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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

KELL AZ ELISMERÉS,
SZERETET ... hogy

táncoljunk az esõben
(1. oldal)

„A HARCOT
BÉKÉVÉ OLDJA

AZ EMLÉKEZÉS”
(8. oldal)

A BOGRÁCS mellett
ELÕKERÜLT

A BUTYKOS is
(4. oldal)

Bogárd-reklám
Való igaz, hogy egyes sárbogárdi ese-
mények nagyobb érdeklõdést érdemel-
nének, de a székesfehérvári könyvhéten
megállapítottam: nincs szégyenkezni-
valónk. Egy átlagos bogárdi rendezvé-
nyen többen szoktak lenni, mint
amennyien a könyvhét megnyitójára el-
látogattak. Persze, ne hagyjuk figyel-
men kívül a létszámot bármely települé-
sen befolyásolni képes tényezõket, mint
például az aktuális idõjárás, párhuza-
mos programok satöbbi.
A három nap folyamán azért megszapo-
rodtak az emberek, és büszkén konsta-
táltuk, hogy népszerûek voltak a Sárbo-
gárdhoz kötõdõ szerzõk általunk kínált
kötetei, és a városról alkotott kép sem
annyira gyászos, mint gondolnánk. Szá-
mos érdeklõdõ, aki megállt illetve köny-
vet vásárolt standunknál, kellemes em-
lékeket, baráti, rokoni kötelékeket idé-
zett föl e vidék vonatkozásában. Beiga-
zolódott számomra, hogy a bulvármédi-
ában föl-fölkapott kedvezõtlen hírek-
nél nagyobb mértékben befolyásolják a
személyes kapcsolatok az egy-egy tele-
pülésrõl alkotott benyomást.
A város becsülete tehát az itt élõk hír-
nöki tevékenységén is múlik. Magunk
alatt vágjuk a fát a negatív reklámkam-
pánnyal.
Kihasználva a könyvhét által biztosított
megyei nyilvánosságot azt hirdettem
szóban, jelenléttel és a Vörösmarty rá-
dióban az ugyancsak bogárdi lokálpatri-
óta Bokányi Zsolt mûsorában, hogy
Sárbogárd nem egy élhetetlen, borzal-
mas helység.

Hargitai–Kiss Virág
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Pedagógusok köszöntése Sárbogárdon
Kedden délután köszöntötték a pedagógu-
sokat a sárbogárdi József Attila Mûvelõ-
dési Központban. A bejáratnál minden pe-
dagógust egy szál virággal ajándékoztak
meg.
Az ünnepséget dr. Sükösd Tamás polgár-
mester nyitotta meg, rendkívüli tisztelettel
méltatva a pedagógusok munkáját. A meg-
nyitót követõen ifj. Varnyu Péter szavalata

hangzott el, majd a Belly Kids gyerekhas-
táncosok mûsora következett. A mûsor
után ünnepélyes keretek közt több díjat is
átadtak.

Aranydiplomát vehetett át Sárosi
Györgyné, a Mészöly Géza Általános Isko-
la nyugalmazott igazgatója. Sárbogárd Vá-
ros Oktatásáért díjat adtak át a Sárbogárdi

Zengõ Óvoda óvodapedagógusának, volt
vezetõjének, Koncz Jánosné Erzsi óvó né-
ninek. Két Talentum díj is kiosztásra ke-
rült, melyet idén Katona Dorottya és El-
lenbruck Krisztina érdemeltek ki.
Gratulálunk a díjazottaknak!

Hargitai Gergely

Tankerületi pedagógusnap
A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Sárbogárdi Tankerülete úgy döntött
még tavaly, hogy minden évben a tankerü-
let más-más településén rendezik meg a
pedagógusnapot. Idén Alapon került sor
az ünnepségre a mûvelõdési házban. So-
kan eljöttek az intézmények részérõl.
Az alapiak a tõlük megszokott szíves ven-
déglátással fogadták házigazdaként a ven-
dégeket.
Méhes Lajosné polgármester asszony, aki
maga is pedagógusként dolgozott koráb-
ban, ekképp fogalmazott nyitó beszédé-
ben: a gyógyítás mellett talán a legneme-
sebb, de egyben legnehezebb feladat is a
tanítás. Igazi szobrászmunka. Részletezte,
milyen tulajdonságokkal bír egy jó pedagó-
gus, és hogy fontos a társadalmi környezet
is, hogy megfelelõen végezhesse a munká-
ját. Kell az elismerés, szeretet a mindenna-
pi csatákhoz, hogy táncoljunk az esõben –
mondta. Egyúttal minden intézménynek

egy kis rózsafát ajándékozott Alap község
nevében.
Ezután az alapi Kistücskök adtak elõ pár-
nás, játékos néptáncot, amit Köõné Mari-
ka tanított be nekik. A helyi iskola diákjai
egy humoros zenei felvétel után akrobati-
kus elemektõl sem mentes bajor táncot
mutattak be. Majd versek következtek a

hetes feladatairól, Jankovics Ferenctõl,
Füle Lajostól, és egy kis furulyajáték.
Szilágyiné Németh Sarolta, a tankerület
vezetõje egy megható és tanulságos törté-
nettel köszöntötte a pedagógusokat, mely
a tanár–diák közötti különleges kapcsolat-
ról, egymás kölcsönös tanításáról szólt. E
gondolattal fejezte be beszédét: a pedagó-
gusok munkájának záloga a jövõ nemzedé-
ke.
Szilágyiné gratulált az iskoláknak a mun-
kához, és az iskolaigazgatókkal együtt elis-
merést adott át a kiemelkedõ munkát vég-
zõ kollégáknak. Elbúcsúztatták a nyugdíj-
ba vonulókat is.
Zárásként a Nagytücskök roptak táncot a
színpadon. Az elõtérben és az emeleten fi-
nom falatok és az alapi iskola diákjainak,
pedagógusainak munkáiból nyílt kiállítás
várta az ünnepelteket, vendégeket.

Hargitai–Kiss Virág
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A hetedik te magad légy
Szép nyári nap volt szombaton – ilyenkor érdemes kimozdulni, találkozni azokkal, akik-
kel az ember csak szeretne. Így gondolta a Csilléri család néhány tagja is, hiszen már he-
tedik alkalommal jöttek össze a családi találkozójuk alkalmával.

A szokást kissé megtörve ezen a hétvégén a cecei V8 vendéglõ teraszán gyülekeztek a
családtagok. Déltõl kezdve folyamatosan érkezett a társaság, majd mindenki elköltötte a
választott ebédjét. Közben elõkerültek a régi családi fotók, a családfa, a büszkeségnek
okot adó címer, az elõzõ találkozók után gyûjtött újságcikkek, Cece története és egyéb
relikviák. Természetesen nemcsak a történelemrõl volt szó, hanem az aktuális helyzetrõl
is – kikkel bõvült a család a közelmúltban, hogy állnak a fontos munkálatok, de persze
csak a jelenlévõk tudnának számot adni a hosszas beszélgetések minden témájáról.
Katona Klára (a szervezõ) édesanyja, a kilencvenéves Katonáné Csilléry Erzsébet az idei
évben is verssel szórakoztatta a közönséget. A résztvevõk mindig gazdagodnak ismere-
tekkel, hiszen egy év alatt rendszerint akad valami, ami elõbukkanhat a vitrinbõl, vagy el-
jönnek olyanok is a találkozóra, akiknek eddig nem látott családi „kincseik” vannak.

Menyhárt Daniella

Isten éltesse
a párt!

Ritkán van alkalmunk beszámolni 65. há-
zassági évfordulóról, hiszen kevés pár éri
meg ezt a szép idõt. Csuti János és felesé-
ge, Mária néni (lánykori nevén Gyalus Má-
ria) június 3-án ünnepelte vaslakodalmát,
mely a vasakarat szimbóluma: „együtt jó-
ban, rosszban, egészségben, betegségben”.
Mindketten idén õsszel töltik be 85. élet-
évüket.
János bácsi Mindszentpusztán született,
Mária néni pesti lány volt, a háború elõl
menekülve jöttek Sárbogárdra a rokonok-
hoz. Egybekelésük után Mindszentpusz-
tán laktak a kastélyban, több családdal
együtt. Öt gyermekük született: Mihály,
Ferenc, Mária, Éva és János.
János bácsi traktorosként és vegyszerezõ-
ként dolgozott a téesznél, Mária néni ház-
tartásbeliként a gyermekeket nevelte, álla-
tokat gondozott.
9 unokával ajándékozták meg õket fiaik és
lányaik, közülük sajnos már csak 8 él. Az
unokák részérõl 6 dédunoka hoz napsuga-
rat idõs éveikbe.
Jó egészséget, további együtt töltött éveket
kívánunk a Csuti házaspárnak!

A fotók – 65 év különbséggel – a mindszent-
pusztai kastély bejárata elõtt készültek.

Hargitai–Kiss Virág

Világháborús kutatások
1945-ben ért véget a második világháború, ezért a kerek évforduló miatt több program is
lesz az év folyamán. E programsor egyik jeles eseményeként a „Magyarország részvétele
a második világháborúban” címû elõadást hallgathattuk meg június 3-án a Madarász
József Városi Könyvtárban.
Novák Kovács Zsolt alpolgármester, a Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke köszöntöt-
te a vendéget, Illésfalvi Péter hadtörténészt, a Magyar Honvédelmi Minisztérium Társa-
dalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztály fõtanácsosát, aki a második világ-

égéssel kapcsolatos kutatá-
sairól beszélt a hallgatóság-
nak. Mivel fényképgyûjte-
mény-kezelõ volt évekig,
ezért számos alig ismert, ere-
deti felvétellel illusztrálta
elõadását.
Rendkívül érdekes és tanul-
ságos elõadást hallhattunk,
láthattunk.
A háborúk vesztesége to-
vább él a családok emlékei-
ben, ezért ebben az évben is
méltóképpen hajtsunk fejet
az elhunyt hõsök elõtt.

Mágocsi Adrienn
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A Pörköltfesztiválról röviden
Megpróbálom röviden összefoglalni, ho-
gyan is sikerült az idei, immáron 5. alka-
lommal megrendezett Pörköltfesztivál
Sárbogárdon, bár nem könnyû dolog egy
egész napos rendezvényrõl pár sort megfo-
galmazni. De lássuk, milyen is volt ez a ren-
dezvény. Jó szokáshoz híven a Sárbogárdi
Fúvószenekar mûsora nyitotta a rendez-
vényt dr. Sükösd Tamás polgármester kö-
szöntõjével, aki nem bocsátkozott több ol-
dalas beszédbe, inkább csak azt kívánta,
hogy mindenki érezze jól magát ezen a
szép napon. Szavait a Sárbogárdi D-13
Postagalamb Sport Egyesület fellegekbe
röppenõ galambokkal koronázta meg.
Tíz órakor kezdetét vehette a fõzés. Idén
kicsit alábbhagyott az érdeklõdés a feszti-
vállal kapcsolatban, talán a meleg miatt is,
hiszen nem volt annyi sátor és nevezõ, mint
az elõzõ években. Ehelyett igazi családias
hangulat uralkodott, s még a nagy fõzés
közepette is volt idõ átmenni egy jó barát,
vagy ismerõs meghívásának eleget téve a
másik sátrához, hogy megkóstolják egy-
más borát, pálinkáját s egy jót beszélgesse-
nek akár arról is, hogy mi kell egy jó pör-
költbe. Pedig ez aztán nagyon szubjektív,
ugyanis ahány ház, annyi szokás – itt annyi
szokás, ahány bogrács. Járva az árnyékban
megbúvó sátrakat nagyon jókat beszélget-
tem, olyan emberekkel is, akikkel amúgy
nem sûrûn adódik ilyen alkalom. Szívesen
hívtak, hogy üljek le melléjük a bogrács
mellé, s elõkerült a butykos, vagy üveg is,
mely saját készítésû italt rejtett magában.
Az eredményhirdetés szakította meg a be-
szélgetést Miskával, a város legjóindula-

túbb emberével. Kérdeztem
Miskát, mi lesz Sárbogárddal
nélküle. A válasz meglepõ
volt: „Lehet, hogy a világ is el-
veszik!”
De a nap még tartogatott
meglepetéseket. Dr. Sükösd
Tamás elmondása szerint na-
gyon nehéz helyzetben volt a
zsûri, és nagyon szoros ver-
seny alakult ki a pörköltek
közt. Ezt mi sem bizonyította
jobban annál, hogy a második
helyen holtverseny alakult ki.

A helyezések a következõképpen alakul-
tak: 3. Aranyvölgy Vadásztársaság, 2. Pap-
földi Jóbarátok, 2. Érdi kukták, 1. Vadma-
lacok.
Ezt követte a mûsoros délután, ahol renge-
teg tánccsoport lépett fel kicsiktõl a nagyo-
kig. Mûsort adott a Kiscsillag, a Zumba
Fitness Helgával, fölléptek az Írisz Ori-
ental és a Belly Kids hastáncosai, a Ten
Dance táncosai Radnai Zoltánnal és Szõ-
ke Fannival az élen, valamint a Sárréti
Csókavirág Népi Együttes. Nap közben a
gyerekeket játszóház, ügyességi és képes-
ségfejlesztõ, valamint népi játékok várták,
ezen kívül felülhettek a kisvasútra, gyer-
mekkörhintára, a nem annyira gyerekek
pedig felülhettek a körhintára, dodzsemre
és egyéb veszélyesebbnek tûnõ gyomorfor-
gatókra.
Aki ezek után még nem szédült eléggé, azt
a sörsátorba várták a mûsorok után, hisz a
mulatozókat az EFKA zenekar szórakoz-
tatta hajnalig, s a BL-döntõt is megtekint-
hették kivetítõn a futballrajongók.
Másnap délután a Csík zenekar koncertjén
töltõdhettünk fel és pihenhettük ki a hét
fáradalmait. A népi zenekar újfent remek
koncertet adott, s másfél órás mûsoruk vé-
gén ráadásként még két nótát húztak a kö-
zönség tapsviharának köszönhetõen. Vé-
gül állva tapsoltuk meg ezeket a remek em-
bereket, s szívesen látjuk õket legközelebb
is, hiszen még a nagy meleg ellenére is telt
ház volt. Néhányan még az aulában vagy
állva hallgatták végig a mûsort.

Hargitai Gergely

Futás a hûsítõ vízpermet alá...
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Rucz-farm kívül-belül
Kedden délelõtt nagy volt a készülõdés a Rucz-farmon. Irénke
néni a tõle megszokott vidámsággal és izgalommal készült a ven-
dégei fogadására. Emiatt az alkalom miatt többször is kért, hogy
tudósítsunk, mert a szívéhez közel álló csoport érkezett: a pol-
gárdi Széchenyi István Általános Iskola diákjait vendégelte meg –
már nem elõször.
A negyedikesek egyik osztályfõnöke, Tar Dezsõne Marcsi már
harmadik alkalommal látogatta meg az éppen aktuális negyedik
osztállyal a Rucz-farmot. Elsõ alkalommal szerelem volt, amit ta-
pasztalt, és a dolog azóta sem változott – Irénke néni mindig lelke-
sen és szeretettel fogadja a társaságot. Az osztály egyébként egy
különleges csapat, akikért a két osztályfõnök, Tar Dezsõné és
Rácz Katalin szemmel láthatóan rajong.

A mindennapos testnevelésbõl eddig még éppen kimaradtak, a
mozgást pótolandó viszont a sporttal egy tagozatos osztályhoz ha-
sonlóan kiemelten foglalkoznak. Az osztályban sok igazolt focista
van, három éve hetente pingpongoznak, úszni, korcsolyázni jár-
nak, lovagolnak, de még sorolhatnánk, hogy a 22 gyerek mi min-
dennel tölti ki a napjait. Éppen amiatt, hogy sok programot szer-
veznek együtt, nagyon jó közösség alakult ki köztük. Az osztályfõ-
nökök véleménye szerint a sport mellett nagyon fontos, hogy mi-
lyen a tanár hozzáállása, õk pedig a közös munka elejétõl kezdve
kiegészítik egymást. A mottójuk: mindent érted, de nem helyet-
ted. Egész napos osztályként napi 8 órában együtt vannak a gyere-
kekkel, ezért nagyon családias hangulat. Sokat dolgoznak közö-

sen, ami miatt több dolgot tudnak nyerni: rendszerint õk viszik el
az iskola legszebb termének díját, decemberben az övék lett az or-
szág legjobban díszített osztályterme, kirándulást is nyertek már,
az ünnepségekre mindig népszerû, új, különleges elõadásokkal
készülnek. Vajtára a 22 diákkal legalább ugyanennyi szülõ jött,
ami a tanítók szerint szintén meghatározza a hangulatot, mert a
szülõk nagyon támogatják õket. Õk is jól érezték magukat, alig
várták a szülõ–diák focimeccset, a pingpongozást, vagy azt, hogy
beleshessenek Irénke néni borospincéjébe (a borkóstolásról nem
is beszélve).
Ahogyan megérkeztek a farmra, azonnal fogták a focilabdát, a
pingpongütõket, a kártyákat, de még a horgászbotokat is. Aki kö-
rülnézett, megsimogatta a kutyákat, kicsodálkozta magát az álla-
tokon, az a bottal a vállán elindult a telek végén levõ tóhoz halat
fogni, vagy tavirózsát csodálni.
De nem csak a gyerekekrõl szólt ez a nap. Voltak, akik a háttérben
nagyon nagy munkát végeztek azért, hogy mindenki jól érezze
magát. Irénke néni már évek óta dolgozik kedves, megbízható
emberekkel, akik reggeltõl estig fontos szerepet töltenek be a
vendéglátásban. Délelõttõl kezdve sütött-fõzött Blaskóné Mar-
git, Fehérné Magdi és Csillériné Marika. A húsleves, a rántott hús
a köretekkel és a palacsinta elkészítése, valamint a tálalás is az õ
kezük munkája volt. Blaskóné korábban vadászvacsorákon is fõ-
zött, már körülbelül 30 éve hódol a házias ízeknek. Azt mondja,
hogy nem szereti a sok fûszert, amik többször ütik is egymást
egy-egy ételben, sokkal inkább hódol a klasszikus ízeknek: kevés
hozzávalóval, de annál több ízzel. Ha már az íznél tartunk: a lek-
város, kakaós és fahéjas palacsintákat csak úgy kapkodták a kicsik
és a nagyok! A konyhában a nagy melegben is nagyon szépen
helytálló asszonyok rutinból, fejbõl fõztek 50 embernek, a meg-
szokásra bízták az ételeket, az eredményt pedig az üressé vará-
zsolt tányérok mutatták. Már mindenki kipihente és lemozogta az
ebédet, mire õk leültek – aznap talán elõször – a lugas alá és végig-
kóstolták, mit is alkottak. De mire végeztek, sietniük is kellett,
mert a nagy vihar Vajtát sem kerülte el, be kellett menekíteni a
dolgokat az udvarról.
Irénke néni ezen a napon többször is kért, hogy ezekrõl az asszo-
nyokról mindenképpen írjak néhány sort, mert hálás, hogy olyan
sokszor segítenek neki. A gyerekek boldogok voltak, a háromhe-
tes õzike megetetése után pedig megpróbálták elverni a szülõket
egy pörgõs focimeccsen.

Menyhárt Daniella

Gyereknap a bölcsiben
Május utolsó péntek délelõttjén a Sárbogárdi Hársfavirág Böl-
csõde dolgozói számos meglepetéssel készültek az udvaron a
gyermekeknek. Ugrálóvár, csúszda, kismotorarzenál, homokozó-
és kerti játékok várták az apróságokat, no meg egy kedves bohóc,

akinek a kezei között pillangóvá, csigabigává, kutyává varázsoló-
dott sok-sok színes lufi. A kezdetben kissé megilletõdött gyerek-
sereg a játékok birtokba vételében kifáradva gyümölccsel, frissí-
tõvel, süteménnyel megrakott, terített asztalkák mellett frissülhe-
tett fel. Mindegyikük kapott egy kis ajándékot is.
A szülõkkel közösen eltöltött nyílt program egyúttal arra is alkal-
mat adott, hogy az édesanyák, édesapák, nagyszülõk köszönetet
mondjanak az egész évi fáradozásért a nevelõknek, gondozók-
nak.

Hargitai–Kiss Virág
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55 éves általános iskolai osztálytalálkozó Cecén
2015. június 6-án osztálytalálkozó keretében Inotai Péter Paradi-
csom csárdájában idéztük fel iskoláskorunk emlékeit, felejthetet-
len gyermekkorunkat.
Izgatott kíváncsisággal vártuk a nagy találkozást. Jó volt újra min-
denkit látni, ami egyben azt is jelenti, hogy megint elszaladt 5 év.
Immár 55 évvel ezelõtt volt a nagy esemény, mely megnyitotta a
kaput életünk új szakaszába. A múlt megszépülve tárult ismét
elénk, szeretetteljes légkörben megnyitottuk szívünket az emlé-
kek elõtt. Mosoly és szomorúság is volt a szemünkben, hisz’ van-
nak már, akik nem ünnepelhettek velünk, igazoltan voltak távol.
Gyertyagyújtással, néma csendben emlékeztünk meg róluk, sze-

retett tanárainkról és elment hozzátartozóinkról, akik segítették
és meghatározták életünket.

Ebéd mellett felidéztük a boldog diákéveket, mindenki pár mon-
datban felelevenítette az életútját, énekeltünk, mulattunk, ismét
önfeledt ifjak lehettünk.

Mindnyájan feltöltõdve, erõt merítve a továbbinduláshoz így bú-
csúztunk: 5 év múlva ugyanitt találkozunk.

„A múlt emlék, a jövõ titok és a jelen ajándék.”

Pirginé Albert Tímea

Cselló és fagott
Bali Gabriella és Horx Laura, a Bartók Béla Szakközépiskola vé-
gezõs tanulói mutatták be a sárbogárdi közönségnek vizsgadarab-
jaikat pénteken 18 órától a sárbogárdi díszteremben, a Bogárd-
Dal Egyesület által szervezett, szûk körben meghirdetett hang-
versenyen.
Gabriella csellón, Laura pedig fagotton játszik. Õket Huszics Ibo-
lya kísérte zongorán.
Szabados Tamás nyitotta meg a rendezvényt, köszöntve a szép
számban megjelenteket. Örömmel konstatáltam, hogy Sárbogár-
don ekkora érdeklõdés van a zenei kultúra iránt, bár még nagyobb
lett volna az örömöm, ha a fiatalabb korosztályból is több érdek-
lõdõ mutatkozott volna.
Az elõadott darabok közül sok mûvet én sem ismertem, viszont
zeneszeretõként és szerény tudású basszusgitárosként örömmel
hallgatok bármilyen hangszeres zenét, ami élõben sokkal na-
gyobb hatással van az emberre, mintha felvételrõl hallgatná.

Elõször fagottszonátát hallgathattunk meg Horx Laura elõadásá-
ban zongorakísérettel. Majd Daspalj D-dúr etûdje szólalt meg
csellón Bali Gabriella elõadásában. Így váltották egymást a mû-
vek és a hangszerek. A koncert egyúttal felkészülés is volt Gabri-
ellának a fõiskolai felvételihez. Nekem a legjobban Fauré, Gab-
riel Pillangó címû szerzeménye tetszett, amit Gabi csodálatosan
játszott el. A lányok végül együtt is elõadtak egy mûvet, mellyel
nagy sikert arattak.
Kívánunk Gabinak sok sikert a felvételihez!

Hargitai Gergely
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Mezõszilasi tehetség
A mezõszilasi Németh László Általános
Iskolába belépve az embernek tátva marad
a szája a sok relikviától, amiket a diákok
szereztek a különbözõ eseményeken. Kö-
zelebb menve látható, hogy érmek, mezek,
csapatképek dominálnak. Nem meglepõ
ez azok számára, akik egy kicsit is ismerik
az iskola igazgatójának, Zámbó Tibornak
a tevékenységét. Mezõszilas hírnevét
nagyrészt a kézilabdázók öregbítik, több
elsõ osztályú játékos nevelõdött az igazga-
tó keze alatt. Mindezek mellett viszont
más tehetségeket is rejt a település: nem-
csak sportban, hanem egyéb tantárgyak-
ban is kiemelkedõ eredményekkel büsz-
kélkedhetnek a diákok.
Zámbó Tibor igazgató csütörtökön azzal
fogadott bennünket, hogy egy különleges
diákkal fogunk beszélgetni, majd Tasi Dá-
niel igazgatóhelyettes kísért minket a pihe-
nõbe. Ott ismét szemügyre vettem néhány
csapatképet, majd megérkeztek, akikrõl
rejtetten már korábban meséltek nekem:
Tasi Dániel Vazul és a matematikatanára,
Molnár Mónika. Mindketten nagyon sze-
rényen léptek be a helyiségbe, Mónika
még azt is mondta, hogy nem is tudja pon-
tosan, miért vannak itt, nem igazán szere-
tik az eredményeknek ezt a fajta mutoga-
tását.
Aztán közösen kiderítettük, mi is az oka
annak, hogy beszélgethetünk egymással.
Vazul évek óta gyûjti be a helyi, megyei és
országos matematikaversenyek dobogós
helyezéseit, mondhatni, ha valahol elin-
dul, ott az egyik elõkelõ helyet ki is bérli
magának. A most végzõs fiú szerényen me-
sélt a legutóbbi megmérettetésérõl: május

30-án Szegeden a korosztályában meg-
nyerte a Tudásbajnokság matematikai
részlegének országos döntõjét! Idõvel ki-
derült, nem is akárhogy: a verseny után
pontveszteség nélkül állhatott a képzelet-
beli dobogó legfelsõ fokára. Már a megyei
döntõbõl is hibátlan feladatsorral mehe-
tett tovább – ezt a jó sorozatát a Tisza part-
ján sem törte meg. Szegedrõl könyvjuta-
lommal, éremmel, oklevéllel és egy nagy
serleggel tért haza.
Nemcsak õt, hanem felkészítõ tanárát (és
egyben édesanyját) is jutalmazták egy ki-
váló pedagógusnak járó kupával. Arra vol-
tak a legbüszkébbek, hogy méltóan vették
fel a versenyt a kétszer annyi óraszámban
tanuló tagozatos iskolák diákjaival szem-
ben. Vazul elmondta, hogy a felkészülés –
annak ellenére, hogy a lehetõség otthon is
biztosított lett volna – a többi diákkal
együtt, szakköri kereteken belül történt.
Mónika sajnálja, hogy a tantervben na-
gyon kevés a matematikaóra ahhoz, hogy a
logikai képességeket megfelelõen fejlesz-
teni lehessen, éppen ezért matematika
szakkört tart tanítás után. Elmondása sze-
rint sok versenyre való nevezés fizetõs,
amit a szülõk többsége nem engedhet meg
magának, hanem kiválasztanak egyet-
egyet az évi több tízbõl, amelyre a gyereket
elengedik. Vazul könnyebb helyzetben
van, mert a számára szimpatikus verse-
nyekre a szülõk biztosítják a nevezés fel-
tételeit.
Ahogy korábban mondtam, nem ez volt az
egyetlen verseny, ahol Vazul szépen telje-
sített: az Alapmûveleti Matematikaverse-
nyen évek óta eredményesen szerepel,

idén második, tavaly viszont elsõ helyezést
ért el, ami azért is nagy szó, mert itt is a ma-
tematikát emelt óraszámban tanulókat si-
került felülmúlnia. Ezen kívül kiemelke-
dõen teljesített a Varga Tamás-matemati-
kaversenyeken (idén és tavaly is megnyer-
te), a Kockakobak vagy a Kenguru mate-
matikaversenyeken is.
De a sor még mindig nem ért véget: a nyol-
cadikos diák az angolversenyeken is szép
eredményeket ér el. A Tudásbajnokság-
ban is nevezett, és az országos döntõben
ötödik helyen végzett. Mindamellett, hogy
sok angol- és matematikaversenyen hozta
el a dobogós helyezésekkel járó elismeré-
seket, érdekli még a fizika is. Vazul szep-
tembertõl a pécsi Nagy Lajos Gimnázium-
ban folytatja tanulmányait – édesanyja
büszke arra, hogy minden megjelölt helyre
bejutott volna a felvételinél, viszont a
pécsiek felhívták õket, hogy örülnének, ha
Vazul az õ intézményükbe járna.

Menyhárt Daniella

Nyárköszöntõ hangverseny
Aki figyelmesen követi a miklósi iskola
történéseit, megszokhatta, hogy év vége
felé az iskola kórusa és hangszeresei kon-
certet adnak a helyi evangélikus templom-
ban. Idén sem történt ez másként, jóllehet
júniusba lépve nem tavasz-, hanem nyár-
köszöntõ koncertre szóltak a meghívók.

A péntek délután alaphangját Horog Dóra
és Bõjtös Attila (furulya–gitár) kettõse ad-
ta meg egy 16. századi rondóval. A köszön-
tõ szavak és a közös éneklés után Kodály
Zoltán két kis kórusa szólalt meg a gyer-
mekek ajkán: Jézus és a gyermekek, Bol-
dogasszony köszöntõje. Ezt román, német

és lengyel népdalok követték. A hangsze-
resek, Zelman Fanni (fuvola), Varga Petra
(klarinét), Strasszer Virág (altfurulya) elõ-
adásában egy-egy Telemann-, Beethoven-
és Händel-darab szólalt meg. Régóta
visszatérõ „vendégmûvészként” Szummer
Ádám aranyozta be trombitajátékával az
estet. Telemann hõsi indulóiból hallhat-
tunk egyet tolmácsolásában. Ugyanakkor
az énekek kíséretében is szerepet vállalt.
Megszólalt ezen kívül még Bródy János „
A végtelenhez mérve semmi sem tökéle-
tes” címû szerzeménye, a „Rejtelmek ha
zengenek” kezdetû József Attila-vers Sebõ
Ferenc megzenésítésével, amit fuvola–kla-
rinét–gitár trió kísért, valamint egy csoda-
szép Thomas Tallis-kánon, mely az angli-
kán templomok hangzásvilágát varázsolta
a hallgatóság elé.
A mûsort az „Eljõ az Úr” kezdetû spirituá-
lé zárta, igazi örömteli végszót adva a szín-
vonalas rendezvénynek.

Tudósítónktól
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Hírek az alsószentiváni iskolából
IV. Alsószentiváni Kosárlabdakupa

Iskolánkban három éve hagyományt teremtettünk egy körzeti ko-
sárlabdatorna évenkénti lebonyolításával, mivel elég kevés az
olyan kosárlabdaverseny, ahol a környék iskoláinak csapatai eb-
ben a szép sportágban összemérhetik tudásukat.
Ismét valamennyi iskolának küldtünk meghívót, s mellette szeret-
tük volna szorosabbra fûzni az alapi és cecei társiskolákhoz fûzõ-
dõ kapcsolatunkat is, így az õ részvételükre különösen számítot-
tunk. Ezen reményünk végül be is vált: a rendezvényt mind a
cecei, mind az alapi iskola megtisztelte látogatásával, bár egyi-
küknél sem hagyomány a kosárlabdasport ûzése.

Mellettük a dunaföldvári Magyar László Gimnázium csapata
képviseltette magát, így 4 csapat játszott körmérkõzéses lebonyo-
lításban egy villámtornát, 2x10 perces félidõkkel. Akik eljöttek,
nem bánták meg, hiszen a napsütéses tavaszi délutánon játszhat-
tak egy jót.

A tornát az alsószentiváni csapat (Hír István, Márkli Balázs, Tóví-
zi Richárd, Körmendi Ádám, Kovács Roland, Kovács Krisztián,
Nyári Márk) lendületes játékkal nyerte meg. Egyénileg és csapat-
ként is szépen játszva hódították el a kupát. Ezüstérmes lett a Ma-
gyar László Gimnázium csapata (Borbély Tamás, Csizmadia
Áron, Kocsis Zoltán, Orova Nándor), akik csere nélkül játszották
végig 3 mérkõzésüket, s a döntõben sem adták olcsón a bõrüket,
hiszen félidõben még 14-10-re álltak, és csak az alsószentivániak
lendületes, 22-6-os második félidei robbantásának köszönhetõen
nem tudták hazavinni a trófeát. Dicséret illeti a bronzérmes alapi
általános iskola csapatát (Enczi Kristóf, Orsós János, Salamon
Sándor, Szabó Dominik), akik szintén csere nélkül küzdötték vé-

gig a tornát. Jár az elismerés a Cecei Általános Iskola csapatának
is (Csányi Árpád, Csányi Miklós, Horváth Zoltán, Potyondi Mik-
lós, Veres Dávid), akik annak dacára, hogy gyakorlatilag egyálta-
lán nem kosaraztak eddig, mégis eljöttek, játszottak és becsülettel
megküzdöttek minden labdáért, ami most a negyedik helyet je-
lentette számukra.
Helyezéstõl függetlenül a torna minden csapata kapott oklevelet,
apróbb ajándékokat, illetve a tornagyõztes csapat a kupa trófeáját
is begyûjtötte. A legjobb játékos Márkli Balázs lett. Minden csa-
patnak ezúton köszönjük a részvételt, a kitartó küzdelmet a 30 fo-
kos hõségben, s bízunk benne, hogy jövõre ismét színvonalas
összecsapásokat láthatunk, akár még több csapat részvételével és
még értékesebb díjakkal.

A nemzeti összetartozás napja
Június 4-e, a trianoni „békeszerzõdés”, pontosabban diktátum
évfordulója 2010 óta a nemzeti összetartozás napja is. Amikor a
15 milliós magyarságról beszélünk, nem szabad megfeledkez-
nünk azokról az elcsatoltakról, akik Erdélyben, a Felvidéken,
Kárpátalján, a Délvidéken, vagy éppen az Õrvidéken úgy váltak
egyik pillanatról a másikra egy idegen állam megtûrt, vagy éppen
üldözött népévé, hogy õk ezt a legkevésbé sem akarták; nélkülük
döntöttek róluk.

Bár ahogy József Attila írja: „a harcot békévé oldja az emléke-
zés”, a trianoni béke hatása számunkra a mai napig fájó, s csak re-
mélni lehet, hogy az Európai Unió bõvülésével tényleg eltûnnek a
határok, s eljutunk arra a pontra, amikor a politika már nem tud
ellentétet gerjeszteni a Kárpát-medence népei között. Addig is,
amíg ez az idõ bekövetkezik, ezen a napon megemlékezünk az el-
csatolt magyarságról. De illik itt gondolni azokra a magyarokra is,
akik nem a trianoni diktátumnak köszönhetõen szakadtak el Ma-
gyarországtól, hanem a történelem viharai sodorták õket messzi-
re, akár Dél-Amerikába, az Egyesült Államokba, vagy éppen
Ausztráliába. Emlékeztessen bennünket ez a nap arra, hogy mi,
magyarok, éljünk akárhol ebben a világban, összetartozunk. Kö-
zös az anyanyelvünk (s nem csupán az elfogultság mondatja ve-
lem, hogy a világ legszebb, egyben legnehezebb nyelve), a kultú-
ránk, történelmünk, hagyományaink. Mindezekre joggal lehe-
tünk büszkék, magyarnak lenni valóban hivatásunk.
Ebben a szellemben emlékeztünk meg iskolánkban is a nemzeti
összetartozás napján. A történelmi Magyarország térképén egy-
egy lángocska jelölte Erdély, Felvidék, Délvidék, Õrvidék, Kár-
pátalja és az anyaország helyét, valamint a térképen túl a mesz-
szebbre elkerült magyarságot is jelképezte egy gyertya. Magyarsá-
gunkat, kultúránkat, nemzeti értékeinket, a hungarikumokat
ugyanúgy óvnunk kell, mint a gyertyát a szélben. Ne feledjük a ta-
nulságot: igenis, legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk!
A magyarság részét képezik a székelyek, csángók, felvidékiek, vaj-
daságiak egyaránt. Éljen bárhol egy honfitársunk, amíg magyar-
nak vallja magát, addig összetartozunk!
Ugyanerre a napra idõzítették a szervezõk az Ólomkatona rajzpá-
lyázat eredményhirdetését, amelyre négy tanulónk: Biber Ildikó,
Boros Luca, Márkli Anna és Sziber Elizabet készített egy-egy al-
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kotást, Madarasi Anett tanárnõ felkészíté-
se mellett. A szervezõk megadták a módját
az ünnepélynek: olyan illusztris személyek
mondtak beszédet, mint Spányi Antal me-
gyéspüspök, vagy Cser-Palkovics András,
Székesfehérvár polgármestere. Megtud-
hattuk, hogy 3 országból több száz pálya-
mû érkezett (ebbõl mintegy 100 került ki-
állításra), s olyan sok színvonalas pálya-
munka volt, hogy nem lehetett csupán 3
helyezést kiosztani. A legjobb mûveket az-
zal emelték ki, hogy bronz-, ezüst- és
aranyceruza minõsítéssel jelölték meg
õket. Tanulóink közül Márkli Anna és
Sziber Elizabet bronz minõsítést értek el,
de Biber Ildikó és Boros Luca rajza is be-
került a kiállított anyagok közé, így mind-
annyiuknak jár a dicséret.
A díjkiosztót a gyergyószentmiklósiak mû-
sora tette még ünnepélyesebbé. A Tria-
nonról szóló versek, írások ismertetése, az
erdélyi népdalok éneklése, illetve a táncok
elõadása közben érezhettük át igazán, mi-
lyen büszkék hagyományaikra és magyar-
ságukra a határon túli magyarok, példát
mutatva ezzel az anyaországiaknak is.

A díjkiosztót követõen megtekintettük a
galériát, ahol szembesülhettünk azzal, mi-
lyen szép és kreatív alkotások érkeztek be.
Nagyon jólesõ érzés volt köztük viszontlát-
ni iskolánk tanulóinak mûveit és települé-
sünk nevét. Annál is inkább, mivel a tárla-
tot a szervezõk vándorkiállítás formájában
az országban minél több helyen be kíván-
ják mutatni, így iskolánk és településünk
hírnevét is öregbítik majd.
Szép volt, lányok! Büszkék vagyunk rá,
hogy több száz pályamûbõl sikerült bejut-
nunk a díjazottak közé!

Kiss Attila

Játékos délelõtt szülõkkel
Június 4-én iskolánkban a Szent István-hét keretében rendhagyó diák-önkormányzati
napra került sor. Egy játékos vetélkedõre invitáltunk gyerekeket és felnõtteket egyaránt.
A cél az volt, hogy gyerek és szülõ egy kötetlen foglalkozáson vegyen részt, ezáltal erõsít-
ve a gyerek–szülõ–iskola kapcsolatát. Legnagyobb örömünkre sok anyuka, apuka, test-
vér, nagymama fogadta el meghívásunkat.
A napot közös gimnasztikával indítottuk iskolánk füves területén, majd a tornateremben
akadálypályán mérhették fel gyorsaságukat és ügyességüket az arra vállalkozók. A gye-
rekek lelkesen buzdították egymást és a felnõtteket, nagyon jó hangulat kerekedett.

A programok az iskola udvarán folytatódtak, az árnyas fák alatt, ahol vegyes csapatok
alakultak felnõttekbõl és gyerekekbõl. Minden csapat választott magának nevet. A vic-
ces és találó elnevezések ismét remek alkalmat biztosítottak a közös kacagásra. A csapa-
tok váltóversenye után kidobó következett.
Azt hiszem, szervezõk és résztvevõk nevében egyaránt kijelenthetem, hogy tartalmas, re-
mek délelõtt volt, ahol bár elfáradtunk, de rendkívül jól éreztük magunkat. Jövõre ismét
megszervezzük!

Feketéné Geiger Bernadett

ÉLJ EGÉSZSÉGESEN!
Iskolánk kiemelt feladatának tartja a tanulók egészséges életmódra nevelését. A gyerek-
korban kialakított szemlélet a felnõtt életre is kihat. Meggyõzõdésünk, hogy a tudatos
életmódra való nevelést már gyermekkorban el kell kezdeni.
Június 3-a az egészség jegyében telt: a napot zenés tornával indítottuk, majd egy rövid
mesét néztünk meg az egészséges életmódról. A nap további részében az egészség témá-
ját tanórákba építettük: beszélgettünk az egészséges ételekrõl, a pihenés szükségességé-
rõl, a szûrõvizsgálatokról.
Totót töltöttünk ki, plaká-
tot rajzoltunk, zöldségek-
kel, gyümölcsökkel ismer-
kedtünk. Természetesen
nem hiányozhatott a kósto-
lás, tálak, szobrok készítése
sem. Ezen a napon a gyere-
kek csak vizet, rostos gyü-
mölcslevet ittak. Nagy
örömmel habzsolták az is-
meretet és a finom falato-
kat egyaránt. Reméljük, va-
lóban szemléletformáló ha-
tást értünk el!

Sárbogárdi MGÁI
Szent István Tagiskolája
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Cecei sulibörze
Kirándulás

Nagycenkre és Fertõdre

Egy sikeresen elnyert pályázatnak köszön-
hetõen osztályunk május 12-én ellátogat-
hatott Nagycenkre és Fertõdre. A prog-
ram teljesen ingyenes volt számunkra.
Reggel fél 7-kor indultunk egy kisbusszal,
elsõként Nagycenkre, a Széchenyi család
kastélyába, mely egy hatalmas park köze-
pén áll. A fõépületben rendezték be a Szé-
chenyi István Emlékmúzeumot. Tárlata a
Széchenyi család történetével és Széchenyi
István életével ismertetett meg bennün-
ket. Fertõdön az Eszterházy-kastélyba ve-
zetett utunk. Ez hazánk legnagyobb és leg-
szebb barokk kastélya. Kapuja díszes ko-
vácsoltvas. Elõször egy körpanorámás ve-
títésen vettünk részt, ami szinte visszarepí-
tett minket az idõben. Az épületben meg-
nézhettük a hercegek és hercegnék lakosz-
tályait, minden szoba gazdag rokokó díszí-
téssel és berendezéssel készült. Láttuk a
Sala Terranat és a díszterem csodálatos
freskóját. Érdekesség, hogy napjainkban is
él itt egy nyugdíjas korú herceg. Megtud-
hattuk, hogy ebben a kastélyban munkál-
kodott a XVIII. században Joseph Haydn
zeneszerzõ, tiszteletére a nyári hónapok-
ban hangversenyeket rendeznek a díszter-
mekben. A kastély parkja egy 300 hektáros
franciakert, formára nyírt bokrokkal, fák-
kal. Napunk zárásaként számháborúztunk
a kertben. Sok élménnyel gazdagodva, kel-
lemesen elfáradva indultunk haza.
Köszönjük a KLIK Sárbogárdi Tankerü-
letének támogatását!

Lehota Eszter, Szakálas Dorina,
Varga Doroti

Jutalom színházlátogatás

Immár harmadik alkalommal utazhattak
el a Cecei Általános Iskola diákjai a buda-
pesti Új Színházba, a cecei benzinkutat
mûködtetõ Metalelektro Kft. jóvoltából.
A cég iskolánk nagylelkû támogatója. Az
idei évben 38 diákunk részesülhetett e

megtiszteltetésben. Május 31-én Jókai
Mór „Bolondok grófja” címû regényének
színpadi változatát tekintették meg azok a
diákok, akik a tanév során iskolai munká-
jukkal és az iskolán kívüli versenyeken, pá-
lyázatokon elért eredményeikkel öregbí-
tették az intézmény hírnevét. Bár a vasár-
nap esti program egy kicsit fárasztó volt, de
új élménnyel térhetett haza a társaság. Ez-
úton köszönjük a felajánlónak a nagyszerû
lehetõséget!

Te szedd!

A Cecei Általános Iskola már több éve vi-
seli az Ökoiskola címet, amelynek jegyé-
ben nagy hangsúlyt fektet a környezeti ne-
velésre. Ennek egyik fontos része, hogy
minden évben csatlakozunk olyan orszá-

gos és regionális programokhoz, amelyek
ebben a témában kerülnek meghirdetésre.
Már hagyományosnak mondható, hogy a
Te szedd! programban is részt veszünk.
Május 19-én, kedden már ragyogó idõben
indult útnak iskolánk 8. évfolyama és a
hozzájuk csatlakozó önkéntesek. Minden
évfolyam választott egy jól behatárolható
területet a településen belül, amelyet meg-
tisztítottak az eldobált hulladéktól. Az
összegyûjtött szemetet az iskola gazdasági
udvarán gyûjtöttük össze, ahonnan a köz-
szolgáltató el is szállította. A rendezvény
megszervezésével is alátámasztottuk in-
tézményünk azon törekvését, hogy olyan
fiatalokat neveljünk, akik felelõsséget
éreznek környezetükért.

Cecei Általános Iskola
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Miklósi hírcsokor
Hangverseny a sárszentmiklósi

evangélikus templomban
Értékõrzõ feladatot vállalt a sárszentmik-
lósi iskola kórusa és zeneiskolai növendé-
kei, hiszen évek óta tavasszal csengõ gyer-
mekhangokkal és muzsikával népesítik be
a település öreg templomát, mely 145 év-
vel ezelõtt helyi és határokon túl átívelõ
összefogással épült. Az ódon falak között
színes mûsorral örvendeztette meg a
Bogárdi Napok keretében megrendezett
elõadást megtisztelõ közönséget a vidám
gyermekcsapat. Énekeltek Kodály Zoltán
mûveibõl, zengett spirituálé, Tallis egy
himnusza, lengyel, román, német népdal
és Bródy János, Sebõ Ferenc egy-egy dalla-
ma. Közben klarinét-, fuvola-, altfurulya-,
trombitamuzsika is szólt Varga Petra, Zel-
man Fanni, Strasszer Virág, Szummer
Ádám elõadásában. Közremûködött Já-
kob Zoltán és Bõjtös Attila. Elmondhat-
juk, hogy megvalósult a program mottójá-
ul választott Kodály-mûbõl kiemelt és el-
dalolt gondolat:
„Szól a Mester: Jöjjetek! Szívem népe, kis-
dedek, versenyt égi madárkákkal énekelje-
tek!”

Horváth Ferencné

A mezõny élvonalában
2015. június 6-án hagyományosan már ha-
todik alkalommal tartották meg Miskol-
con a Mûvészetek Házában a „Dunán in-
nen Tiszán túl” Ifjúsági Népmûvészeti Te-
hetségkutató verseny országos döntõjét,
melyet a Borsodi Magyar Közösségek Szö-
vetsége MENTE Egyesület hirdetett. A
versenyen az egész Kárpát-medence kép-
viseltette magát, 2500 gyermek jött el a
programra. A tehetséges fiatalok népzene,
népdal, néptánc, népmese kategóriákban
mérhették össze tudásukat. A rendezvény
fõvédnöke dr. Kriza Ákos, Miskolc megyei

jogú város polgármestere volt. A zsûri tag-
jai: Havasréti Pál, Kurucz Réka, Bartáné
Kallós Angelika, Ács Gyula, Tamáska
Varga Ákos, dr. Gyárfás Ágnes. A mese-
kategóriában zsûrizõ dr. Gyárfás Ágnes
szavait idézve: „A gyermek, aki mesét
mond, Isten mûvének része… A mese egy
intellektuális mûfaj és a magyar népmese
egy világelsõ, csodálatos unikum, mert
ilyen nincs egyetlen népnek sem. Olyan ha-
talmas mû, hogy ezt nem lehet egy kategó-
riába sorolni…” A mesék alapján így külön
értékelésre került az adoma, a tréfás mese,
az állatmese és a tündérmese mûfaja. A
tréfás mese kategóriában arany minõsítést
kapott Huszár Anna, a Sárszentmiklósi
Általános Iskola 6. a osztályos tanulója.
Kiemelték kiejtését, hangját, egyéniségét.
Hangsúlyozták, hogy a mezõny élvonalá-
ban van a helye. Annára nagy hatással vol-
tak dr. Gyárfás Ágnes szavai: „Kívánom,
hogy érvényesüljön a tehetséged. Isten
áldjon meg, gyermekem!”

Huszárné Lukács Mária

Még egy országos döntõ!

2015. június 7-én Budapesten a Mûegyete-
men rendezték meg a Herman Ottó Ter-
mészettudományi Verseny Országos Dön-
tõjét. Iskolánk tanulói közül részt vett: Ta-
tai Sándor (4. osztály), Tatai Boglárka (6.
osztály) – 4. helyezett, Krencz Ábel (4.
osztály) és Oszlánczi Bálint (3. osztály) – 5.
helyezett.

Az elsõ három helyezett kapott könyvutal-
ványt, az elsõ hat helyezett nevét ismertet-
ték, és hívták ki a pódiumra. Minden évfo-
lyamon harmadiktól hatodikig több mint
100 gyerek vett részt a megmérettetésen.
A verseny megírására 45 percet kaptak, 30
feladatot kellett megoldaniuk. Az elért
pontok alapján díjaztak, büszkék vagyunk
rájuk!

Oszláncziné Baráczki Mária

„Tûvel,
cérnával és
gyönggyel”

Pénteken este vette kezdetét a XXIV. Sár-
bogárdi Napok rendezvénysorozata. Bár
már május 30-ától tartottak programokat,
mégis a pénteki kiállítás-megnyitóval kez-
dõdtek a városi napok. N. Kovács Zsolt al-
polgármester, a Sárbogárdi Múzeum
Egyesület elnöke bevezetõje után dr.
Sükösd Tamás polgármester köszöntötte
szívélyesen az érdeklõdõket és a kiállítót,
Bíró Andreát.

Andrea mûvei szemet gyönyörködtetõek
voltak. Káprázatos, hogyan tudta felvezet-
ni a vékony damilra ilyen mintában a gyön-
gyöket! Még dr. Sükösd Tamás is megem-
lítette humorosan beszédében: némelyiket
õ se érti, hogyan készülhetett. Erre Bíró
Andrea humorosan azt válaszolta: „Tûvel,
cérnával és gyönggyel.”
Andrea sárbogárdi születésû, itt végezte az
általános és középiskolát, fõiskolára Pécs-
re járt, ahol rajz szakon tanult, majd ösz-
töndíjjal Dániában is tanulhatott. Andrea
a népi gyöngyékszer-készítést a legnagyob-
baktól tanulta. Mesterének tekinti Fehér
Annát, Decsi-Kiss Jánosnét, Páli Osvald
Évát és Nagy Gyöngyit is.
A következõkben a mûvész bemutatta ki-
állított munkáit, melyekrõl oly szívesen be-
szélt – érzõdött a hangján a tárgyak iránti
tisztelet. Ezeknek az ékszereknek az elké-
szítéséhez nagy nyugalomra és türelemre
van szükség. Elmondása szerint akár több
napig is készülhet egy-egy gyöngysor.
A kiállításra több mintát is hozott, így a
magyar mellett megjelent a bolgár, horvát
és román minta is. Olyan különleges mun-
kák is kiállításra kerültek, amik ugyan nem
Andrea munkái, de elhozta megmutatni a
sárbogárdi közönségnek, hiszen tavaly
még nem létezett olyan, hogy kölesdi csa-
varintós, amit Páli Osvald Éva talált ki és
védetett le.

Hargitai Gergely

MEGHÍVÓ
Mondd meg nekem, mit dalolsz, meg-
mondom, ki vagy. A bennünk továbbrez-
gõ dallamok és foszlányaik olyat vallanak
felõlünk, amit semmi lélekelemzés nem
hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett
zugaiba, ahova másképp nem férkõzhe-
tünk.

Kodály Zoltán

Szeretettel hívunk és várunk minden ér-
deklõdõt a Violin Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény sárbogárdi tagoza-
tának bizonyítványosztással egybekö-
tött évzáró koncertjére.

A hangverseny a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal dísztermében
kerül megrendezésre június 11-én
(csütörtökön) 17 órai kezdettel.
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Hirtelensült csirkemáj meggyszósszal
Hozzávalók: 50 dkg csirkemáj, 1 gerezd fokhagyma, 1 dl tejföl, 1 kk
õrölt bors, 3 ek vaj; a szószhoz: 30 dkg meggy, 1 ek vaj, 1 ek liszt, 2 ek
cukor, 1 dl tejföl, csipetnyi fahéj, só, 2 dl víz.
A megtisztított májakat borsozzuk meg, kenjük be tejföllel és pihen-
tessük kb. 20 percig. Addig a meggyet mossuk meg, magozzuk ki és a
vajon pároljuk meg. A lisztet, a cukrot, a tejfölt keverjük el a vízzel,
ízesítsük pici sóval és fahéjjal, adjuk a meggyhez. Jól forraljuk össze.
A serpenyõ alját dörzsöljük be fokhagymával, majd melegítsük föl
benne a vajat, és a májszeleteket hirtelen süssük ki. Utólag sózzuk
meg. Vajas burgonyapürével és a meggymártással tálaljuk.

Töltött karalábé
Hozzávalók: 40 dkg darált sertés-, vagy pulykahús, 1 db tojás, 4 köze-
pes db karalábé, 10 dkg rizs, 2 dl tejföl, 1 ek finomliszt, 1 csokor pet-
rezselyem, borsikafû, õrölt fûszerkömény, majoránna, só ízlés sze-
rint.
A karalábékat kivájjuk úgy, hogy vékony falat hagyunk. A kivájt dara-
bokat félretesszük. A darált húst összekeverjük a tojással, az elõzõleg
félig megfõtt rizzsel, ízlés szerint sózzuk, ízesítjük a fûszerekkel. Az
így elkészített tölteléket lazán beletöltjük a karalábékba. A maradék
tölteléket gombóc formájában a karalábé mellé tesszük. A megtöltött
karalábékat megfelelõ méretû lábosba, egymás mellé helyezzük, a ki-
vájt karalábédarabkákkal együtt. Annyi vizet öntünk alá, hogy há-
romnegyedig ellepje. Ízesítjük sóval, esetleg vegetával, majd kis lán-
gon, fedõ alatt puhára fõzzük. Ha kész, kiszedjük a töltött karalábé-
kat (illetve a gombócokat). A tejfölbõl és a lisztbõl habarást készí-
tünk, amit hozzáöntünk a karalábédarabkákhoz, beletesszük az apró-
ra vágott petrezselymet és hagyjuk egyet „rottyanni”, ebbe visszahe-
lyezzük a töltött karalábékat (illetve a gombócokat).

Meggyes túrógombóc tökmagos köntösben
Hozzávalók: 50 dkg túró, 20 dkg meggy (de lehet cseresznye is), 1 ek
keményítõ, 3 tojás, 2 dl búzadara, 10 dkg tökmag, 1 ek porcukor, csi-
pet só, tejföl, porcukor.
Áttörjük gondosan a tehéntúrót, majd összegyúrjuk a tojásokkal és a
búzadarával. Egy csipet só belekerülhet, és állni hagyjuk 1-2 órát is,
hogy megdagadjon a búzadara. A tökmagot apróra vágjuk, majd szá-
raz serpenyõben illatosra pirítjuk, porcukorral összeforgatjuk, és ad-
dig hevítjük, amíg a porcukor rákaramellizálódik. Ezután vizes kézzel
kis gombócokat formálunk a túrós masszából, közepükbe kimago-
zott, keményítõben meghempergetett meggyet nyomunk, és lobogó
sós vízben kifõzzük. Kb. 5 perc alatt készre fõ. Egyet ellenõrzéskép-
pen mindenképp vágjunk ketté. A lecsepegtetett gombócokat a kara-
mellás tökmagba hempergetjük. Tálaláskor kevés porcukorral elke-
vert tejföllel kínáljuk.

Meggyes zabkeksz
Hozzávalók: 15 dkg vaj, 1 db tojás, 10 dkg cukor (ízlés szerint), 1 csi-
pet só, 1 db vanília kikapart belseje, 15 dkg zabpehely (nagy szemû,
vagy darált), 10 dkg teljes kiõrlésû liszt (vagy rozsliszt), 1 ek méz, 1 tk
szódabikarbóna, 20 dkg meggy (magozott), 0,5 dl tej (szükség sze-
rint).
A tojást a cukorral, sóval, mézzel és a vajjal habosra kikeverjük. Hoz-
záadjuk a vaníliát, majd a zabpelyhet. A lisztet elkeverjük a szódabi-
karbónával, majd fokozatosan a krémhez adjuk. Kevés tejjel lazítha-
tunk rajta. Hozzáadjuk a magozott meggyet. Kanálnyi darabokat a te-
nyerünkben kekszformára lapítunk, majd sütõpapíron, elõmelegített
sütõben 170 fokon megsütjük. (Cukor nélkül is elkészíthetjük, diétás
verzióként, több mézet felhasználva.)

Eperfagylalt gép nélkül
Hozzávalók: 350 g eper, 115 g cukor, 190 g tejföl, 190 g habtejszín, 0,5
kk citromlé.
Az epret megmossuk, megtisztítjuk, felkockázzuk, tálba tesszük és
megszórjuk cukorral. Lefedve hagyjuk 1 órán át. Hozzáadjuk a többi
alapanyagot és botmixerrel pépesítjük. Dobozba rakjuk, fagyasztóba
tesszük. 30 percenként botmixerrel átkeverjük mindaddig, amíg meg
nem szilárdul (kb. 3x4-szer).

NAGYMAMA RECEPTJEI ISMERIK ARANY JÁNOST?
Lehet, hogy akad olvasóm, aki nem ismeri? Tudják! Aki azt írta,
hogy „Ég a napmelegtõl a kopár szik sarja”. Ezt a sort Magyaror-
szágon a lakosok kilencven százaléka hallotta már, de a felük sem
érti. Mert a sor olyan magyar nyelven született, hogy csak az tudja
felfogni, aki rendesen tud magyarul. Márpedig ki tud ma rende-
sen magyarul? Számos polgártársamnak a kereskedelmi tévék ál-
dásos mûködése következtében néhány száz szó alkotja a szó-
kincsét, és ebbe nem fér bele a „szik sarja”. Arany a tudósok sze-
rint húszezernél több szót használt mûveiben.
Shakespeare Hamlet címû darabjában az egyik õrt álló ezt mond-
ja a másiknak, mikor lejárt az õrség ideje:

„De ím, a reggel öltve bíborát,
Ott járdal a domb harmatján keletre.”

Ezek is Arany János szavai, mert õ lefordította a Hamletet ma-
gyarra.
Úgy adódott, hogy a minap egy színházban alkalmam volt meg-
nézni Shakespeare darabját. A fentebb idézett két bûvöletes sort
azonban nem hallottam, de Arany többi nyelvi, költõi bravúrját
sem. Ugyanis a mûvet egy újabb, másik fordításban játszotta a
színház. Végig olyan érzésem volt, mintha kancsalító szemüveg
lett volna az orromra biggyesztve. Hallottam és értettem a párbe-
szédek, monológok szövegét, de nem abban a megfogalmazás-
ban, amit ismertem, és ami belém vésõdött. Szinte kedvem lett
volna felszólni a színpadra a színészeknek, hogy „Mit hülyésked-
tek, miért nem a rendes szöveget mondjátok?”
Magyarországon vagy kétszáz éve Shakespeare-kultusz van. Min-
den darabját többször is lefordították. Vannak klasszikusnak ne-
vezhetõ fordítások, ezeket a magyar költészet legnagyobbjai,
büszkeségei, Vörösmarty, Petõfi, Arany készítették, hozzájuk
csatlakozott késõbb Kosztolányi Dezsõ, Babits Mihály, Szabó Lõ-
rinc, Vas István, na meg a szegrõl-végrõl sárbogárdi illetõségû
Mészöly Dezsõ. Ezek mind a nyelvi kifejezés felülmúlhatatlan
mesterei voltak, náluknál jobban senki nem tudott magyarul.
Akik az új fordításokat alkották, aligha merik a fentebbiekhez
mérni magukat. Miért vállalták hát mégis ezt a munkát?
Több okból. Egy fiatal tollforgatóban ágaskodhat valaminõ ambí-
ció, hogy õ is megbirkózzék a nagy feladattal. Miért ne? Nem tilt-
hatja meg senki. A színházi rendezõk, egyes színészek ráadásul
azt mondják, hogy a régi fordítások nehezen mondhatók, avítta-
sak. A mai nézõk számára gondot jelent a befogadásuk.
Számomra viszont ennek a gondolatmenetnek az elfogadása je-
lent gondot. Egy mai londoni színházban nem érzik avíttasnak
Shakespeare szövegét, nem jelent gondot a befogadás meg a szí-
nészi deklamáció? Nem hallottam ugyanis arról, hogy Angliában
átírnák legnagyobb zsenijük mûveit. Be is börtönöznék, aki ilyet
kitalálna. Ez olyan volna, mintha a múzeumokban függõ festmé-
nyeket átfestenék a mai ízlés szerint. Van egy rémes ötletem, re-
mélem, nem harap rá senki. Nem kellene átírni a könnyebb befo-
gadás kedvéért a régebbi magyar verseket? Milyen korszerû volna
például a Himnusz némi átfogalmazásban!
„Isten, protezsáld a magyarokat!”

L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban szárazabb, melegebb levegõ érkezik hazánk fölé, a hét
legvégére országos kánikula van kilátásban. Pénteken a többórás napsütés
mellett gomolyfelhõk képzõdnek; ezekbõl néhol még kialakulhat egy-egy hûsí-
tõ zápor, zivatar, de az ország nagyobb részén elõreláthatóan már nem hullik
csapadék. Hétvégétõl a megélénkülõ délies áramlással az eddigieknél is mele-
gebb levegõ árasztja el a Kárpát-medencét, ekkor szinte mindenütt kánikulára
lehet számítani. Néhol akár a 34, 35 fokot is elérheti a csúcshõmérséklet, és
több helyen éjjel sem csökken 20 fok alá. A hétvégére a meteorológiai szolgá-
lat hõségriasztást is kiadhat. Csapadék vasárnap estig nem várható. A stran-
dolóknak kitûnõ hétvégéjük lesz, hisz sok napsütésre számíthatunk, és vizeink
hõmérséklete is tovább emelkedik. A napozással érdemes lesz fokozottan oda-
figyelni, nagyon erõs UV-sugárzás várható. Figyeljünk oda az idõsebbekre is,
és amikor csak tehetjük, igyunk sok folyadékot. A hõség hétfõtõl enyhül, a szél
északira fordul és megerõsödik. Ekkor ismét megnõ a záporok, zivatarok kiala-
kulásának esélye. www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 70.
Mi marad az oroszok után?

Rudi bácsi, a polgármesterünk hív telefo-
non:
– Megnézzük a volt szovjet laktanyát. Gye-
re te is! Jó riportanyag lesz az újságba!
Természetesen örömmel igent mondok a
hívásra. Már testületi ülésen beszámolt ar-
ról a polgármester, hogy az állami vagyon-
ügynökség térítés nélkül a város tulajdoná-
ba adja a szovjet laktanyának azt a részét,
amely a háború elõtt magyar laktanya volt.
A többit eladásra meghirdetik. De vajon
mit lehet kezdeni ezzel az „ajándékkal”?
Ezen a látogatáson kiderül. Velünk jön
több önkormányzati képviselõ, a városháza
mûszaki szakemberei, akik térképek segít-
ségével igazítanak el bennünket az épüle-
tek között.
Különös, lehangoló érzés belépni az évtize-
dekig tiltott zónába, Sárbogárd „rozsda-
övezetébe”. És valóban, itt minden, ami
vasból van, rozsdás. A kitört ablakú, málló
vakolatú épületek döbbenetes látványt
nyújtanak ebben a keleties, hevenyészett vi-
lágban. Mintha háború pusztított volna.
Mindenhol szemét, romok. A parancsnoki
épület elõterében még látható a faliújság,
rajta a „Tankjavítás 143 pontja” cirill betûs
tájékoztatójával. A mosdókban leverték a
csempét. A talpalós WC egészen egzotikus
hatást kelt. A képviselõk cukkolják egy-
mást, hogy valaki próbálja már ki. Pátzay
doktor bevállalós, egy fotó kedvéért begug-
gol az „egészségügyi objektumba”. A le-
génységi blokkok egyikében a bunkert is
megtaláljuk. A bunker volt az oroszok szi-
gorú fenyítési eszköze, ami szörnyûbb bün-
tetés a magánzárkánál is, mert abban leg-
alább van priccs és kübli. Ez egy puszta be-
tongödör, amiben semmi nincs; ide a legszi-
gorúbb büntetésként zárták be, s napokig
étlen, szomjan tartották a kiskatonákat. A
vaksötét, levegõtlen helyen se felállni, se ki-
egyenesedve lefeküdni nem lehetett. Az
egyik épületben különös szerkezetre,
tankszimulátorra bukkanunk. Ezt nem vitte
magával a hazánkban ideiglenesen állomá-
sozó szovjet felszabadító hadsereg. A rossz
minõségû anyagokból primitív módon meg-
épített objektumokban szinte semmi nem
felel meg a magyar szabványnak. Ha tégláig
visszabontják, akkor lehet talán valamit
kezdeni vele.
Az épületek mögött elterülõ, többhektár-
nyi betonsivatagot tanácstalanul szemlél-
jük. Mire lehetne vajon ezt használni? A be-
tonsivatag oldalában hatalmas hangársor
látható. Ezekben álltak az oroszok tankjai.
Egy egész ezrednyi tank! Ezeknek a hangá-
roknak a betonfalait dinamittal se lehetne
szétrobbantani. Sárbogárd alatt dübörgött
a föld, amikor a tankok kivonultak gyakor-
latozni a sárszentágotai erdõhöz. Utoljára
akkor dübörögtek, amikor hazamentek.
Vonatra pakolták õket. A vasútállomáson
hosszú tehervonat sorok teltek meg a hadi-
felszereléssel.

– Talán felajánlhatjuk a sárbogárdi fuvaro-
zó cégeknek ezt a területet. A betonplacc
lehetne kamionparkoló – jegyzi meg az
egyik képviselõ.
Van egy gázolajkút is, amirõl az üzemanya-
got vételezték. A föld alatt óriási tartályok-
ban tárolták az üzemanyagot. Hogy ezek a
tartályok milyen állapotban lehetnek, senki
nem tudja.
Az önkormányzatnak ajándékozta az állam
a kislóki út melletti orosz lõszerraktárt is.
Ezzel végképp nem lehet mit kezdeni. Se
víz, se villany, félig romos, ajtók, ablakok
nélküli épületek. Egyszer, még a nyolcva-
nas években itt láttam egy havas téli hajna-
lon, orosz kiskatonák egy csoportja derékig
meztelenül, mezítláb futott a mínusz tíz fo-
kos hidegben a tisztjük autós kísérete mel-
lett. Reggeli torna, vagy büntetés volt-e ez
nekik, nem tudom. Béla kollégám még a
kultúrházban mesélte, hogy az oroszoknál a
hideg idõ nem nagyon számít. Megszokták.
Náluk a téli hideg mínusz negyven foknál
kezdõdik. De ilyenkor is kitették a kiskato-
nát a hóra õrségbe. És bírta a kis ruszki! Azt
mondja Béla, hogy egyméteres körben még
a hó is elolvadt körülötte. Hittem is, nem is,
de ha Béla mondja, akkor biztosan így van.
Ázsiában ismerik a tumo légzéstechnikát.
Ezzel állítólag olyan hõt képes fejleszteni az
ember, hogy még a levegõ is felmelegszik
körülötte. Na, ezt én is kipróbálom!
Az önkormányzat ajándékba megkapja
még a Túry Miklós utca sarkán lévõ, kijevi
blokkokból épült paneltömböt is. Ennek
felújítása teljesen reménytelen. Nincs rá
magyar szabvány. Egyetlen megoldás van:
lebontani és a helyére mást építeni.
A volt szovjet tisztek magyar építésû, vi-
szonylag újszerû állapotban lévõ lakásait,
amelyek az Árpád úton alkotnak 144 laká-
sos, kerítéssel körülzárt lakótelepet, ma-
gánszemélyeknek értékesítik. A lakásokra
óriási az érdeklõdés. Ennek oka a lakáshi-
ány, és itt viszonylag olcsón lehet lakáshoz
jutni. Persze az igazi rászorulók mellett
megjelennek az élelmes vevõk is, akik akár
három-négy lakásra is igényt tartanának.
Az olcsó húsnak azonban híg a leve. Nem
gondol még senki arra, hogy mennyibe ke-
rül majd a közös rendszer, a villany, vízveze-
ték, fûtésrendszer felújítása, karbantartása.
Borítékolható, hogy sokan lesznek, akik
megbánják a vásárlást, mint a kutya, aki he-
tet kölykezett.
Na, és mi lesz a Bolondvárral? Az út jobb ol-
dalán lévõ területet a munkásõrség hasz-
nálta lõgyakorlatra. Az a földárverés során
magánkézbe került. A régészeti védelem
alatt álló földvár területe a földárverés so-
rán magánkézbe került. Nem vették ki az
árverezésre szánt földterületbõl annak elle-
nére se, hogy ezt a Városszépítõ és Hagyo-
mányõrzõ Egyesület és több magánszemély
is kérte. Különösképpen a dombtetõn lévõ
ókori földvár szorulna kiemelt védelemre a

föld alatt rejlõ leletek miatt. Az oroszok a
kislóki Bolondvár város felé nézõ völgyé-
ben építették meg nehézfegyveres
lõterüket. Ez a földvár alatti völgy került
csak önkormányzati kezelésbe a semmire
se használható, inkább lebontásra való épü-
letekkel együtt. Éppen az a rész, amely csak
robbanóanyag- és veszélyesanyag-mentesí-
tés után lenne valamire használható.
És mi maradt még ezen kívül az oroszok
után?
Maradt utánuk a szõlõhegyi pincefeltöré-
sek emléke. A laktanya szomszédságában
lévõ Úri temetõ a szétdúlt, történelmi idõ-
ket idézõ sírjaival. Innen a sírkövek egy ré-
sze a Huszár-temetõbe került ugyan egy kü-
lön történelmi parcellába, de a többi sír az
enyészeté lett. Az értékesebb köveket isme-
retlenek ellopták. Ezeket némi pénzért va-
lószínûleg eladták sírköveseknek.
Elbontottuk már a Hõsök terén valaha álló
szovjet obeliszket is, s így visszakerülhetett
eredeti talapzatára a magyar hõsi emlék-
mû. Az egyik tömegsírnál emelt sokkal sze-
rényebb szovjet emlékkõnél olykor megje-
lennek a messzi Ázsiából jött hozzátarto-
zók malomkerék nagyságú koszorúval, s ej-
tenek néhány könnyet a magyar földben
nyugvó fiukért, testvérükért, apjukért,
nagyapjukért. S maradtak a holtak, akik
már itt alusszák örök álmukat.
Itt-ott olykor még feltûnik az utcákon
egy-egy régi orosz gyártmányú kerékpár is.
És lám, nálunk is – felidézõdik még az emlé-
keimben olykor az oroszoktól vásárolt hal-
konzerv íze. Egy egész ládával vettünk belõ-
le annak idején. Talán két év alatt fogyott
el.
És Virágnak vettünk az egyik költözõ tiszt-
családtól egy pianínót. Orosz kiskatonák ci-
pelték föl az emeleti szobájába a dögnehéz
hangszert. Amikor a szerkesztõségnél lévõ
lakásba költözött, már mi hoztuk le a zon-
gorát az emeletrõl a szomszédok segítségé-
vel, s vittük át hozzá.
A zongora fényes felületébe, jól látható
helyre elõzõ tulajdonosa tiltott hatalmi jel-
képet, egy ötágú csillagot karcolt.
Néha még odaülök a pianínó mellé én is
játszani. Szépen szól, jó játszani rajta...
Folytatom.

Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ
MEGEMLÉKEZÉSRE

1944–2015
Tisztelettel meghívjuk Önt a holokauszt
Sárbogárd és környékbeli zsidó áldoza-
tairól való megemlékezésre, melyet
2015. június 21-én (vasárnap) 16.00 órai
kezdettel tartunk a sárbogárdi izraelita
temetõben.
A programot a mûemlék zsinagóga elõtt
rövid zenés–verses mûsorral, majd a mû-
velõdési házban kerekasztal-beszélge-
téssel folytatjuk, ahová szeretettel vár-
juk az elszármazottakat és helybelieket.
Emlékezzünk együtt!

Lakk Norbert
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Vereséggel búcsúzott Miklós
Sárszentmiklós–Martonvásár 1-3

Hazai környezetben vereséggel búcsúzott a Sárszentmiklós. Az
elsõ félidõben számottevõ lehetõség nem alakult ki egyik részrõl
sem, ellenben a második játékrésszel, ahol négy találat is szüle-
tett. A vezetést Krajcsovics révén még a miklósiak szerezték meg
egy szöglet után, azonban a vendégek – kihasználva a Sárszent-
miklós hibáit – fordítani tudtak Bajor duplájával és Lepsényi talá-
latával. A Sárszentmiklós így az ötödik, míg a Martonvásár a nyol-
cadik helyen zárt.
Ifi: 6-2,  Öregfiúk: Enying–Sárszentmiklós: 6-2

Köszönet

Ezúton köszönjük meg Gábris Tibornak, a szülõi munkaközösség
vezetõjének, hogy 2015. május 7-én, az utolsó bajnoki mérkõzést
követõ záró rendezvényre fõzéssel készült, így biztosította a lehe-
tõséget a Megye I., Megye III. és az ifi csapat megvendégelésére.

NEMZETKÖZI TORNÁN AUSZTRIÁBAN
2015. június 6-án és 7-én, a Sárszentmiklósi SE történetében
rendhagyó módon, 3 korosztályunk (U7, U9, U11) is részt vehe-
tett egy nemzetközi tornán Ausztriában.
Az USV Scheiblingkirchen-Warth helyi klub által szervezett ku-
pán olyan csapatokkal is szembenézhettünk, mint például az SK
Rapid Wien, a Sparta Brünn és a First Vienna FC. A neves külföl-

di klubok fiataljai mellett megmérkõztünk néhány ugyancsak ha-
zánkból érkezõ együttessel is, mint például a Sopron vagy a Szom-
bathelyi Haladás azonos korú utánpótláscsapatai.

Mindhárom korosztályban a tisztes helytállás mellett a küzdelem
jellemezte játékosainkat, és amellett, hogy egy jól szervezett, iz-
galmas mérkõzéseket hozó tornán vehettünk részt, óriási él-
ménnyel gazdagodtunk mind a gyermekek, mind az edzõk és szü-
lõk szempontjából.

Örömteli dolog, hogy egy ilyen kis közösség, mint a mi sportegye-
sületünk, eljuthat egy ilyen futballimádó, meseszép környezetben
elhelyezkedõ, hazai vizeken ritkán elõforduló létesítményben
rendezett nemzetközi kupára.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenki segítségét, akik által
létrejöhetett ez az élményekben gazdag túra.

A Sárszentmiklósi SE nevében: Lajtos András

Sárszentmiklósi SE – Nyári focitábor
A Sárszentmiklósi SE nyári focitábort szervez két turnusban, 7–15 éves fiúk
és lányok részére, napközis rendszerben.
A tábor helyszíne: Sárszentmiklós, sporttelep.
Turnusok: I. 2015. június 16. (kedd)–június 19. (péntek), II. 2015. júni-
us 22. (hétfõ)–június 26. (péntek).
A tábor napi ritmusa: gyülekezõ 8.00–8.30 óra, 1. edzés 9.00–10.30 óra,
ebéd 12.00–12.30 óra, 2. edzés 15.30– 16.45 óra, uzsonna 16.45–17.00
óra, napi zárás, hazaindulás 17.00 óra.
A táborban részt vevõ edzõk: Sárszentmiklós utánpótlásedzõk – Husvéth
Zsolt, Sallai Attila, Lajtos András, Bezerédi Ádám, Pajor László, Sárai
György, illetve a DPASE két utánpótlásedzõje, Szellák Sándor, Dobos Lász-
ló.
A tábor részvételi díja: 2.000 Ft/fõ/nap (azonos turnusban a testvérek ked-
vezményt kapnak).
Jelentkezni lehet: a miklósi pályán Heiczinger Imre bácsinál személyesen,
az utánpótlásedzõknél személyesen, illetve telefonon, valamint a 06 (30)
714 6836-os telefonszámon.
Ha szeretsz focizni, új cseleket tanulnál, sok az energiád, jelentkezz te is!
Kóstolj bele a profi focisták életritmusába, tedd próbára magad!

Sárszentmiklósi SE
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Sárbogárdi Kupa

Egyéni sakkverseny
A Sárbogárdi Napok programsorozatában június 6-án, szombaton egyéni sakkverseny
volt a Mészöly Géza Általános Iskolában. Immár második alkalommal került sor erre a
megmérettetésre, amelyen a helyi nevezõkön kívül érkeztek Székesfehérvárról is sakko-
zók. Két csoportban – ifjúsági és felnõtt –, svájci rendszer szerint zajlott a küzdelem a
helyezésekért.
Eredmények
Ifjúsági:
I. Henyecz Tamás, Szfvár – Máv
Elõre
II. Kun Bálint, Szfár – Máv Elõre
III. Nagy Gergely, Szfvár – Máv
Elõre
Felnõtt:
I. dr. Csanádi József, Sárbogárd
II. Kun László, Székesfehérvár
III. Nagy Attila, Sárbogárd

Tóth Zoltán

Asztalitenisz-tapasztalatok
A családban többen vagyunk, akik szeretnek pingpongozni. Ezért
is örültünk meg annak, hogy a Sárbogárdi Napok keretein belül
szombaton asztalitenisz-versenyt szerveztek Töbörzsökön.
8 órától indult a nevezés, ezért oda is mentünk, hátha lesznek he-
lyek az asztaloknál, hogy bemelegíthessünk. Akkor még kevesen
voltak, viszont látszott, hogy a jelenlévõk nem egyszerûen hobbi-
ból ütögetnek. Mi, mint hobbijátékosok gondoltuk, hogy majd
szórakozunk egyet, ütögetünk néhányat, aztán lesz, ami lesz. De
amint a többi nevezõ elkezdett érkezni a terembe, egybõl láttuk,

hogy itt valami másképp lesz. Mindenki remekül játszott, s mint
kiderült, rajtunk kívül az összes játékos asztalitenisz-egyesület
tagja. Miután leküzdöttük a meglepettségünket, hogy a megyé-
ben ez a sportág ilyen népszerû, megpróbáltunk arra koncentrál-
ni, amiért jöttünk: játszunk egy jót, s majd meglátjuk. Sajnos (vagy
szerencsére?) az edzettségi szintben levõ különbség nagyon gyor-
san megmutatkozott, ami miatt a mi háromfõs csapatunk hama-
rosan elindulhatott haza. Addig is nagyon jó volt nézni, hogy van a
környékben magasabb szintû játék is, s eldöntöttük, hogy hama-

rosan meg is látogatjuk az edzéseket, hogy
mi is fejlõdhessünk.
A mi eredményeinknél viszont természete-
sen szebbek születtek: 14 csapat nevezett a
kupára, ahol az elsõ helyet a dunaújvárosi
csapat, Mizsei Máté és Mizsei Tamás sze-
rezte meg, második lett Polgárdiból Csiszár
Péter és Viktor Krisztián, a dobogó alsó fo-
kára pedig a Székesfehérvár színeiben ver-
senyzõ Fekecs László és Csendes Attila
állhatott fel.
A Sárbogárd Kupa kezdete elõtt adták át a
megyei bajnokság érmeit is az elsõ három
helyezettnek: a II. osztályban 1. helyezett a
Sárbogárd II. csapata, 2. a Polgárdi III., III.
a DASE IV. lett. I. osztályban a Polgárdi II.
nyert a Szabadbattyán I. és a Honvéd Szon-
di II. elõtt.

Menyhárt Daniella

FELHÍVÁS
– a Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara tagjai részére –

Tisztelt tagunk!

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja fi-
gyelmét, hogy a kamarai tagdíj 2015. évi beval-
lásának határideje 2015. június 30.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelõen önbevallá-
sát online felületünkön, elektronikusan teheti
meg. Ezért kérjük, látogasson el honlapunkra, a
www.nak.hu oldalra, és az ott található Ügyfél-
kapu felületen töltse ki formanyomtatványukat.
Természetesen a NAK falugazdász-hálózata is
segít Önnek a kitöltésben, melyhez, kérjük, le-
gyen kedves felkeresni falugazdászát a lenti el-
érhetõségek egyikén.

A kitöltéshez szükséges dokumentumok (kér-
jük, falugazdászához vigye magával):

– õstermelõként, egyéni vállalkozóként szemé-
lyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kár-
tya, õstermelõi/egyéni vállalkozói igazolvány,
2014-re folyósított MVH-s és egyéb támogatá-
sok igazolása, a 2014. évre vonatkozó adóbe-
vallás;

– cég, gazdasági szervezet esetében adószám,
cégbírósági irat, 2014-re folyósított MVH-s és
egyéb támogatások igazolása, 2014. évre vo-
natkozó adóbevallás.

További információ:

www.nak.hu

7000 Sárbogárd, Ady E. út 164.

06 (25) 508 260

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Június 13., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma dél-
elõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Tessék! 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Exp-
ressz 16.15 Világ 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Öt
kontinens 6.25 Vízitúra 7.00 Híradó 7.30 Család-barát
9.05 Irány Deauville 10.25 Térkép 10.55 Hazajáró
11.30 Csodabogár 12.00 Híradó 12.45 Noé barátai
13.20 A világörökség kincsei 13.45 Nõi kézilabda-vb
selejtezõ: Magyarország–Ausztria 15.40 Férfi kézilab-
da Eb selejtezõ: Magyarország–Ukrajna 17.45 Labda-
rúgás: Eb selejtezõ labdarúgó-mérkõzés: Finnor-
szág–Magyarország 20.15 Szerencseszombat 21.00
Híradó 21.30 Római vakáció 23.25 Labdarúgás: Eb se-
lejtezõk összefoglalók 23.50 MüpArt 1.20 A mambó
királyai 3.00 Solomon Kane 4.40 Ybl 200 4.50 Vízitúra
5.15 Csodabogár
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.50 Ízes
élet 10.10 Teleshop 11.05 Kalandor 11.25 A’la CAR
11.50 TRENDmánia 12.20 Brandmánia 12.55 Street
Kitchen 13.25 Nevelésbõl elégséges 14.00 A nagy
svindli 16.00 Tornádó New Yorkban 18.00 Híradó
18.50 Fókusz Plusz 19.10 Tintaszív 21.05 Harcban élve
23.05 Titokzatos küldetés 1.00 Pénz beszél 2.40 Titkok
otthona 3.20 Gálvölgyi-show 4.30 A nagy svindli 5.55
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 Tv2 matiné 8.35 Ke-
zedben az életed 9.00 Astro-világ 10.10 Babavilág
10.40 Balfékek 11.05 Kandász Travel 11.35 Propagan-
da 12.35 Knight Rider 13.40 Walker, a texasi kopó
14.45 Kasza! 15.50 Ászok ásza 18.00 Tények 19.00
Tor-túra 21.00 Tök alsó 2. – Európai turné 22.45 Ameri-
kai pszicho 0.50 Sportos 1.05 A férjem védelmében
1.50 90210 2.30 13-as raktár 3.15 Mrs. Klinika 4.00 A
milagrói babháború
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai
idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00
Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30
Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudo-
mány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00
Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Sportvilág
20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Határok nélkül
21.05 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Június 14., VASÁRNAP
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Esély 9.00 Ma délelõtt 9.15
Kék bolygó 10.15 Kárpát Expressz 12.00 Híradó 12.45
Ma délután 13.15 4kerék 14.15 Itthon vagy! 15.15
Rúzs és selyem 16.15 Tessék! 17.15 4kerék 18.00 Hír-
adó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni híradó
6.20 „Így szól az Úr!” 6.25 Elõkészületek a Csillagpont-
ra 7.00 Híradó 7.30 Család-barát 9.00 Isten kezében
9.25 Engedjétek hozzám… 9.35 Katolikus krónika
10.00 Új nemzedék 10.30 Unitárius magazin 11.00 Az
utódok reménysége 11.30 Tanúságtevõk 12.00 Híradó
12.45 A világörökség kincsei 13.05 Hagyaték 13.35 TS
– Sport7 14.10 Rózsafabot 15.30 Szerelmes földrajz
16.00 Gasztroangyal 17.00 Duna Nap Torockón 18.00
Híradó 18.35 Hogy volt!? 19.30 Magyarország, szeret-
lek! 20.50 Starfactory 22.05 Három fölösleges férfi
23.40 Labdarúgás: U20-as vb-mérkõzés összefoglaló
23.55 Londoni küldetés 1.40 Szerelmes földrajz 2.10
Magyar klasszikusok új köntösben 2.50 Szabadság tér
’89 3.30 Új nemzedék 4.00 Aranymetszés 4.50 Gaszt-
roangyal
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.50
EgészségKalauz 10.15 Teleshop 11.05 A Muzsika TV
bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek
11.40 4ütem 12.10 Egy rém modern család 12.40 Ha-
zug csajok társasága 13.40 Kutyák és macskák 15.30
Nevem: Senki 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50
Pompeji 21.45 Vesztesek bosszúja 23.40 Portré 0.15
Patton tábornok 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth
4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 Tv2 matiné 9.25 Több
mint TestÕr 9.55 Astro-világ 11.05 Otthontérkép

11.35 Balfékek 12.00 Stahl konyhája 12.30 Falforga-
tók 13.35 Knight Rider 14.40 Walker, a texasi kopó
15.40 E. T. – A földönkívüli 18.00 Tények 19.00 A
Szmokinger 21.05 Miami Vice 23.45 Befogad és kita-
szít a világ 1.00 Sportos 1.10 A valami (A dolog) 2.50
Kettõs ügynök 3.35 Psych – Dilis detektívek 4.20 Haláli
zsaruk 5.05 Csapdába csalva 5.35 Békétlen békítõ
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Hatá-
rok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Evangélikus istentisztelet közv.
11.04 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gaz-
dasági magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda
14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A
Metro Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök
naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene
20.05 Irodalmi újság 20.30 Sportvilág 20.55 Vers nap-
ról napra 21.05 Rádiószínház 21.47 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Június 15., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gaz-
da 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Minden tu-
dás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00 Hír-
adó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma magazin
6.30 Domovina 7.00 Híradó 7.20 Charlie, majom a csa-
ládban 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.35 Don Matteo
9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25 Ízõrzõk 11.10 Az
élet sava-borsa 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces
kajái 13.15 Kívánságkosár 15.10 Lola 16.00 Balatoni
nyár 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.35 A hegyi
doktor – Újra rendel 20.25 Kékfény 21.20 Bábel 22.20
Tetthely 23.50 Fuss, ember, fuss! 1.50 Három fölösle-
ges férfi 3.25 Magyar elsõk 3.45 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 A vihar 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.20
Híradó 22.45 Gyilkos elmék 23.50 Chuck 1.40 Reflek-
tor 1.50 Teresa 2.35 Furcsa páros 3.20 Gálvöl-
gyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok
közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-Világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 NCIS 13.55 Magánnyomozók 14.55
Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 Fiorella
18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Kuzey
Güney – Tûz és víz 21.15 Hal a tortán 22.20 Beverly
Hills-i zsaru 3. 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos
1.50 Ezo.TV 3.05 Elit egység 3.50 Franklin és Bash
5.05 Csapdába csalva 5.35 Békétlen békítõ
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989.
15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádió-
színház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 16., KEDD
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Summa
10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Kék bolygó 14.15 Világ 15.15 Magyar gazda 16.15 Élõ
egyház 17.15 Summa 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00

Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.20
Az élet sava-borsa 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.35
Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25 A hegyi
doktor – Újra rendel 11.10 Az élet sava-borsa 12.00
Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságko-
sár 15.15 Lola 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35
Don Matteo 19.30 A hegyi doktor – Újra rendel 20.20
Párizsi helyszínelõk 21.15 A temetetlen halott 23.20 Ifj.
Sánta Ferenc 70. ünnepi koncert barátaival 0.15 Belé-
pési nyilatkozat 1.15 Tetthely 2.50 Magyar történelmi
arcképcsarnok 3.05 100 kép a XX. századból 3.20
Szerelmes földrajz 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 A vihar 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Castle 22.20 Hír-
adó 22.45 Tökéletes célpont 23.50 Nevelésbõl elégsé-
ges 0.45 Reflektor 1.05 EgészségKalauz 1.35 A Muzsi-
ka TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.00 Teresa 2.45
Furcsa páros 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45
Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 NCIS 13.55 Magánnyomozók 14.55
Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 Fiorella
18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Kuzey
Güney – Tûz és víz 21.15 Hal a tortán 22.20 Hawaii
Five-0 23.25 Last Resort – A belsõ ellenség 0.25 Té-
nyek 1.10 Aktív 1.30 Sportos 1.45 Ezo.TV 2.45 Cinema
Inferno 3.45 Balfékek 5.05 Csapdába csalva 5.35
Békétlen békítõ
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 17., SZERDA
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Profit7
10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Élõ egyház 14.15 Esély 15.15 Summa 16.15 Iskolapad
17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éj-
jel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Hor-
vát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.20 Az
élet sava-borsa 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.40 Don
Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.25 A hegyi
doktor – Újra rendel 11.10 Az élet sava-borsa 12.00
Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságko-
sár 15.10 Lola 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35
Don Matteo 19.35 A hegyi doktor – Újra rendel 20.25
Szabadság tér ’89 21.10 Szerelem és vérbosszú 22.05
Római helyszínelõk 23.05 Labdarúgás: U20-as
vb-mérkõzés összefoglaló 23.10 Aranyfeszt 0.10 451
Fahrenheit 2.00 A temetetlen halott – Nagy Imre nap-
lója 4.05 Magyar elsõk
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 A vihar 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Szulejmán 22.25
Híradó 22.50 Döglött akták 23.50 A Grace klinika 0.55
Reflektor 1.10 Piszkos csapat 2.35 Teresa 3.20 Gálvöl-
gyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok
közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 NCIS 13.55 Magánnyomozók 14.55
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓ-
TÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint
az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

Június 12., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Beszél-
getés Szabó Imrével 3. rész 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

Június 13., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle
19.00 Szent Ágota-nap (35p), Konfirmandus-talál-
kozó Sáregresen (75p), Színjátszó-találkozó 1. rész
(69p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 14., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés
14.00 Szent Ágota-nap (35p), Konfirmandus-talál-
kozó Sáregresen (75p), Színjátszó-találkozó 1. rész
(69p) 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó 4. rész
23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 15., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Be-
szélgetés Szabó Imrével 4. rész 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Pedagógusnap Sárbogárdon (40p),
Pedagógusnap Alapon (59p), Bíró Andrea kiállítása
(14p), Tavaszi koncert a sárszentmiklósi evangéli-
kusoknál (64p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 16., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Heti híradó

Június 17., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Pedagógus-
nap Sárbogárdon (40p), Pedagógusnap Alapon
(59p), Bíró Andrea kiállítása (14p), Tavaszi koncert
a sárszentmiklósi evangélikusoknál (64p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 18., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Beszélgetés
Szabó Imrével 4. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó meg-
tekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogar-
ditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsor-
változásról a képújság futószövegében adunk tájé-
koztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körül-
belül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntart-
juk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidé-
ke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel,
kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 Fiorella
18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 19.50 Skandi-
návlottó-sorsolás 20.15 Kuzey Güney – Tûz és víz
21.15 Hal a tortán 22.20 Sherlock és Watson 23.20
Lángoló Chicago 0.25 Tények 1.10 Aktív 1.30 Sportos
1.45 Ezo.TV 2.45 Hazugságok gyûrûjében 4.20 Frank-
lin és Bash 5.05 Csapdába csalva 5.35 Békétlen békítõ
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Sportvilág 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház 22.55 Zene 22.57
Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 18., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Kosár 10.15
Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskola-
pad 14.15 Rúzs és selyem 15.15 Profit7 16.15 Unió28
17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.10 Ma éj-
jel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Slovenski utrinki 6.30 Alpok–Duna–Adria 7.00 Híradó
7.20 Az élet sava-borsa 8.10 Jamie 30 perces kajái
8.35 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25 A
hegyi doktor – Újra rendel 11.10 Az élet sava-borsa
12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kíván-
ságkosár 15.15 Lola 16.00 Balatoni nyár 17.45 Szeren-
cse Híradó 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40 A he-
gyi doktor – Újra rendel 20.25 Szívek doktora 21.10
Egy zsaru bõréért 23.00 Molto Pavane – Erkel és Mah-
ler 23.40 kult.hu 0.05 A rejtélyes XX. század 0.35 Ég
veled! 2.10 Lélegzet 3.45 Magyar elsõk 2.50 Szerel-
mes földrajz 3.25 Pannon expressz 4.00 Határtalanul
magyar
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 A vihar 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk
22.20 Híradó 22.45 Gyilkos elmék 23.50 Titokzatos
küldetés 1.40 Reflektor 1.55 A’la CAR 2.20 Trendmá-
nia 2.50 Teresa 3.30 Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth
4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 NCIS 13.55 Magánnyomozók 14.55
Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 Fiorella
18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Kuzey
Güney – Tûz és víz 21.15 Hal a tortán 22.20 Doktor
Rush 23.20 Belsõ ellenfél 0.25 Tények 1.10 Aktív 1.30
Sportos 1.45 Ezo.TV 2.45 Túlvilági papa 4.45 Aktív
5.05 Csapdába csalva 5.35 Psych Dilis detektívek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások

14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Kö-
zelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 19., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon vagy!
10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Unió28 14.15 Tessék! 15.15 Kosár 16.15 Min-
den tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30 Ma
este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program

Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Élet-
kerék 6.30 Öt kontinens 7.00 Híradó 7.20 Az élet sa-
va-borsa 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.35 Don Matteo
9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25 A hegyi doktor –
Újra rendel 11.10 Az élet sava-borsa 12.00 Híradó
12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár
15.10 Lola 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.30 A hegyi doktor – Újra rendel 20.20
Brown atya 21.10 Rocca parancsnok 22.05 King 22.50
Forma-1 0.40 Egy zsaru bõréért 2.25 Magyar elsõk
2.40 Szerelmes földrajz 3.20 Pannon expressz 3.45 Ha-
tártalanul magyar

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 11.45 Asztro-show 12.45 Reflektor
13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éjjel-nappal Buda-
pest 15.55 A vihar 16.50 A szerelem foglyai 18.00 Hír-
adó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.45
Barátok közt 21.20 Showder Klub 22.25 Híradó 22.50
Minden lében négy kanál 1.00 Reflektor 1.15 Street
Kitchen 1.40 Kalandor 2.00 4ütem 2.25 Teresa 3.10
Furcsa páros 4.00 Glee – Sztárok leszünk 4.40 Tuti
gimi

TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 NCIS 13.55 Magánnyomozók 14.55
Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 Fiorella
18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.10 Kuzey
Güney – Tûz és víz 21.15 Hal a tortán 22.20 Hazudj, ha
tudsz! 23.25 Propaganda 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35
Sportos 1.50 Ezo.TV 2.50 Ringer – A vér kötelez 3.30 A
törvény embere 5.10 Babavilág 5.35 Super Car

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet fél-
órája 14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Regényes történelem 15.35 Közelrõl
16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57
Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Történet hangsze-
relve 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437 4869 (1148248)

B-kategóriás jogosítvánnyal, mozgóbolti eladót felveszek. Érdeklõdni te-
lefonon a 06 (20) 229 1159-es számon lehet.

Üzlet-, irodahelyiség kiadó. 06 (70) 637 2874

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ, mozgóbolti eladót felveszek. Ér-
deklõdni telefonon a 06 (20) 229 1159-es számon lehet.

Befektetõk figyelem! Ady-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. Érdeklõdni:
06 (30) 464 8288 (1148534)

Segédmunkást felveszünk. 06 (20) 229 1159

Tûzifa-vásár! Cser, gyertyán hasított: 2250 Ft, akác kugli: 2500 Ft, hasí-
tott: 2650 Ft, vegyes tûzifa: 2450 Ft. Ingyenes házhozszállítás! 06 (20) 406
9267, Simontornya, Papp János.

Sárbogárd központjában második emeleti, felújítandó lakás eladó. 06 (30)
945 6260

Három hónapos vizsla keverék kiskutyát elajándékoznék gondos gazdá-
nak 06 (30) 243 4030

Lakás kiadó 06 (30) 273 1278 (1148548)

Sárbogárdi telephelyre autóbuszok javításához szerelõt keresek 06 (20)
263 3538 (1148547)

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.

06 70 539 7882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

Sárbogárd központjában, négylakásos
TÁRSASHÁZBAN, FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ

06 20 405 7366

ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
06 20 367 2785

AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK hosszú távú
FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!

Kiemelten Sárbogárd környékérõl.
Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu

AUTÓMENTÉS, AUTÓBÉRLÉS,
KÉSZPÉNZES AUTÓFELVÁSÁRLÁS

06 20 424 7728 SEBAFER KFT.

SZÕNYEGÜZLETÜNK
Sárbogárd, Tompa Mihály utcában

TOVÁBBRA IS NYITVA TART!
Kibõvült árukészlettel várjuk vásárlóinkat.

Naponta: 8-12, 13-17, szombaton: 8-12.
06 25 463 587

M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV TÖLTÕÁLLOMÁS FÉRFI MUNKATÁRSAT KERES.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV töltõállomáson.

FELSZOLGÁLÓT FELVESZÜNK.
06 30 5600 259

PÖTTÖM CUKI – CSAVAROS FAGYLALT
HATFÉLE ÍZBEN, MINDEN NAP.

Sárbogárd, Ady Endre út 158. Telefon: 06 20 216 1514

ÜZLET-, IRODAHELYISÉG KIADÓ.
06 20 437 7036

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Leszkovszki Albin

TANÁR VOLTAM címû
legújabb könyve kapható

a Bogárd és Vidéke Hírházban.

Ára: 2.600 Ft.
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Tetõtûz Sárbogárdon

Melléképület tetõszerkezete gyulladt ki június 9-én, kedden Sár-
bogárdon. A délutáni zivatarban valószínûleg villám csapott a te-
tõbe. A Kossuth utcán a családi házzal egybeépített melléképület
cserépfedésû tetõszerkezete teljes terjedelmében égett. A lángo-
kat a sárbogárdi és a dunaújvárosi hivatásos tûzoltók fékezték
meg.

A gyors beavatkozásnak köszönhetõen a tûz a lakóházra nem ter-
jedt át. A körülbelül hetven négyzetméteres melléképület padlá-
sán tárolt ötven kis szalmabála a lángok martalékává vált. A föld-
szinti helyiségbõl a szomszéd egy propán-bután gázpalackot a ka-
tasztrófavédelem egységeinek kiérkezése elõtt kivitt. A tûzben
senki sem sérült meg.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

KÉK HÍREK
Családi veszekedés Nagylókon

Egy nagylóki nõ kért rendõri segítséget június 4-én 22 óra 20 perc-
kor, mivel édesapja tettleg bántalmazta és fenyegette otthoná-
ban, majd lakásuk ajtaját is megrongálta. A helyszínre érkezõ
rendõrök az agresszív férfit elfogták és elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók ideiglenes megelõzõ tá-
voltartás elrendelésérõl határoztak.

Lopás miatt körözték

Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt adott ki
körözést a Komáromi Rendõrkapitányság azzal a 21 éves nõvel
szemben, akit Cecén az Ady Endre utcában igazoltattak a járõrök
június 9-én délután. H. Máriát a rendõrök elfogták, a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállították és gyanúsítottként hallgatták
ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2015. június 12-én (pénteken) 9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2014. július 1-je és 2015. má-
jus 15-e között végzett tevékenységükrõl, az önkormányzat által biztosított
támogatás felhasználásáról.
4. A 2015/2016-os nevelési évben indítható csoportok számának megha-
tározása.
5. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda pedagóguslétszámának felülvizsgálata a
2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan.
6. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda és a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde alapító
okiratának módosítása.
7. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2014. évi munká-
ról.
8. Döntés a város tulajdonában lévõ köznevelési intézmények mûködteté-
sérõl.
9. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl szóló 3/2015. (II. 26.) ön-
kormányzati rendelet módosítása.
10. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 3/2002. (II.
1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalko-
tása.
11. A jármûvek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérõl
szóló 43/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése,
új rendelet megalkotása.
12. A helyi lakáscélú támogatásról szóló 14/2006. (III. 20.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.
13. Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és
adományozásáról szóló 28/2002. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet hatá-
lyon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.
14. A köztisztviselõk díjazásáról szóló 5/2010. (II. 15.) önkormányzati ren-
delet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.
15. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-
szolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése, új rendelet megalkotása.
16. A közterületek elnevezésérõl és a házszámozás rendjérõl szóló 2/2015.
(I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. Az Úttörõ és a Rózsa Ferenc ut-
cák nevének megváltoztatása.
17. Tájékoztató a helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtá-
sáról, a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról a közszolgáltató által ké-
szített beszámoló alapján.
18. Döntés a Sárbogárd 091/1 hrsz-ú ingatlan megvételérõl.
19. Döntés a Sárbogárd 1083 hrsz-ú ingatlanon létesítendõ kiszolgáló út
üzemeltetésbe és karbantartásba vételérõl.
20. Helyi alapítványok részére mûködési és rendezvényi támogatások el-
nyerésére pályázat kiírása 2015. évre.
21. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat
kiírása 2015. évre.
22. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
23. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontjában és az 51. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2015. május 8-ai ülésén „Tájékoztató a környezet álla-
potáról és a város környezetvédelmi helyzetérõl” tárgyú elõterjesztés alapján elemezte, értékelte illetékességi területén a környezet állapotát.
Az elõterjesztésben foglaltak szerint a képviselõ-testület a 84/2014. (V. 9.) kth. sz. határozatával meghozta döntését.
A hivatkozott jogszabályi helyekben elõírt kötelezettségeknek megfelelõen tudatom, hogy a nyilvánosság elõtti közzétételi kötelezettségre tekintettel a fenti
tárgyú elõterjesztés és Sárbogárd Város Települési Környezetvédelmi Programja és a képviselõ-testület által tárgyalt tájékoztató teljes terjedelmében megte-
kinthetõ Sárbogárd város honlapján (www.sarbogard.hu), valamint munkaidõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2. em. 4. sz. iroda).

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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