi-
nálnak, én sem töprengtem.
Ama réges-régi, de ez a mostani körmenet is jó emlék számomra.
Most vasárnap magammal vittem néhány szál megszentelt búza-
szálat. Lepréselem, és beleteszem valamelyik Bibliába.

(L. A.)

Változékony, szeles idõszak
elõtt állunk. A megnövekvõ
felhõzetbõl majdnem min-
dennap elõfordulhat zápor és zivatar, pénteken illetve vasár-
nap és hétfõn nagyobb eséllyel. A hõmérséklet alakulása csök-
kenõ tendenciát vesz fel, a jövõ hét elejére visszaáll nagyjából a
május elején megszokott értékek köré.

www.metnet.hu

Idõjárás

2012. május 19-én
21 órától

TAVASZI DISZKÓ

a Mészölyben, iskolánk alapítványának javára.

DJ. KYSS-G, DJ. HERCZEG LAJOS

Belépõdíj: 800 Ft.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

MGÁI iskolaszék és szülõi munkaközösség
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Kutya szeretne lenni
Egyszer volt egy gazdaember s annak egy nagy kamasz fia. Kimegy
ez a gazdaember a mezõre, ment vele a fia is, mentek a cselédjei, a
napszámosok, gyûjtötték erõsen a szénát, hogy csak úgy csurgott
le róluk a verejték.

Mindenki dolgozott, csak a gazda kutyája nem. Az ott heverészett
a bokor tövében, a jó árnyékban.
Látja a gazda fia, megirigyli a kutya dolgát, sóhajt keservesen:
– Hej, édesapám, de szeretnék kutya lenni!
– Szeretnél-e, fiam? – mondja az ember. – No, ha szeretnél, feküdj
a kutya mellé. Ne dolgozz, én nem bánom.
Hiszen a legény kétszer sem mondatta magának, lefeküdt a bokor
alá, nagyot aludott, míg a többi ember dolgozott, s esze ágában
sem volt, hogy megfogja a villa nyelét.
No, hanem elkövetkezett az ebéd ideje.
A gazda a cselédjeivel meg a napszámosaival a tál elé ült, s kana-
lazták a kaszáslevest, de a legényt közel sem eresztették a tálhoz,
csak csontot meg kenyérhéjat dobtak neki, éppen, mint a
kutyának.
Hiszen a legény nem bánta erõsen, mert még nem volt éhes.
Ebéd után megint leheveredett a bokor alá, s ott hevert uzsonná-
ig. Eléjönnek a cselédek s a napszámosok az uzsonnához, de bez-
zeg felkelt a legény is a bokor alól. Odament, neki is adjanak
valamit.
– Várj csak a sorodra, fiam – mondogatta a gazda –, majd te is
megkapod becsületesen a magadét, amikor a kutya. – S megint
csak kenyérhéjat dobtak neki.
De már estefelé zöldet-vöröset látott a szeme, s azt mondta az ap-
jának:
– Édesapám, elég volt a kutyaságból, nem leszek én többet kutya,
mert mégiscsak igaz az, hogy a kutyának kutyául van dolga.
– Látod, fiam, látod – mondotta a gazda –, az ember legyen ember,
a kutya legyen kutya.
Bezzeg ezután a legény megfogta a villa nyelét, nem kívánta meg
többet a kutya sorsát.

Népmese

Forrás: egyszervolt.hu

Összefogás a Zengõ
Óvoda gyermekeiért

A SPAR Magyarország kiemelten kezeli az egészséges életmód,
az egészséges táplálkozás népszerûsítését, a vásárlók tájékoztatá-
sát. A sárbogárdi üzlet ennek keretében látta vendégül március
elején a Zengõ Óvoda kis lakóit.
Gyümölcs- és zöldségbemutatón vehettek részt a nagycsoportos
óvodások, akik ezért cserébe szebbnél szebb rajzokkal hálálták
meg a meghívást.

De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor gyermekeink munkái
díszítették az üzletet. Húsvét elõtt rajzversenyt hirdettek meg a
SPAR dolgozói. Gyönyörû húsvéti témájú gyermekmunkák szü-
lettek. Az elsõ három helyezett a Zengõ Óvoda Süni csoportjából
került ki. Április 17-én a gyerekek örömmel vették át a gyõztes-
nek járó jutalmakat.
A SPAR eközben egy blokkgyûjtõ akciót is elindított, mellyel a la-
kosságot, a családokat ösztönzik arra, hogy az üzletben vásárolja-
nak, hisz vásárlásaik után a bolt támogatja az óvodát különféle
hasznos termékekkel. Az akciót minden hónap végén zárjuk.
Március végén a Zengõ Óvoda csoportjai papírzsebkendõt, WC-
papírt, -illatosítót és már két alkalommal 10 kg mosolygós, édes
almát kaptak.
A gyûjtés a többi hónapban is folytatódik. A blokkgyûjtõ akció
pontos részleteirõl érdeklõdni lehet a SPAR Magyarország sár-
bogárdi üzletében és a Zengõ Óvodában.
Az óvoda dolgozói ezúton mondanak köszönetet a SPAR dolgo-
zóinak és mindazoknak a családoknak, akik vásárlásaikkal segítik
az intézményt.

Toldy Miklósné óvodapedagógus

Újabb sportsiker
a Mészölyben

Áprilisban iskolánk adott helyet a kézilabda megyei elõdöntõjének harma-
dik, negyedik korcsoportban. A hetedik-nyolcadik osztályosokkal a IV., az
ötödik-hatodik osztályosokkal a III. helyen végeztünk.
Labdarúgásban az elsõ korcsoportos gyerekek a körzeti verseny megnyeré-
se után a megyei döntõre készültek, amelyet Csákváron rendeztek meg,
ahol csapatunk (Killer Balázs, Kondor Ármin, Demeter Dániel, Husvéth
Ádám, Németh Dániel, Tóth Attila, Németh László, Barabás Péter) nagy
küzdelemben, legyõzve a megyei sportiskolásokat is (Felcsút, Agárd, Du-
naújváros, Székesfehérvár) kiharcolták a gyõzelmet. I. helyükkel a Mé-
szöly Géza Általános Iskola tanulói képviselik megyénket május végén az
országos döntõn, Fonyódligeten.
Gratulálunk a kimagasló eredményhez, és további jó felkészülést és sok si-
kert kívánunk!

MGÁI
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Május 5., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 6.00 Magyar gazda 6.25 Anno 6.55
Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Angi jelenti 10.30 Aranymetszés
11.00 Örkény 100 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Borászok borásza
12.35 Zöld Tea 13.05 Tetõtõl talpig 13.40 A világ madárszemmel 14.35 A töké-
letes csapat 16.35 A szövetség 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Éjszaka a parton 21.50 9 és 2 randi 23.25
Nagyon zene: Koncertsorozat 0.45 Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.30
Asztroshow 11.30 Házon kívül 11.55 Autómánia 12.35 Amerika legkemé-
nyebb melói 13.35 Lost – Eltûntek 14.35 Castle 16.35 Pusztító tornádó 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 21.50 Kelly hõsei 0.50 A go-
nosz sosem alszik 2.25 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Egyik kutya, másik nem!
10.30 Babavilág 11.00 9 hónap 11.30 Tûsarok 12.00 Bajnokok Ligája magazin
12.30 Én is szép vagyok 13.00 TopSpeed 13.30 Autóguru 14.00 Sheena, a
dzsungel királynõje 15.00 Bûbájos boszorkák 16.00 Rejtélyek kalandorai 17.00
Sas Kabaré 18.00 Nagy takarítás 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Men In
Black – Sötét zsaruk 21.25 Segítség, elraboltam magam! 23.20 A szabadság
útján 2/1. 1.05 Ezo.tv 2.05 Kalandjárat 2.30 Teleshop 3.00 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel
9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelen-
lét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.53
Mese 20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 6., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kortárs 5.55 Magyar gazda 6.25 Esély 6.55
Ma reggel 9.05 Engedjétek hozzám 9.10 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika
9.45 Megkeresni az embert 10.10 Úton-útfélen 10.15 Református ifjúsági mû-
sor 10.25 A sokszínû vallás 10.40 Evangélikus magazin 11.05 Mai hitvallások
12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból 12.35 Anno 13.05 Tizenötezer pengõ ju-
talom 14.20 Euro 2012. – Labdarúgó Eb magazin 14.50 Út Londonba 15.25 TS
– Sport7 15.50 Bp. Honvéd–Kaposvári Rákóczi bajnoki labdarúgó-mérkõzés
18.00 Rex Rómában 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Ma-
gyarország, szeretlek! 21.25 Munkaügyek – Irreality Show 22.25 A
nyelvtanárnõ 0.15 Lorenzo olaja
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 11.55 Férfikézilabda-mérkõzés 13.40 Gossip Girl – A pletyka-
fészek 14.35 Hetedik érzék 15.30 True Calling – Az õrangyal 16.35 Dagi Albert
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Kutyahideg 22.20 Heti hetes 23.40 Elve-
szett jelentés 1.35 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.45
Nagy vagy! 10.40 Egészségmánia 11.10 Talpig nõ 11.40 Kalandjárat 12.10
Borkultusz 12.40 Stahl konyhája 13.10 Több mint testõr 13.40 A kiválasztott –
Az amerikai látnok 14.40 Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Bûbájos boszorkák
16.10 Másodállás 16.40 Men In Black – Sötét zsaruk 18.30 Tények 19.00 Nap-
ló 20.05 Ilyen a formám 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Elit egység 0.00 Éj-
szakai rohanás 2.10 Ezo.tv 2.45 Napló 3.35 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Evangélikus istentisz-
telet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.00 Va-
sárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi
újság 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese
20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás
a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Május 7., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla király-
ság ékköve 10.05 Rex Rómában 10.55 Most a Buday! 11.25 Napirend elõtt
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30
Marslakók 14.00 A szövetség 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok
szigete 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kékfény 21.40 Hacktion 22.35 Az este
23.10 Aranymetszés 0.10 Múlt-kor 0.40 Zöld Tea 1.05 Everwood 1.50 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.25
Showder Klub 23.35 Pokerstars.net Big Game 0.30 Reflektor 0.50 Drogkirály
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Telitalálat 14.20 Mar-

ina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20
NCIS 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 NCIS 2.40 Aktív extra 3.05
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 21.51 Vers napról napra 21.04
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Egy álom-
tól az államig – 64 éves az újkori Izrael 23.00 Hírek, kenó 23.04 Rádiókabaré
0.10 Éjszaka

Május 8., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla király-
ság ékköve 10.05 Mindenbõl egy van 11.00 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sport-
hírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Marslakók 14.00
Hacktion 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.40 MM
17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Marslakók 21.45 Fonogram 2012 22.50 Az este 23.25 Tudorok 0.20 Barango-
lások öt kontinensen 0.50 Angi jelenti 1.20 Everwood 2.00 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.30
A Grace Klinika 23.35 Reflektor 23.50 Sületlen paradicsom
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhá-
ja 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Csak egy csók 14.20
Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update Konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20
Vadidegen 23.25 TotalCar 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.05 Macerás ügyek 2.30
TotalCar 2.55 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabaré-
matiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra
21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 9., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla király-
ság ékköve 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30
Marslakók 14.00 Gasztroangyal 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok
szigete 16.45 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 Becsengetünk és elfu-
tunk – A kockás füzet titka 22.25 Az este 23.00 Kortárs 23.30 Árnyékban har-
colók 0.30 Szellem a palackból 0.55 Everwood 1.40 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Legyen Ön is milli-
omos! 22.35 Házon kívül 23.05 XX. század – A legendák velünk élnek 23.45
Reflektor 0.00 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A Napisten piramisa
14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlot-
tó-sorsolás 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született felesé-
gek 23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Doktor House 1.50
Született feleségek 2.40 Babavilág 3.05 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjsza-
ka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Május 4., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívum: Evang. bábjáték
(90p), Sárhatvani hangulatok 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Citeraszó
Alsószentivánon (50p), József Attila-est (60p), Sámán és rock and roll
(60p), Székelykapu-avatás 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 5., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport, benne Bozsik-torna Alapon
13.00 Lapszemle 14.00 Citeraszó Alsószentivánon (50p), József Attila-est
(60p), Sámán és rock and roll (60p), Székelykapu-avatás 18.00 Lapszemle
19.00 Táncoló Vajta (80p), Harmónia-bál Cecén (85p), Borverseny (75p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 6., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Citeraszó Alsószentivánon (50p), Jó-
zsef Attila-est (60p), Sámán és rock and roll (60p), Székelykapu-avatás
13.00 Heti híradó 14.00 Táncoló Vajta (80p), Harmónia-bál Cecén (85p),
Borverseny (75p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitéleti archívum: Pünkösdre
készülve 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 7. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívum: Pünkösdre készülve
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Alapi családi nap (80p), Iringó (ism.),
Közbiztonsági tájékoztató (ism.) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 8., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport, benne Bozsik-torna Alapon 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Majális Sárbogárdon (60p), Borverseny –
Etelvári Z. felvétele (30p), Nyugdíjas találka Pusztaegresen (35p), Szín és
forma (20p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 9., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Alapi családi nap (80p), Iringó (ism.),
Közbiztonsági tájékoztató (ism.) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport, benne Hintók Versenye Sárbogárdon 23.00 és 0.00 Lapszem-
le

Május 10., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport, benne Hintók Versenye Sárbo-
gárdon 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitéleti archívum: Pünkösdre ké-
szülve 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorválto-
zásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál sze-
replõ 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, PR-Telecom Zrt. – 1231.

Május 10., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bûn-
ügyek 10.10 Poén péntek 11.10 Kasszasiker 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Marslakók 14.00
Négy szellem 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.40 MM
17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Marslakók 20.40 Elcserélt lányok 21.30 DTK 22.25 Az este 23.00 Ottlik 100
23.30 Laura mosolyog 1.10 Everwood 1.50 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Megacápa az óri-
áskrokodil ellen 23.25 Tudorok 0.35 Reflektor 0.50 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Jégtörõ 2. 14.20
Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20
Csupasz pisztoly 23.00 Aktív 23.30 Tények 0.05 Ezo.tv 0.40 Csupasz pisztoly
2.00 Segíts magadon! 2.25 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádióka-
baré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.05 Irány London! 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers
napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Május 11., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.05 Orvosi bûn-
ügyek 10.00 DTK 11.00 Tetõtõl talpig 11.30 Szeretettel Hollywoodból 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Marslakók
14.00 Elcserélt lányok 14.50 Angyali érintés 15.35 Capri – Az álmok szigete
16.35 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthí-
rek 20.10 Marslakók 20.40 Poén péntek 21.40 Mindenbõl egy van 22.35 Az
este 23.10 Négy szellem 0.10 Melissa és Joey 0.35 Waczak szálló 1.05
Everwood 1.50 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszí-
nelõk 22.30 Gyilkos elmék 0.40 Reflektor 0.55 Törzsutas 1.20 Kemény zsaruk
2.15 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A láthatat-
lan ember 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben
17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 Megasztár 6. 0.05 Grimm 1.05 Tények 1.40 Ezo.tv 2.40
Alexandra pódium 3.05 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 A
hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap
20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA

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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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása

06 30 440 5790

DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
falbontás nélkül!

Telefon: 06 70 310 8086

50 nm-es ÜZLETHELYISÉG
Sárbogárdon, frekventált helyen,

KEDVEZÕ ÁRON ELADÓ!
06 30 363 7533

YORKSHIRE TERRIER
növendék kan

ELADÓ. 06 (20) 555 0975

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (30) 9909 199
Svéd frissítõ masszázs, 2500 Ft/óra 06 (20) 437
4869 (4508136)

Új kazánok a gyártótól, garanciával, papírokkal
olcsón eladók. 06 (30) 424 9840
Eladó féláron 1 db elektromos kerékpár érdek-
lõdni: 06 (20) 929 8716
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók.
Sárszentágota, Pákolicz Árpádné, 06 (25) 476
051
Daewoo Tico 1998-as évjárat, 800 cm3, folya-
matosan szervizelt, garázsban tartott lejárt mû-
szakival olcsón eladó. 06 (30) 398 8570 (4508738)

Nyíl u. 10-ben kétszobás családi ház eladó 06
(30) 324 3427 (4808688)

Barátság u. 12-ben háromszobás lakás eladó
06 (30) 324 3427 (4508688)

Palánta – tápkockás, szálas, paprika, paradi-
csom és fûszerpaprika kapható. Sohár, Cece,
Deák utca 81. 06 (30) 418 7854 (4508648)

Amerigo Bolivár típusú négyütemû robogó áron
alul eladó. 06 (30) 291 7222
Összkomfortos családi ház eladó. Sárbogárd,
Kazinczy u. 17. 06 (30) 291 7222
Háromszobás, 100 nm-es összkomfortos ker-
tes családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 246
0080 (4508448)

Paprika, –paradicsompalánta eladó. Tinódi 21.
(4508793)

Hasas süldõ és harmadszor vemhes anyadisznó
eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 618 0722, 06 (70) 636
9303 (4508792)

Sárbogárdon a Salamon utcában családi ház,
sürgõsen eladó. 06 (20) 576 1342 (4508791)

Dunaújvárosba könyvelõiroda könyvelõt keres.
06 (20) 371 5508 (4508789)

Választási malacok eladók 06 (20) 367 2785

120 literes hûtõ, kukoricamorzsoló, 250-es
abrikter fagyalugép asztal nélkül eladó. 06 (70)
595 0972 (4508787)

Meghívó
a 2012. május 4-én, pénteken, 10–16 óráig megrendezésre

kerülõ

E G É S Z S É G N A P
címû rendezvényünkre a Sárszentmiklósi Klub udvarába.

Az „Egészségnap” rendezvénye hozzájárul egészségünk meg-
óvásához az ingyenes szûrõvizsgálatokkal, tanácsadásokkal az
egészséges életmód részletesebb megismertetésével.

Ingyenes szûrõvizsgálatok, tanácsadások: 10–16 óráig.
Véradás: 12.30–16.30 óráig.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

EGY KIRÁNDULÁSRA A SZÁZHALOMBATTAI
MATRICA MÚZEUM ÉS RÉGÉSZETI PARKBA.

Indulás: autóbusszal, 2012. május 20-án 9 órakor a Hõsök terérõl.

Hazaérkezés: kb. 17 órakor.
Program: a Matrica Múzeum megtekintése, látogatás a Régészeti Parkban, ahol a
„Kelta nap” keretei között ismerkedhetünk az „élõ” õskorral, kézmûveskedhetünk,
lepényt süthetünk, pénzt verhetünk, átélhetjük a régi hétköznapokat.
Az útiköltség, ebéd és a kedvezményes belépõ ára összesen kb. 2.000 Ft.
Jelentkezni 1.000 Ft elõleg befizetésével a könyvtárban lehet 2012. május 14-éig.
Csatlakozzon hozzánk!

Meghívó

2012. május 19.

Plank Antal
Emléktúra

Helyszín: az Örspusztai halastavak
környéke.

Találkozás Killer Gáborék
halásztanyáján.

Program:
9.30: megnyitó, megemlékezés a túra
névadójáról;
10.00: túra a tavak mentén;
13.00: ebéd, utána szabadon választott
programok;
16.00: bezárás.
Költségek: autóbusz viteldíja – 200 Ft,
étkezés díja – 1.800 Ft.
Az étkezés díja a bõséges halászlé és az
elfogyasztott italok árát tartalmazza.
Az étkezési igényt legkésõbb 17-én 19
óráig kérjük jelezni a 06 (30) 429
8964-es mobiltelefonszámon, vagy a 06
(25) 625 524-es vonalas telefonszámon,
illetve a nemeth-pal@freemail.hu cí-
men.
További tájékoztatás is a fenti címeken
kérhetõ!
Szeretettel várjuk, szép idõt, kellemes
túrázást kívánunk!

SÁRBOGÁRDI VÁROSI BIZOTTSÁG

Hargitai nagymamaHargitai nagymama
szakácskönyveiszakácskönyvei

kaphatók a Bogárd és Vidékekaphatók a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságotLapkiadóban és az újságot

árusító boltokban!árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 FtKis szakácskönyv: 1.500 Ft

Nagy szakácskönyv: 2.500 FtNagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának képviselõ-testülete a 20/2012. (IV. 19) ön-
kormányzati rendeletben foglaltak alapján Sárbogárd város
intézményi térítési díjainak mértékeit, valamint Nagylók és
Hantos községek térítési díjainak mértékeit 2012. május 1-jé-
tõl az alábbiak szerint állapította meg:

Sárbogárd város térítési díjainak mértékei

1. Tartós elhelyezést nyújtó intézményben (Ady E. út) fizeten-
dõ térítési díj
a) a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150
%-át nem haladja meg napi 3.000 Ft, havi 90.000 Ft;
b) a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150
%-át meghaladja napi 3.400 Ft, havi 102.000 Ft.
2. Idõsek átmeneti elhelyezését nyújtó intézményben fizeten-
dõ térítési díj
napi 2.300 Ft, havi 69.000 Ft.
3. Hajléktalanok átmeneti otthonában fizetendõ térítési díj
napi 500 Ft, havi 15.000 Ft.

4. Nappali ellátásban részesülõk (Tompa M. u.) napi térítési
díja 0 Ft.

5. Szociális étkeztetés térítési díja 1 Ft-tól a mindenkori öreg-
ségi nyugdíjminimum összegéig 150 Ft+áfa; a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegétõl annak 150 %-áig 210
Ft+áfa; a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-ától
annak 300 %-áig 257 Ft+áfa; a mindenkori öregségi nyugdíj-
minimum 300 %-a feletti jövedelem esetén 324 Ft+áfa. Ebéd
lakásra szállítása egységesen 60 Ft.

6. Házi segítségnyújtásért fizetendõ óradíj a jövedelem a min-
denkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg
120 Ft; a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150 %-át meghaladja 610 Ft; – mentális házi segítségnyújtás
óradíja 0 Ft.
7. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendõ napi díj 45
Ft, havi díj 1.350 Ft.

Nagylók és Hantos községek térítési díjai

Nagylók Hantos

1. Szociális étkeztetés intézményi térítési díja 0 Ft/fõ

0 Ft 0 Ft

1–42.749 Ft/fõ 216 Ft+áfa 252 Ft+áfa

42.750–85.499 Ft/fõ 252 Ft+áfa 328 Ft+áfa

85.500 Ft/fõtõl 312 Ft+áfa 420 Ft+áfa

Étel kiszállítási díja 60 Ft/fõ/adag 60 Ft/fõ/adag

2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

Házi segítségnyújtás óradíja

0–42.749 Ft/fõ 100 Ft 200 Ft

42.750 Ft/fõtõl 150 Ft 250 Ft

Házi segítségnyújtás ételszállítási díja 60 Ft/fõ/adag 60 Ft/fõ/adag

Mentális segítségnyújtás – napi 30 perc 0 Ft 0 Ft

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Tájékoztató
A kormány 61/2012. (III. 30.) korm. sz. rendeletével módosí-
totta a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési ked-
vezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) kormányrendeletet (to-
vábbiakban: kormányrendelet). A módosítás 2012. március 31.
napján lépett hatályba.
A módosítás érintette többek között:
– a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvez-
ményeire jogosultak körét, vagyis azt, hogy ki tekinthetõ súlyos
mozgáskorlátozott személynek;
– a súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló dokumentumok kö-
rét;
– a támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejét, valamint
a kérelmek elbírálásának határidejét.
A szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyúj-
tásának határideje minden év május 15. napja, így ez évben
2012. május 15-e.
A kérelmet a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.), vagy
a Fejér Megyei Kormányhivatal két Integrált Ügyfélszolgálati
Irodájánál (8000 Székesfehérvár, Piac tér 10., vagy 2400 Du-
naújváros, Vasmû u. 39.) lehet benyújtani postai úton, vagy
személyesen.
A szociális és gyámhivatal a jogosultságokról – az általa létre-
hozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszám fi-
gyelembevételével – minden év szeptember 15. napjáig, ez év-
ben 2012. szeptember 15-éig dönt.
A jegyzõi hatáskörbe tartozó közlekedési támogatások megál-
lapítását a változás nem érinti, ezen támogatások elbírálása és
megállapítása továbbra is a lakóhely szerint illetékes jegyzõ ha-
táskörébe tartozik a 102/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 14/A.
§ (2) bekezdése b) pontja szerint.
A szociális és gyámhivatal elérhetõsége: Levelezési cím: 8000
Székesfehérvár, Piac tér 12-14., III. emelet, e-mail: gyamhiva-
tal@fejer.kdrkh.hu, honlap: www.fejerkozig.helyinfo.hu.
A szociális és gyámhivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ–csü-
törtök 8–11.30 és 13–15.30 óráig, péntek 8–11.30 óráig.
A tárgyban készült részletes tájékoztató, kitöltési útmutató a
sárbogárdi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál is meg-
tekinthetõ, a kérelemnyomtatvány átvehetõ.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A VERTIKÁL Zrt. (mint közszolgáltatást végzõ) tájékozta-
tása alapján felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy

Sárbogárd város közigazgatási területén a VERTIKÁL Zrt.

LOMTALANÍTÁST

szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével.
Felkérjük a Lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett
nem veszélyes hulladékot (azaz a háztartásokból származó ki-
selejtezett bútorokat, textíliákat, mûanyagokat stb.) a jelzett
napon helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7 óráig.
A lomtalanítást végzõ teherautók minden utcán csak egyszer
haladnak végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor,
szárazelem, festékesdoboz, növényvédõ szer, gyógyszer, olajos
hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ, állati tetemek stb.) nem szál-
lítható el.

A lomtalanítás idõpontjai
2012. május 9-én (szerda): Sárbogárd;

2012. május 10-én (csütörtök): Sárszentmiklós;
2012. május 11-én (péntek): Alsótöbörzsök, Nagyhörcsök,

Sárhatvan, Pusztaegres, Rétszilas, Kislók.

Városi polgármesteri hivatal, Sárbogárd

Képviselõi fogadóóra

Varga Gábor országgyûlési képviselõ 2012. május 3-án, pénte-
ken az alábbi idõpontokban és helyszíneken tart fogadóórákat:

Sárbogárdon 14.30–15.30 óráig a képviselõi irodában;

Sárkeresztúron 16.00–17.30 óráig a polgármesteri hivatalban.
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Májusi néphagyomány
A néphagyományok tisztelete, ápolása a
nemzettudatunkat erõsíti, és a valahova
tartozást fejezi ki. A tavaszi ünnepkör
egyik jeles napja május elseje. Napjaink-
ban is élõ hagyomány Európa-szerte, hogy
a májusfa szimbolikus kelléke az ifjúság ta-
vaszi szokásainak. A májusfa állítása ha-

zánkban is a mai napig jelen van. „Szülõ-
földünkön a májusfa állításának két for-
máját lehetett elkülöníteni. Egyrészt a le-
gények a közösség számára egy nagyobb
fát emeltek, rendszerint a falu központi
helyén, nevezetesebb épülete elõtt. Más-

részt a településen szerteszét a tisztelet je-
léül, a köztiszteletben álló emberek háza
elé is került májusfa, valamint a lányos há-
zak elé. Ez utóbbiból látszik, hogy a május-
fa egy közösség szimbolizálása mellett je-
lentõséggel bírt a lányok-legények kapcso-
latában, az udvarlásban is.”

A mai gyerekek közül azonban csak keve-
sen tudják, hogy milyen népszokások kap-
csolódnak a májusfaállításhoz, és hogy mit
jelképez. Mivel a felnövekvõ nemzedék a
népszokásokból ismerheti meg a legjob-
ban nemzeti identitásának „gyökereit”,

ezért van jelentõsége többek között a nép-
hagyomány ápolásának is. Egy nemzet ak-
kor él tovább, ha vannak, akik a néphagyo-
mányokat tovább éltetik.

A Mészöly Géza Általános Iskolában a
napközis gyerekekkel elevenítettük fel,
hogy a mezõföldi emberek hogyan ünne-
peltek régen, és hogyan tették szebbé, vál-
tozatosabbá a hétköznapokat. A 7. csoport
tanulói és tanítója furulyával és énekszóval
köszöntötte a tavaszt. A szereplõktõl meg-
tudhattuk, hogy milyen népszokások éltek
és élnek ma is május elsejének virradatára.
A fiúk karikára kötözték a színes szalago-
kat – mint régen a legények a koszorúra –,
majd a feldíszített karika felkerült a sza-
badtéri tantermünk elõtti rúdra. Igaz,
hogy a májfánk – ahogy felénk nevezik –
nem vadkörtébõl készült, mint régen,
azért körbe táncolva elénekeltük a Kör-
téfa, körtéfa kezdetû népi gyermekdalt is,
melynek eredete szintén ehhez a népszo-
káshoz fûzõdik.

Ha nem lennének népszokásaink, nem
lenne gyökerünk, és szerteszét fújna ben-
nünket a szél a világban. Mi azonban kö-
szöntöttük a tavaszt, ezért nálunk csak a
színes szalagokat lengeti az áramló levegõ.
Forrás: Gelencsér József–Lukács László: Szép na-
punk támadt, A népszokások Fejér megyében,
Székesfehérvár, 1991.

Huszárné Kovács Márta
MGÁI napközis munkaközösség


