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Mûsoros est TöbörzsökönMûsoros est Töbörzsökön
Tolerancia

Kivittem az unokatestvéremet az állo-
másra lapzártánk reggelén. Nem tud-
ván, hogy épp vonatpótló autóbuszok
járnak, ott álltam meg, ahol sárbogárdi
szokás szerint (és kényelmi megfonto-
lásból) az autósok szoktak: az állomás-
épület északi sarkánál. Mire kiszedtük
az utazótáskát a csomagtartóból, már
egy buszhad vett körül. Az egyik jármû
mellettem állt meg, és a sofõr, a
KRESZ-által elõírt zéró toleranciához
tartva magát indulatosan kioktatott:

– Kisasszony, legközelebb ne a busz-
megállóban parkoljon!

– Nincs is itt buszmegálló – feleltem
meglepetten.

– Nem látja ott azt a kiírást?! – s egy
A/4-es fehér lapra mutatott, ami a vízel-
vezetõ csatornán fityegett, rajta fekete,
nem túl nagy betûkkel: „vonatpótló au-
tóbuszok megállóhelye”.

Föl se tûnt a papír, mikor megérkeztem.
Ilyeneken azt szokták kiírni, hogy mer-
re található a toalett. Mindegy, tudomá-
sul vettem a közlést, és távoztam.

Olyan jelentéktelen apróságokon kelet-
keznek mindkét fél számára fölösleges
bosszúságot okozó nézeteltérések, fél-
reértések! Ha a megértésben az egyik
vonal nem mûködik, térjünk át egy má-
sik vágányra, vagy vegyünk igénybe má-
sik eszközt, a 100 %-os tolerancia
jegyében.

Hargitai–Kiss Virág
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Június 12-én 8 városatya részvételé-
vel zajlott a sárbogárdi képvise-
lõ-testület soros nyílt ülése.

Egy hónap termése

Dr. Sükösd Tamás polgármester beszá-
molt az elmúlt hónap eseményeirõl: A
táborozási pályázaton minden jelentkezõ
kapott támogatást. A Sárbogárdi Zengõ
Óvoda két külön pályázattal 50.000 Ft-ot, a
sárszentmiklósi tagóvoda 50.000 Ft-ot, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
100.000 Ft-ot, a Petõfi Sándor Gimnázium
(több csoport) 150.000 Ft-ot, a Sárszent-
miklósi Református Egyházközség 60.000
Ft-ot, a Sárbogárd–Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség 40.000 Ft-ot
kapott. Május 15-én a Kézilabda Szövet-
ségben voltunk egy egyeztetésen az or-
szággyûlési képviselõ úrral illetve a VAX
Kézilabda Egyesület és több szakmai szer-
vezet képviselõjével a leendõ sportcsar-
nokkal kapcsolatban. Ugyanezen a napon
egyeztettünk a tanuszoda ügyében. A Ma-
gyar Kormány a bekerülési költséget föl-
emelte a duplájára, és 100 %-os állami tá-
mogatás várható. Egy ragasztott-faszerke-
zetes, Makovecz-stílusú épületet fogadtak
el tervként mindenhova. Októberi munka-
terület-átadást követõen jövõre a minden-
napos testnevelést itt lenne szükséges
megvalósítani. A gyakorlati egyeztetés
május 15-én nálunk is elindult, amit egy
közmûegyeztetés követett 19-én. Ugyan-
azon a napon egy szépkorút köszönthet-
tem: Farkas, vagy ahogy Miklóson hívják,
Maszek Pista bácsit. Május 22-én a
Sárréti Vízi Társulat tartott küldöttgyû-
lést. Mivel a kötelezõ hozzájárulás meg-
szûnt, az a döntés született, hogy önkéntes
hozzájárulással tartjuk fönn a társulatot,
mert ezzel is el tudunk érni az állami vízfo-
lyásokra egyszerûbb pályázatokat. Az el-
múlt években mintegy háromszor sikerült
javítani a vízlefolyási helyzetünkön. Május
26-án a Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Társulás tartott operatív ta-
nácsülést, majd május 28-án ülést. Átala-
kulóban van a hulladékgazdálkodás rend-
szere, e társulás az egyetlen, amelyik az
uniós, kormány által támogatandó pályá-
zatokon 14 milliárddal szerepel. A miklósi
postanyitás kapcsán a posta hálózatfej-
lesztéssel foglalkozó és itteni döntéshozó
szakembere azt mondta, hogy az elõzetes
igényfelmérés alapján állapították meg a
nyitva tartást. Ha a helyiek másképp sze-
retnék, akkor lehet kérést megfogalmazni.
Rendkívüli testületi ülésen döntöttünk a
rendkívüli önkormányzati támogatásról
(régebben önhiki), a BM-es pályázaton va-

ló indulásról, amit aszfaltos útfelújításra
lehet kizárólag fordítani, illetve közleke-
dési támogatási pályázaton való indulás-
ról. A helyi építési szabályzat, szerkezeti
terv fölülvizsgálata vonatkozásában volt
egy eredményes pályázati borítékbontá-
sunk. Akinek igénye van azzal kapcsolat-
ban, hogy a sárbogárdi helyi építési sza-
bályzaton módosítsunk, az terjessze be a
kérelmét, Békési József kollégánk össze-
gyûjti, és ami a jogszabályoknak megfelel
és kivitelezhetõ, azt az építési szabályzat
módosításába bele fogjuk dolgozni. Azért
buzdítok erre mindenkit, mert ennek meg-
lehetõsen markáns ára van. Ha csak a jog-
szabályi módosítás miatt egy helyen kell
hozzányúlni, akkor is ugyanannyiba kerül,
mint ha 200 helyen kell hozzányúlni. Júni-
us 5-én az energiaracionalizálási pályázat
kapcsán (városháza, Kippkopp óvoda, mû-
velõdési ház) volt egyeztetés. Július 1-jéig
szükséges benyújtani a pályázatot, decem-
ber 15-éig kell elszámolni és az építést be-
fejezni. Június 9-én egyeztetést hívtam
össze a környékbeli érintett önkormány-
zatokkal a vízminõség-javító pályázat kap-
csán, amirõl az elõzõ ciklusban döntöt-
tünk, mert kötelezõ volt, aztán tartaléklis-
tára került, mert az unió lendülete meg-
tört, most azonban úgy tûnik, újra elõjön.
Az egységes fellépés talán nagyobb erõt
kölcsönözhet, így együtt mozgunk ebben a
tárgykörben Hantossal, Kálozzal, Igarral.

Civil szervezetek
– örülni kell

A civil szervezetek beszámolói kapcsán a
polgármester valamennyi Sárbogárdon
mûködõ társadalmi szervezetnek megkö-
szönte a munkáját. Hozzátette: Kapunk
kritikai észrevételt is, de a legtöbb beszá-
molóból az derül ki, hogy mind a lakosság-
gal, mind az önkormányzattal való együtt-
mûködés megvalósul. Remélem, hogy ez a
továbbiakban is így megy. Tegnap hallot-
tam egy ezzel foglalkozó szakembertõl,
hogy 1400 társadalmi szervezet van Fejér
megyében bejegyezve, és ebbõl maximum
a harmada mûködik. Tehát örülni kell,
hogy Sárbogárdon ennyi társadalmi szer-
vezet részt tud venni a civil szektor szerve-
zésében. A jogalkotó leginkább elvekkel
támogatja a civil szektort. Az itt nyújtott
támogatás minden évben azon múlik, hogy
az önkormányzat mit tud kigazdálkodni.
Erre normatív forrás nincs. Arra szeret-
ném sarkallni az összes civil szervezetet,
hogy mindenképpen pályázzanak, próbál-
ják a külsõ forrásokat minél jobban megta-
lálni és bevonni.

Teli óvodák, több gyerek

Demeterné dr. Venicz Anita: Az óvodai
beiratkozások tükrében nyilvánvalóvá
vált, hogy mennyi az óvodás gyermeklét-
szám. Az intézményvezetõ asszony a jog-
szabályi elõírásoknak megfelelõen meg-
tette a javaslatát arra vonatkozóan, hogy
melyik óvodában hány csoport induljon, il-
letve a csoportokon belül hány gyermek
kerüljön elhelyezésre.
Dr. Sükösd: Az összes óvodánk tele van,
mindegyik óvodai csoport kihasználása
maximális. A Zengõ központi épületében 8
csoport van, Miklóson 6, Töbörzsökön 2,
Pusztaegresen 1. A gyermekek számában
növekedés várható. Jövõre az is elõfordul-
hat, hogy férõhelybõvítésben kell elkezde-
nünk gondolkodni.

Szociális ellátás:
komoly munka

A szociális gondoskodás körében végzett
2014. évi munkáról szóló tájékoztató kap-
csán dr. Sükösd kifejtette: 2015-re a szoci-
ális gondoskodásnak, fõképpen az álta-
lunk nyújtott segélyek rendszere teljesen
átalakult. A szociális igazgatásban a fõ-
számra iktatott ügyek száma 2317, az
alszámra iktatott ügyek száma 7408 volt.
Ez az önkormányzat és a polgármesteri hi-
vatal életében nem csekély. Három önkor-
mányzat (Sárbogárd, Nagylók, Hantos) jo-
gi személyiségû társulásával teszünk eleget
a feladatnak. Sárbogárdon a szociális igaz-
gatás teljes terjedelmét nyújtjuk, a család-
segítéstõl, gyermekjóléttõl a nappali ellá-
táson át a szociális otthoni szolgáltatásig.
A szektor összes dolgozójának szeretném
megköszönni a munkáját, mert nagyon ko-
moly feladatvégzésrõl van szó, és a
Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellen-
õrzésein rendre megfelelünk. Nem vélet-
len, hogy a megyei fejlesztési terv összeállí-
tásánál az egyik legmarkánsabb sárbogár-
di fejlesztésként egy olyan szociális intéz-
mény építését írtuk föl, ahol az egyébként
nagyon széttagolt intézményrendszerün-
ket egy helyen meg lehetne valósítani. Ez a
hatékonyságot illetve a színvonalat is tud-
ná növelni, legalábbis infrastruktúrában,
mert az emberi erõforrással nem állunk
rosszul.

Iskolák mûködtetése
marad a KLIK-nél

A város tulajdonában lévõ köznevelési in-
tézmények mûködtetésérõl is hoztak dön-
tést a képviselõk, mivel lejárt az önkor-
mányzati hozzájárulással kapcsolatos szer-
zõdés a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal.

Pro és kontra

Dr. Sükösd: A Hoffmann Rózsa által veze-
tett tárcaközi bizottsággal kötött szerzõ-
dés alapján meg kell fizetnünk havi

NAPLÓ
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8.916.000 Ft-ot, ami durván 107 millió éves
szinten. Azt gondoltuk a jogalkotó nyilat-
kozataiból, hogy mire szavazni fogunk, ad-
digra már az a kormányrendelet is rendel-
kezésre áll, amibõl lehet látni a következõ
5 évi kifutást. Ma reggelig ez nem jelent
meg. Ezért most hozunk egy döntést, azt
követõen tudomásunkra hozzák a fizeten-
dõ hozzájárulás összegét, és annak tükré-
ben szükséges lesz hoznunk még egy dön-
tést. Települési önkormányzat 3000 fõt
meghaladó lakosságszámmal csak akkor
mentesülhet az iskolai fenntartás alól, ha
az adóerõ-képessége illetve jövedelemter-
melõ képessége ezt indokolja. Az adó-
erõ-képességünk szerint nem nagyon tu-
dunk fenntartók lenni. A saját bevételek
levonását követõen mintegy 4 millió Ft-tal
többet kell költeni az iskoláinkra, mint
amennyi a hozzájárulásunk. Ráadásul az
épületek állapota nem túlzottan jó. A jog-
alkotó szándéka abba az irányba tart, hogy
akinek nincs jelentõs adóerõ-képessége,
az ne nagyon próbálkozzon a fönntartás-
sal. Ma Magyarországon a néhány üdítõ és
nagyon kivételes példától eltekintve legin-
kább a megyei jogú városok vállalják csak
az iskolák fönntartását. A hozzájárulás
mellett szólhatnak érzelmi jellegû kérdé-
sek, hogy a mi gyerekeink járnak oda.
Megítélésem szerint az iskolák karbantar-
tottsága jobb volt, amikor mi voltunk a
fenntartóik. Ha a 2014-2020-as pályázati
cikluson belüli energia-racionalizálási
programba az intézményeinket bele tud-
juk vonni, akkor a megtakarítás leviheti a
fenntartási költséget az általunk megfize-
tendõ díj alá, de ez nem biztos. Nem érzem
úgy, hogy az intézményeinket magukra
hagytuk, továbbra is tudunk akár a tanke-
rületi igazgató asszonnyal, akár az igazga-
tókkal egyeztetni. Amikor szükséges volt,
és erõnkhöz mérten tudtunk segíteni, ak-
kor ezt meg is tettük.
Szilveszterné Nyuli Ilona aggasztónak
tartja a miklósi iskola illetve klub és a
Mészöly iskola állapotát.
Dr. Sükösd hangsúlyozta, hogy problémák
kizárólag pályázattal oldhatók meg, mivel
például a Mészöly felújítása kb. 8 évvel ez-
elõtt is több mint nettó 160 millió Ft-ba ke-
rült volna. Az iskolák közül a miklósi van
még a legjobb állapotban, de ott is vannak
gondok. Arra tudtak legutoljára költeni a
BM-es pályázatból 30 milliót; elõny, hogy
az téglából van.
Nedoba Károly egyetértett azzal, hogy bi-
zonytalanba nem célszerû beleugrani. A
KLIK-kel kapcsolatban nagyon sok pa-
naszt hall. Tud olyan vállalkozót, akinek a
KLIK jelenleg is tartozik.

Fogalmak

Szilágyiné Németh Sarolta: Szeretnék két
fogalmat tisztázni. Mást jelent a mûködte-
tés és mást a fenntartás. A mûködtetés vil-
lanyszámlát, a mûszaki problémák megol-
dását jelenti, amelyek egy iskola esetében
felmerülnek. A fenntartás viszont pedagó-
gusbéreket, szakmai munkát. Az önkor-

mányzat annak idején a mûködtetést adta
át. A fenntartás így is, úgy is a KLIK-hez
tartozott volna. Igaz, hogy a tankerületnek
több esetben tartozása van; ezeket oly mó-
don tudja fizetni, ahogy a központtól lehe-
tõséget kap. Mi mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy a vállalkozók a pén-
zükhöz jussanak. Amikor hívnak bennün-
ket, telefonálnak, akkor igyekszünk a 60
napos, vagy a 30 napnál régebbi számlákat
fizetni. Sajnos nincsen más lehetõségünk.
Borzasztóan magasak a villanyszámlák,
gázszámlák, pláne téli idõszakban. Elõször
a béreket és a személyi juttatásokat fizet-
jük ki, utána a mûszaki kiadásokat, hogy a
gáz, villany ne kerüljön kikapcsolásra. Na-
gyon rossz állapotban vannak az iskolák, a
Mészöly beázik. Nem a teteje hibás, ha-
nem a teteje alatti vízelvezetés tiszta rozs-
da. Az ÁNTSZ a múlt héten kint volt ellen-
õrzésen, és kötelezi a tankerületet arra,
hogy az álmennyezetet cserélje ki, mert az
hullik a beázás miatt, valamint – gondolom
– gombásodik az alatta levõ rész. A
sárszentmiklósi iskolának a teteje, a pad-
lástere nincsen leszigetelve, fûtjük több
millió forintért. A Kossuth iskola az össze-
dõlés szélén áll. A tetején kinõ a gaz, a lefo-
lyócsövekbõl a falra folyik a víz. Érintésvé-
delmi szakembert kellett hívatni a tanke-
rületnek ahhoz, hogy lezárassuk az iskola
egy részét, mert a nevelési tanácsadónál le-
szakadt a mennyezet oly módon, hogy a
cserepeket látjuk. A Szent István isko-
lában kisebb problémák vannak. Mind-
egyikhez árajánlatot és szakember véle-
ményét kértük, amit a központ felé jelez-
tünk. A KLIK nagyon sok olyan intéz-
ményt vett át önkormányzatoktól, ame-
lyek igen rossz állapotban vannak. Nem az
elmúlt 2,5 év hibája, hogy az intézmények
így néznek ki. Az elmúlt 20 évben rakódott
rá az összes probléma a jelenlegi helyzetre.
A KLIK a maga erejénél fogva óhajtja eze-
ket orvosolni, hogy a gyerekek iskolába
járhassanak. Ez csak pályázati pénzbõl le-
hetséges. Tudomásom szerint fenntartó és
mûködtetõ nem pályázhat, csak tulajdo-
nos. Ezért is fontos, hogy az önkormány-
zat, a képviselõ-testület ezt olyan módon
gondolja át, hogy ide sárbogárdi gyerekek
járnak, nekik kellene az épületeket rendbe
tenni, hogy a XXI. századnak megfelelõ le-
gyen. A KLIK csak tüzet olt sok esetben.
Bárkinek bármiféle kérdése van, a tanke-
rület ajtaja nyitva áll, a problémákra vá-
laszt tudunk adni.

Érzelemtõl mentes
döntés kell

Dr. Sükösd: A Kossuth iskola fönntartása
nem volt korábban sem a mienk; az állapo-
táért nem szeretném vállalni a felelõssé-
get.
Szilágyiné: De az önkormányzat a tulajdo-
nosa.
Dr. Sükösd: Mindenfajta érzelemtõl men-
tesen szükséges racionális döntést hoz-
nunk. Fönntartom azt, amit az országgyû-
lési képviselõ úrnak megírtam, hogy a

megjelenõ KEOP-forrásba az összes isko-
lánkat bele kell tenni. Ez nem kérdés. Ha a
belügyminisztériumi pályázat 30 milliónál
több lett volna, akkor a miklósi iskolánál a
következõ a födémszigetelés lett volna. Az
ablakokkal, kazánnal addig értünk el,
ameddig tartott a pénzünk. A Mészöly is-
kola problémáját a tüneti jellegû kezelé-
sek, amit az ÁNTSZ is elõírt, nem fogják
megoldani.
Nedoba: Megyei tulajdonban volt a Kos-
suth, ránk nyomták, nem kértük. Nehogy
már mi szívjunk!
Dr. Sükösd: Nem tudott megyei tulajdon-
ban lenni a közös helyrajzi szám miatt, de
nem volt hozzá tevõleges köze az önkor-
mányzatnak.
Nedoba: Rendben, de nem költött rá a me-
gye semmit, utána a mienk lett, és azt
mondják, hogy milyen állapotban van. Kö-
nyörgöm, így adták át!
Dr. Sükösd utalt arra, hogy van elképzelés
a Kossuth épületével kapcsolatban, de er-
rõl nyilvánosan még nem aktuális beszélni.
A testület végül úgy döntött, hogy az isko-
lák mûködtetése a KLIK-nél maradjon.

Újraalkotás

A kormányhivatal felhívására 6 rendeletet
hatályon kívül helyeztek, mivel a korábbi
elnevezés megváltoztatását a kormányhi-
vatal jogellenesnek gondolta, és helyettük
új rendeletet fogadtak el, egyezõ tartalom-
mal, az új jogszabályokhoz igazítva.

Rózsa, Õsz, Tavasz

Demeterné dr. Venicz Anita: A Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalása
alapján 3 utcánk (az Úttörõ utca
Kislókban és Sárbogárdon, valamint a Ró-
zsa Ferenc utca) neve nem felel meg a jog-
szabályi elõírásnak, XX. századi önkény-
uralmi rendszerre utaló elnevezésnek mi-
nõsíthetõ. Tájékoztattuk errõl a tényrõl az
ott lakókat, illetve a honlapon és az újsá-
gon keresztül Sárbogárd lakóit, és kértük,
hogy tegyenek javaslatot az új utcanevek-
re. Érkeztek is javaslatok. A Rózsa Ferenc
utca vonatkozásában mi tettük azt a javas-
latot, hogy maradjon Rózsa utca.
Dr. Sükösd: A lakók tevékeny egyetértésé-
vel. Kaptunk olyan kritikát, hogy legalább
annyi eszünk lehetett volna, mielõtt el-
kezdjük az Úttörõt bántani, hogy megke-
ressük az MTA-t. Tisztelettel megjegyez-
tük a kritizálónak, hogy volt ennyi eszünk
fura módon, és az Úttörõt tiltólistára tet-
ték. Kislókon Aranyos József képviselõtár-
sunk személyesen is volt, illetve írásos
megkeresést bocsátottunk ki a lakóknak.
Nagyjából a „nekünk mindegy, nincs konk-
rét javaslatunk” mondat hangzott el, nem
érkezett javaslat. A sárbogárdi Úttörõ utca
vonatkozásában a Bogárdi, Tavasz, Zöld,
Kossuth Zsuzsanna, Boross Mihály,
Kenessey Gyula, Törõ, Szinyei Merse Pál
utca merült föl, a teljesség igénye nélkül.

Folytatás a következõ oldalon >>
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Érkezett 18 aláírással javaslat Bornem-
issza Gergely elnevezésre is.
Nedoba: Lehet még javasolni?
Dr. Sükösd: Természetesen a képviselõk
számára nyitva áll a lehetõség a javaslatra.

Utcanév-gyökerek

A bizottságok mindegyike a Rózsa Ferenc
utcát Rózsa utcának, a kislóki Úttörõ utcát
Tavasz utcának javasolja átkeresztelni. A
sárbogárdi Úttörõ utcát az ügyrendi bi-
zottság Bogárdi utcának, a többi bizottság
Bornemissza Gergely utcának nevezné.
Nedoba: Szomorú, hogy Magyarországon
ez a legnagyobb probléma.
Dr. Sükösd: Ebben egyetértünk.
Nedoba: Szerintem akkor kellene változ-
tatni utcanevet, ha az ott lévõ lakók kér-
nék. Nem fentrõl kell megmondani, hogy
mi a jó meg mi nem. A sárbogárdi Úttörõ
utcát Varga utcára javaslom átnevezni – ez
egy szakma, és Sárbogárdon ilyen utcanév
nincs.
Novák Kovács Zsolt: Szeretnék rávilágíta-
ni, hogy a sárbogárdi utcanevek gyökerei
mögött mik vannak. Vannak olyan utcák,
amik országos jelentõségû személy, egy ott
élt család, Sárbogárdhoz kötõdõ személyi-
ség nevét viselik. A Bornemissza messze
van tõlük, de ha a regénybõl indulunk ki,
akkor a párja Cecei Éva.
Nedoba: Sárbogárdon volt egy Varga ci-
pész. Vagy legyen Bolondvár.
N. Kovács: A rendszerváltáskor indokolt-
nak tartottam, hogy voltak utcanévválto-
zások, de most egy kicsit tényleg furcsa.
Nyilván az is benne van, hogy amit akkor
megváltoztatni akartak, azt meg is változ-
tatták. Amerika meghódítói a pionyírok
voltak, magyarul is az úttörõ szót közszó-
ként használjuk. Nem tartom jónak a meg-
változtatást, de muszáj. Egy praktikus gon-
dolatot mondanék Bornemissza Gergely-
hez: ha le kell írni, nem biztos, hogy min-
denki örülni fog neki, hogy ilyen sokat kell
írni.
Mivel Kossuth Lajos utca és Baross Gábor
utca van a városban, a Kossuth Zsuzsanna
és Boross Mihály utcaneveket nem java-
solta a polgármester elfogadásra, mert
problémák adódhatnak a hasonló nevek-
bõl.
A legtöbb szavazatot az Õsz utca kapta, így
a sárbogárdi Úttörõ utca e névre változik.
A Rózsa Ferenc utca Rózsa utca lesz, a
kislóki Úttörõ utca pedig Tavasz utca.

Hulladékgazdálkodás
– fény az alagút végén

Dr. Sükösd: A helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás révén lát-
juk el. A szemétszállítást és elhelyezést a
Vertikál Zrt. végzi. Ha jól emlékszem, 2
ciklussal ezelõtt nyerte el a Vertikál a hul-
ladéklerakó üzemeltetését. A szerzõdés-
ben 25 évre kell biztosítani, hogy a hulla-
déklerakó bírja a kapacitást. A városiaso-
dás, fejlõdés azt hozza magával, hogy egyre
több hulladékot termelünk. Az uniós
irányelvek éppen ezért erõltetik, hogy a le-
hetõ legtöbb hulladékot válogatással térít-
sük el a hulladéklerakótól, és próbáljuk új-
rahasznosítani. Az unió új lerakók létesíté-
sét általában nem támogatja, csak szelek-
tív hulladékgyûjtõkét, illetve korlátozott
mértékben a környezetre kevésbé ártal-
mas megsemmisítõkét. Ilyen szerepel a 14
milliárdos pályázatban is, aminek a része-
sei vagyunk, és nagyon remélem, hogy
megérjük a megvalósulást is. Bogárdon
csak egy válogató alakulna ki, önmagában
nem bennünket terhelne a megsemmisítõ.
A hulladéklerakó és a közszolgáltatást
végzõ tudja a dolgát, megfelel annak a jog-
szabálynak, ami szerint ilyenfajta közszol-
gáltatást most már csak állami, vagy ön-
kormányzati többségi tulajdonú szervezet
végezhet. A hulladékgazdálkodást feszíti
az a központi akarat, ami szerint 2012-es
szinten befagyasztották az árakat, ugyan-
akkor a szolgáltatásnyújtás jelentõsen át-
alakult, és nem csökkent. Az egyeztetések
folynak a kettes számú, szelektív edény ki-
helyezésérõl. Megmaradnak a gyûjtõszige-
tek az üveg miatt, mert az nem kezelhetõ
házilag. Markáns változás várható az ága-
zat jogszabályi hátterében az õszre.

Parkoló a
Varga-temetõnél

Dr. Sükösd: A Varga-temetõ mellett rég-
óta parkolási gondokkal küzdünk. Van
olyan ingatlan, amit sokszor az autótulaj-
donosok is használtak a tulajdonos kárára.
Megkerestük a tulajdonost; egy póthagya-
téki eljárásra volt szükség, amit lebonyolí-
tottak. Szeretném megköszönni Üsztöke
Sándornak és feleségének azt az önmér-
sékletet, amit tanúsítottak, ugyanis
amennyiért megörökölték az ingatlant,
annyiért ajánlották föl az önkormányzat-
nak (az összeg 161.100 Ft).

Szervizút
a sporkomplexumban

A sárbogárdi sporttelepen, mint köztu-
dott, 3 nagyobb fejlesztést terveznek: tan-
uszodát, multifunkciós sportcsarnokot és
egy nagy mûfüves pályát. Az egyik érintett,
a Kézilabda Szövetség azt kérte, hogy a
sporttelepen belüli szervizút létesítésével,
karbantartásával kapcsolatos feladatokat
vállalja az önkormányzat. E belsõ úttal
kapcsolatban a város kötelezettsége már
eddig is fennállt. Ha a belügyminisztériumi
pályázaton nyernek, aszfaltos burkolatot
kap az az út, ami egyébként az uszoda mû-
ködéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Bejelentések

Szilveszterné: Miklóson a 63-as út mellett,
ahogy beérünk Sárbogárdra, nagyon csú-
nya, hogy egy romos házat látunk, patká-
nyokkal meg mindenféle állattal. Van
megoldás, hogy a város ezt rendbe tegye,
vagy elõször fel kell szólítani a tulajdo-
nost?
Dr. Sükösd: A bal oldalon lévõ ház mindig
gazos. Ott egy bírósági per utáni vitatott
tulajdoni állapot van, illetve ameddig Sár-
bogárdon lakott az utolsó tulajdonos, ad-
dig a szolgálati lakást szociális alapon én
rendeztem neki. Amikor van kapacitá-
sunk, idõnként elmegyünk és levágjuk a
gazt, mert teljesen fölösleges hatósági eljá-
rást indítani. A jobb oldalon lévõ háznál
hagyatéki hitelezõk is vagyunk; mintegy 3
éve tart a hagyatéki eljárás, mert vannak is-
meretlen örökösök. Pedig lenne rá vevõ.
Ott is levágjuk az utcafrontot, amikor el-
érünk odáig.
Szilveszterné: Örülünk, hogy sikerült no-
szogatni annyira az országgyûlési képvise-
lõ urat, hogy az ígéretét teljesítette a
miklósi posta ügyében. A kb. 1.600 alá-
írást, amit összegyûjtöttünk Macsim
Andrással, a hétvégén meg fogjuk semmi-
síteni. Probléma a posta körüli parkoló.
Van ott egy „Behajtani tilos, kivéve
Takarékszövetkezet ügyfelei” tábla. Vala-
milyen megállapodást kellene tenni a
Takarékkal.
Dr. Sükösd: Nem kell megállapodás. Azt a
táblát úgy helyezte ki valaki, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzatát nem
kérdezte meg. Személyesen beszéltem a
kapitánnyal, õ sem ért egyet ezzel a fajta
forgalomkorlátozással. Annak a terület-
nek egy része, amin az autók bemennek,
közterület. A megállapodást a szomszédos
ingatlan tulajdonosával szerette volna a
Takarékszövetkezet megkötni, de nem si-
került nekik. A mögötte lévõ terület ön-
kormányzati közterület, tehát bárki bár-
milyen táblát helyez ki, át fogunk járni. A
postának helyet adó vállalkozónak olyan
módon van mûködési engedélye, hogy az
általa kialakított parkoló a lakóháza mö-

NAPLÓ
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gött van, azt megközelíteni kizárólag ezen
a területen keresztül lehetséges, ezért ezt
ilyen korlátozással nem lehet illetni.

Szilveszterné: Akkor ott bárki bármikor
behajthat, csak a posta felõli oldalra kell
parkolnia?

Dr. Sükösd: Ha a posta felõli oldalra par-
kol, senki nem szólhat semmit. Az közte-
rület és parkoló.

Szilveszterné: És a Takarék melletti, mö-
götti rész?

Dr. Sükösd: Az egy darabig a Takaréké,
egy idõ után pedig az önkormányzaté. Ha
az önkormányzatéra áll, azért sem fog
szólni senki.

Gerlai Zsolt: Örömmel látjuk, hogy elkez-
dõdött az ígért buszváró kivitelezése. Ezt
köszönöm jómagam és a lakók nevében is.
A problémám a közbiztonság. Hiába kere-
sem kapitány urat havi rendszerességgel,
egyszerûen nincs javulás. Rendszeresek a
gyorshajtások, fényes nappal egy úriem-
bert kiraboltak. Ha ez ügyben nem lesz va-
lami elõrelépés, akkor gondok lesznek.
Már most is vannak súlyos problémák.
Csak azzal lehet ezen javítani, ha gyakrab-
ban járõröznek.

Tóth, Aranyos és Ébl jelezték, hogy észre-
vételeiket a polgármesternek és a mûszaki
osztályvezetõnek folyamatosan jelzik.

Ébl Zoltán a Hatvani utca javításával kap-
csolatban külön érdeklõdött.

Dr. Sükösd: A belügyminiszter úr sajnos a
pályázati rendszert nem úgy határozta
meg, ahogy elõzetesen vártuk. Azonban
egyezkedünk azzal, aki korábban is mart
aszfaltos javításokat végzett itt. Ha ennek
megtaláljuk a forrását, akkor megpróbál-
juk a második félévben megcsinálni.

Dr. Sükösd: Pár nappal ezelõtt extra
mennyiségû esõ érte el Sárbogárdot. Alap-
vetõen nem vizsgázott rosszul a vízelveze-
tõ rendszerünk. A mindszenti részen 130
mm esõt mértek, ami szinte kezelhetetlen.
A belvárosi részen 45 mm-bõl 30 mm jött
le fél óra alatt. Olyat nagyon ritkán lehet
látni, hogy a 63-as alatti, mintegy 2 m mély
alagútnak a tetején folyik a víz. Ennek elle-
nére elment a csapadék. Nem véletlenül
mondjuk el minden alkalommal, hogy tisz-
títani kell az árkot. Ha valaki havonta, két-
havonta vágja le a gazt és az árokban hagy-
ja, akkor elõfordul az a történet, ami a Sa-
lamon utca mellett, ahol egy tó alakult ki;
számos olyan dolgot kellett kiszedni az át-
ereszbõl, ami nem oda való. Sárbogárd
fekvése miatt arról nem álmodhatunk,
hogy magától elfolyik a víz. Komoly köte-
lezettség, hogy az árokrendszert mindenki
a saját ingatlana mellett, elõtt rendben
tartsa. Aki koránál, fizikai erejénél fogva
erre nem képes, annak szívesen segítünk.

Hargitai–Kiss Virág

Konzultáció az állami
rezsicsökkentésrõl

– tájékoztató –

Magyarország kormánya célul tûzte ki az
állampolgárok és a vállalkozások széles
körét terhelõ fizetési kötelezettségek
enyhítésére irányuló állami rezsicsök-
kentést. 2016-ban már 10 milliárd forint-
tal kevesebb bevételt terveznek a köz-
igazgatási térítési díjak csökkentése, il-
letve megszüntetése révén. Mindezt az
állampolgárok véleményének és javasla-
tainak felhasználásával kívánja a kor-
mány megvalósítani. Ennek érdekében
az állampolgárok és vállalkozások bevo-
násával konzultációt kezdeményez a kor-
mány. A résztvevõk kifejthetik vélemé-
nyüket számos hatósági eljárással kap-
csolatos igazgatási szolgáltatási díj és ille-
ték megszüntetésérõl, valamint javasla-
tot tehetnek egy-egy további, általuk fon-
tosnak tartott hatósági eljárás díjmentes-
sé tételére.

A konzultáció ideje alatt az állampolgár-
oknak lehetõségük van kettõ kérdõíven,
a magánszemélyeket és a vállalkozásokat
érintõ fizetési terhek megszüntetésére
vonatkozóan javaslatokat tenniük. Az ál-
lampolgárok és a vállalkozások számára
külön kérdõív áll rendelkezésre a kor-

mányhivatali ügyfélszolgálatokon, vala-
mint az interneten. Ezek kitöltése önkén-
tes és anonim.
A két kérdõíven 9-9 hatósági eljárás díjá-
nak vagy illetékének megszüntetésére te-
het javaslatot a kitöltõ. Mindkét kérdõ-
íven lehetõsége van az állampolgárnak
további 1-1 hatósági eljárásért fizetendõ
díj vagy illeték megszüntetésére vonatko-
zóan javaslatot tennie. A 9 javaslat közül
legfeljebb 4-et jelölhet meg, valamint to-
vábbi 1 javaslatot tehet írásban. A kérdõ-
ív érvényesen kitöltött, ha az állampolgár
négy vagy annál kevesebb javaslatot jelöl
meg a kérdõíven. Nem kizárt, hogy az ál-
lampolgár a magánszemélyeknek és a
vállalkozásoknak szóló kérdõívet is ki-
töltse. A kérdõívek 2015. június 5-étõl
2015. augusztus 6-áig tölthetõk ki.
Az állampolgárok a kérdõíveket kitölt-
hetik papíralapon, és leadhatják a kor-
mányhivatal ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben. A kérdõív kitölthetõ a
www.kormanyhivatal.hu honlapon is:
http://allamirezsicsokkentes.kormanyhiv
atal.hu. Az online kérdõívek kitöltésére
2015. augusztus 6-án 24 óráig nyílik lehe-
tõség.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Utcanévváltozások
Tájékoztatás

Sárbogárdon a Rózsa Ferenc utca és az
Úttörõ utca, valamint Kislók településré-
szen az Úttörõ utca is új elnevezést ka-
pott Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testületének június 12-ei ülé-
sén, tekintettel arra, hogy a Magyar Tu-
dományos Akadémia szakvéleménye ér-
telmében Rózsa Ferenc a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszer megala-
pozásához kapcsolható, ezért közterüle-
tet róla elnevezni nem lehet, az Úttörõ
„kifejezés” a kommunista diktatúrára,
így a XX. századi önkényuralmi
rendszerre közvetlenül utal, ezért
közterületnévként nem használható.
A képviselõ-testület döntése értelmében
Sárbogárdon az 1001 hrsz-ú Úttörõ utca
elnevezése Õsz utca elnevezésre, a 605,
602 és az 551 hrsz-ú Rózsa Ferenc utca
elnevezése Rózsa utca elnevezésre, a
kislóki településrészen található Úttörõ
utca elnevezése Tavasz utca elnevezésre
változott.
A régi táblák áthúzva még két évig ott lát-
hatóak az újak mellett, hogy átmeneti
idõre megkönnyítsék a tájékozódást min-

denki számára. A régi címre érkezõ leve-
leik nem vesznek el, azokat a Posta
továbbra is kikézbesíti!
Fontos tudni, hogy az érintett lakóknak a
fenti változás semmilyen hatósági költ-
séget nem jelent. Az utca új elnevezését
követõen az új lakcímkártyákat a Sárbo-
gárdi Járási Hivatal Kormányablak osz-
tálya juttatja el minden érintettnek. A
közmûszolgáltatók (E.ON Zrt., Fejérvíz
Zrt., Vertikál Zrt., Tarr Kft. vagy a Ma-
gyar Posta stb.) az önkormányzatunk jel-
zése alapján automatikusan módosítják
számlázási rendszerükben az utca nevét,
így nem kell az érintett lakóknak intéz-
kedni.
Amennyiben az utcanév-változtatással
érintett lakó gépjármûvel rendelkezik,
akkor új lakcímkártyája birtokában a
Sárbogárdi Járási Hivatal Kormányab-
lak osztályán kell módosítani az ahhoz
tartozó forgalmi engedély adatait. Az
érintetteknek ezen kívül semmilyen
egyéb teendõje, s ami a legfontosabb,
semmilyen költsége nincs a változást il-
letõen.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Forró nyári zene a zeneiskolásokkal
Csütörtökön tartotta évzáró koncertjét a Violin zeneiskola a dísz-
teremben, ahol a sárbogárdi tagintézmény tanulóinak mûsorán
töltõdhettünk fel. Meg is telt a terem szülõkkel, barátokkal, csa-
ládtagokkal, majd Makkos Anna Ráhel felkonferálta Puskásné
Radnó Ágnest, aki nagy szeretettel köszöntötte a tanítványokat
és a vendégeket egyaránt.
Az intézményvezetõ köszöntõ szavait hamarosan a hangszerek
hangjai váltották fel és zeneszerszámok nagy palettáján szólaltat-
tak meg olyan mûveket, melyeket az elmúlt egy év alatt tanultak.
Hallhattunk zongorát, szintetizátort, trombitát, fuvolát, furulyát,
klarinétot és gitárt.

Az elsõ szólamok trombitán hangzottak el, melyet egy ifjú tehet-
ség, Csõgör Ádám adott elõ. Zongoranégykezes és zongora kísé-
retében több hangszer is felcsendült. Személyes kedvenceim, a gi-
tárosok sem maradtak el, sõt ebben az évben igen sok gitárzene
szerepelt, többek között magyar könnyûzenei elõadók dalai, vagy
Gráczer Asztrik és Makkos Anna Ráhel elõadásában a House of
the Rising Sun, azaz „A felkelõ Nap háza” címû dal feldolgozása
is.

Utolsó mûsorszámként Joseph Haydn E-moll szonátáját Tóth
Sándor adta elõ zongorán, ezzel a szép darabbal zárva az évet a
zeneiskolások számára.

A darab elhangzása után ki-ki a saját tanárától vehette át a bizo-
nyítványát. De mint tudjuk, a hangszert nem lehet lerakni, még
nyáron sem, így további jó gyakorlást és zenélést kívánok minden
kis zenésznek.

Hargitai Gergely

Szolgálati fejlesztõ tábor

E hét hétfõn vette kezdetét a Pedagógiai Szakszolgálat tábora,
ahová a korai fejlesztésben részt vevõ gyermekeket és szüleiket
várják. Minden hétköznap délelõtt 8–12 óráig négy szobában zaj-
lanak a különféle (ügyességi, mozgásos, kézmûves, logopédiai
stb.) játékos és egyben fejlesztõ foglalkozások a szakszolgálat
munkatársainak vezetésével. A táborral kapcsolatos teendõkben
a Petõfi Sándor Gimnázium tanulói is segédkeznek – kötelezõ
közösségi szolgálatukat teljesítendõ.

Hargitai–Kiss Virág

Gyermeknap a Cecei
Általános Iskolában

A szokásosnál is hangosabb nyüzsgéstõl, kacagástól volt hangos a
Cecei Általános Iskola június elsején. Ezen a napon a gyerekeké
volt a fõszerep! Az iskola diákönkormányzata ezen a napon szer-
vezte meg hagyományos gyermeknapi rendezvényét.
A pedagógusok sokféle játékkal készültek a gyerekek szórakozta-
tására. Volt vízhordás kanálban, lepényevés, célba dobás, gólyalá-
bazás. Próbára tehették ügyességüket a labdás játékokban, éleslá-
tásukat a kirakós játékokban. Mindeközben a mûfüves pályánkon
zajlott a focibajnokság, melyben minden osztály képviseltette ma-
gát egy-egy csapattal.
A játékban való részvétel jutalma egy „peták” volt. Miután ele-
gendõ petákot gyûjtöttek, elkölthették a „boltban”. A bolt kínála-
tára sem lehetett panasz. Lehetett vásárolni különbözõ írószere-
ket, füzeteket, buborékfújókat, teniszlabdákat, focis kártyákat,
de az édesség sem hiányzott a polcokról.
A gyerekek lelkesedését mutatja, hogy a nap végére teljesen ki-
ürült a bolt.
A diákönkormányzat nevében ezúton is szeretnénk megköszönni
a szülõi közösség képviselõinek segítségét a játékok lebonyolítá-
sában, valamint Klazer Balázsnak és Bende Zsoltnak a futball-
mérkõzések lebonyolítását! Külön köszönjük Redzsepi Senazi-
nak a lepényeket, melyet minden évben felajánl a gyerekeknek!

Sohárné Bali Mária DÖK-segítõ pedagógus
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Felhívás
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
ság védjegyet kíván adományozni azok-
nak a jellegzetes, helyi, feldolgozott bo-
gyós és erdei gyümölcsbõl készült, vala-
mint méz- és tejtermékeknek, illetve
szürke marhából, szarvasból és vaddisz-
nóból készült száraz termékeknek,
amelyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság mûködési területén készül-
nek és elõállításuk a természettel
összhangban történik.
A védjegy célja: A helyi készítésû élel-
miszerek fogyasztási kultúrájának eme-
lése, a helyi termékek piacra jutásának
elõsegítése és a természettel harmoni-
kus gazdálkodás és termék-elõállítás
ösztönzése.

Pályázati csomag
A védjegy megszerzéséhez védjegy-
használati kérelmet kell benyújtani,
melyet a Nemzeti Parki Tanúsítványi
Bizottság bírál el. A kérelem forma-
nyomtatványa, valamint a pályázati fel-
tételeket, a bírálat alapelveit és a hasz-
nálat feltételeit tartalmazó dokumen-
tum beszerezhetõ a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatóság központi ügyfél-
fogadási irodáján (1121 Budapest, Köl-
tõ utca 21.), vagy letölthetõ a Nemzeti
Park Igazgatóság honlapjáról
(www.dunaipoly.hu).
A benyújtás módja
A kérelmet egy példányban, egy ter-
mékmintával együtt postai úton, vagy
személyesen a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatósághoz kell eljuttatni
2015. július 6-áig. Hiánypótlásra egy-
szer van lehetõség!
A bírálat várható ideje: 2015. július 9.
További információ: Kovács Zsuzsanna
Tel.: +36 (30) 373 0957, email:
vedjegy@dinpi.hu

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy 2015. július 1-én (szerdán)

a köztisztviselõi nap miatt
a Sárbogárdi Polgármesteri

Hivatal zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
Demeterné dr. Venicz Anita,

Sárbogárd város jegyzõje

Közlekedésbiztonsági
nap Vajtán

Egy napfénytõl szikrázó délutánon sok ki-
csi és nagy vonult a focipályára Vajta köz-
ségében. Ezúttal nem meccs miatt, hanem
a Vajtáért Közhasznú Egyesület szervezé-
sében létrejött közlekedésbiztonsági nap
programjai végett.

Több hivatásos egység is képviseltette ma-
gát a rendezvényen, s az õ sátraiknál lehe-
tett kipróbálni a biztonságos közlekedés-
sel kapcsolatos tudnivalókat, mind gyakor-
latban, mind elméletben.

A Magyar Autóklub ütközésszimulátorá-
ba bárki beülhetett, aki ki akarta próbálni,
milyen érzés frontálisan karambolozni, s a
biciklis akadálypályán is végig lehetett
menni – akár a részegszemüveg „segítsé-
gével”. A Magyar Vöröskereszt próbaba-
bán szemléltette az újraélesztés menetét,

valamint a kötözési technikákat bátor vál-
lalkozók közremûködésével, illetve egész-
ségügyi felméréseket is elvégeztek minden
jelentkezõn. A Cecei Rendõrõrs képvise-
lõje a közlekedési szabályok rejtelmeibe
vezette be a gyermekeket. Õk
KRESZ-tesztet is elvégezhettek, de a fel-
nõttek sem unatkoztak, hisz a nekik szánt
feladatlapon a fejüket vakarva tesztelhet-
ték, hogy mennyit kopott a KRESZ-tudá-
suk. A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság lánglovagjai a délután végén
bemutatót tartottak, minek során egy haj-
danán jobb sorsú autóroncs felgyújtásra
került. Forró lángok és gomolygó fekete
füst csaptak fel, de a tûzoltók pár perc alatt
el is oltották a tüzet, így téve pontot a nap
végére.

Monhalt Ákos
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Ballag már a „vén” ovis
Elbúcsúztak kedves óvodájuktól a cecei
nagycsoportosok, akik szeptembertõl az
iskolapadba ülnek majd. A Csigabiga cso-
portból 22, a Süni csoportból 9 gyermek
köszönt el pénteken délután a mûvelõdési
házban.
A Ficánka és a Katica csoport, valamint a
Süni csoport maradó tagjai versekkel aján-
dékozták meg a ballagó nagyokat, akik vá-
laszként szintén költeményekkel feleltek.
A búcsúzók mindegyik csoporttal még egy
utolsó közös játékot táncoltak a színpa-
don: a kisebbeknek alagutat tartottak a
„Bújj, bújj, zöldág” dalocskára, aztán kör-
játék következett a „Kõketánc”-ra és taps-

játék Gryllus „Szúrós gombóc” kezdetû
gyermekdalára. Végül integetve vonultak
le a kicsik a színpadról.
A ballagók szalagos tánca után vetített ké-
pekben, tablószerûen elevenedtek meg a
búcsúzók óvodában töltött évei. Az óvó-
nõk és dajkák iskolába hívogató mondóká-
val köszöntek el a felcseperedett cseme-
téktõl, akikre fölkerült az útra való tarisz-
nya is. Egy közösen elszavalt vers után a
nagyok jelképesen körbeballagtak a
színpadon, énekelve.
Vetített összeállítás zárta az ünnepséget.

Tudósítónktól

Családi gyereknap a Kippkoppban
Május 29-én, pénteken, 15.30-tól került
megrendezésre a családi gyereknap az
óvoda udvarán.
A programok közül kedvükre válogathat-
tak gyerekek és szülõk egyaránt: hat hely-
színen kézmûves- és ügyességi tevékenysé-
geket vezettek az óvodapedagógusok, volt
ugrálóvár, arcfestés, tûzoltók és rendõrök.
Közös, zenés tornával indult
a program, majd a meseovi-
sok a „Róka és a nyúl” címû
mesét adták elõ.
Egy-egy „próbatételért”
nyomdát kaptak a gyerekek,
melyet édességre lehetett
beváltani. A játékok után
hot dog következett, majd
tüzet gyújtottunk és gitárkí-
sérettel énekelgettünk.
Nagyon kellemes, tartalmas
délutánon vehettek részt a
családok.
Köszönetet mondunk: Vár-
aljai Péternek az ötletes, jó
minõségû, fából készült

ügyességi játékokért, Domján Tibornak a
kiflikért, Kiss Anitának, Sütõ Editnek és
Kiss-Major Évának az arcfestésért, a tûz-
oltóknak és a rendõröknek azért, hogy
egész délután a rendelkezésünkre álltak,
Horváth Viviennek a csillámfestésért.

Visi Mihályné óvodapedagógus

Mûsoros est
Töbörzsökön

Ez volt az elsõ alkalom, hogy június 4-én
megrendezésre került a töbörzsöki Szent
István Tagiskola klubkönyvtárában a tan-
év eredményeinek bemutatása. Ennek ke-
retében tehetséges gyermekeink egy mû-
soros est keretében léptek színpadra.

A TÁMOP 3.1.4.C-14 projekt megvalósí-
tása alkalmat adott arra, hogy a tanév so-
rán kimagasló tehetségek egyetlen este be-
mutatkozzanak a nagyközönség elõtt.
Klubkönyvtárunk zsúfolásig megtelt az ér-
deklõdõ szülõkkel, rokonokkal, barátok-
kal, ismerõsökkel.
Furulyázás, gitárzene, versmondás, nép-
tánc, paródia, modern tánc… mindezek-
bõl ízelítõt kaptunk ezen a kellemes estén.
A színpadon nyertes elõadók szavalatai,
egyéni produkciók, csoportosan elõadott
jelenetek, zenés mûsorszámok váltakoz-
tak, hiszen az elsõ osztályosoktól a végzõs
diákokig mindenkinek lehetõsége nyílt be-
mutatkozni.
Felszabadult és családias volt a hangulat, a
kedves megjelentek igazán átadhatták ma-
gukat a mûsorszámok tiszta élvezetének.
Reméljük, hogy jövõre is tudunk a nézõkö-
zönségnek ilyen színvonalas és kellemes
estét szerezni a mi különleges és szerepelni
vágyó gyermekeinkkel.

Domjánné Dodonka Zita

NYÁRI NYITVA
TARTÁS

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogy a Bogárd és Vidéke Hírház
2015. június 15-étõl augusztus
végéig hétköznap 8–16 óráig

tart nyitva.

Szerkesztõség
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Gyermeknapi
délután

Napközis munkaközösségünk a szülõkkel
összefogva gyermeknapi délutánt szerve-
zett június 10-én, szerdán délután, gazdag
programot kínálva a gyerekeknek. Diákja-
ink izgatottan várták ezt a napot. Minden-
ki saját érdeklõdésének megfelelõen vá-
laszthatott: cserépjárás, zsákban futás,
ügyességet próbára tevõ játékok, röplab-
damérkõzések, célba lövés vízipisztollyal,
célba dobás, horgászat, cseresznyehalá-
szat, diótörés várták a lelkes résztvevõket.
Arcfestés és lufi-hajtogatás színesítette a
vidám délutánt. Lelkes szülõk palacsintát
és limonádét kínáltak a játék közben
kifáradt gyermekseregnek.

Köszönjük a szülõk és a résztvevõ pedagó-
gusok munkáját, amellyel feledhetetlen él-
ményt szereztek gyerekeinknek!

Nagy Orsolya

Ballagás Alsószentivánon
Az iskolai ünnepek számos bensõséges pil-
lanatot tartogatnak a számunkra. A ren-
dezvények közül talán a ballagás a legmeg-
hatóbb, amikor az esedékes tanév végén
elbúcsúztatjuk a nyolcadik osztályosokat.
Az idei ballagás is nagyon szépen sikerült.
Az ünnepély kezdetén a ballagók végigvo-
nultak a szépen feldíszített osztályokban, a
folyosón, majd az udvaron is. A Himnusz,
majd az iskola zászlójának átadását köve-
tõen minden ballagó diák elfoglalhatta he-
lyét és élvezhette a számukra összeállított
mûsorcsokrot: a ballagóktól elköszöntek a
7. osztályosok, a település képviseletében
Nagy Lajos polgármester úr, valamint a ki-
csik, az 1-2. osztály is kedveskedett egy kis
elõadással. A nyolcadikosok gitáros bú-
csúja és a tanáraikhoz, osztályfõnökükhöz,
szüleikhez kifejezett köszönetnyilvánítá-
sa, majd az osztályszalag felkötése, Kiss
Attila osztályfõnök pozitív gondolatai és a
tanároktól búcsúzóul kapott szárnyra bo-
csátást jelképezõ léggömbök feleresztése
után a hozzátartozók, rokonok átadhatták
virágaikat. Végül a tagintézmény-vezetõ
jelképesen kikísérte a ballagókat iskolánk
kapuján, ami természetesen nem örökre
zárult be, továbbra is szívesen látjuk volt
tanítványainkat.

Kivonat a búcsúztatóból
Kedves ballagó nyolcadikosok!
Ha mindazt a sok tanácsot, amit az elõttem
szólóktól kaptatok, röviden kellene kife-
jeznem, azt mondanám: legyetek pozití-
vak! Ha már az itt tanultakról esett említés
az imént, kifejezem nektek ezt a különbö-
zõ tantárgyak nyelvén is:
Irodalom: Janus Pannoniusszal együtt
valljátok azt, hogy „Sokra becsülnek már, a
hazám is büszke lehet rám.”
Nyelvtan: a jó dolgokat lássátok el gyakorí-
tó képzõvel, a rosszakat pedig fosztókép-
zõkkel.
Történelem: legyetek hõsök. Azt azért
nem várom el tõletek, hogy karddal a keze-
tekben essetek el, mint Zrínyi Miklós Szi-
getvárnál. Ám vannak hétköznapi hõsök
is, akik csendben teszik a dolgukat, leküzd-
ve az élet akadályait. Soha ne adjátok fel,
bármilyen nehéznek érzitek a küzdelmet.
A hõsök olyan emberek, akik azt tették,
ami szükséges volt, szembenézve a
következményekkel.
Matematika: tartsátok magatokat az ab-
szolút érték függvényhez, hiszen az alap-
esetben soha nem lesz negatív!
Fizika: vegyétek át bizonyos izotópok tu-
lajdonságait, azaz sugározzatok pozitívan!
Kémia: legyetek pozitív töltésû kationok!
Biológia: éljetek szimbiózisban környeze-
tetekkel!
Földrajz: tengelyetek a sarkcsillag felé mu-
tasson, forgásirányotok legyen pozitív!
Ének: élvezzétek a szférák zenéjét!
Rajz: rajzaitokon mindig legyen több a
fény, mint az árnyék!

Technika: keressétek a mesteri megoldá-
sokat!
Testnevelés: ugorjátok át az elõttetek álló
gátakat, gyorsabban, magasabbra,
erõsebben!
Informatika: legyetek felfegyverezve
antivírus szoftverrel, és rendszeresen fris-
sítsétek azt!
Angol: ha tudnék ezen a nyelven, biztosan
mondanék valami szépet. Így azonban
csak mutogatni tudok: big like!
Miért hangsúlyoztam annyit, hogy legye-
tek pozitívak?
Ti magatok is megtapasztaltátok már,
hogy az életben nagyon jó és nagyon rossz
dolgok egyaránt elõfordulnak. Javaslom,
hogy inkább a jó dolgokra emlékezzetek,
ezek ugyanis erõt adnak számotokra, így
minél több pozitív gondolatotok lesz,
annál erõsebbé válhattok.
Ne legyetek negatív személyiségek.
Higgyétek el, nincs rosszabb, mint egy bo-
rús érzésekkel teli depressziós, aki teljesen
becsavarodik a saját csõlátású negatív vilá-
gába. Ha csak a rosszat látjátok meg a vi-
lágban, hajlamosak lesztek azt hinni, hogy
nem érdemes a jóért élni és küzdeni. Ha
pedig feladjátok a harcot, nem fogjátok
tudni befutni azt a pályát az életben, amire
a képességeitek alapján egyébként hiva-
tottak lennétek. Ezért soha ne adjátok fel!
Gyõzzétek le a rosszat, hiszen ami nem öl
meg, az megerõsít.
További tanulmányaitokhoz nagyon sok
erõt és kitartást kívánok! Legyetek olyan
boldogok, mint amilyen én voltam, amikor
örülhettem a sikereiteknek, és amikor a
rosszat legyõzve kijavítottuk esetleges
ballépéseiteket!

Kiss Attila

Leszkovszki Albin

TANÁR
VOLTAM címû

legújabb könyve kapható
a Bogárd és Vidéke

Hírházban.

Ára: 2.600 Ft.
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„Nyergelj    -    fordulj”

– a ’48-as huszárok nyomában Erdélyben a cecei és alapi hetedikesek –
A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagin-
tézménye 959.100 Ft vissza nem térítendõ
támogatást nyert el az Emberi Erõforrás-
ok Minisztériuma által kiírt Határtalanul!
pályázat 2014-2015. évi kiírása során. A
program szerint egy 4 napból álló kirándu-
lást valósítottak meg a pályázatba bevont
diákok és pedagógusok, amelynek útvona-
la a Partium és az Erdélyi-medence olyan
településeit érintette, amelyek fontos sze-
repet játszottak az 1848-49-es szabadság-
harc során. A kirándulás 2015. június 3-a
és 6-a között valósult meg 37 diák és 4 pe-
dagógus bevonásával.
A 7. évfolyamos diákok a pedagógusaikkal
együtt készültek erre az útra szinte az
egész tanévben. Útikönyveket, térképeket
tanulmányoztak, 5 fõs csoportokban 3 for-
dulós írásbeli feladatsort oldottak meg,
amelyek között szerepelt versidézet, nép-
dalszöveg-kiegészítés, nevezetes képzõ-
mûvészeti alkotások felismerése, a ’48-as
események, csaták helyszíneinek megjelö-
lése vaktérképen. Digitális bemutatók ké-
szültek az utazásunk során felkeresendõ
helyszínekrõl, majd elõkészítõ órák zajlot-
tak Erdély földrajzáról, történelmérõl,
mûvészetérõl. A megszerzett ismeretekrõl
szóbeli vetélkedõ formájában adtak szá-
mot április 30-án a cecei és alapi csapatok.
A feladatok között szerepelt betûvadászat,
villámkérdések, vaktérkép és activity. Jó
alkalom volt ez a megmérettetés egymás
megismerésére is.
E hosszú elõkészületek után már csak az
indulásra vártunk nagy izgalommal.
El is érkezett a nagy nap, amelynek regge-
lén hatalmas bõröndjeinkkel elindultunk a
’48-as huszárok nyomában. Elsõ állomá-
sunk Cegléd volt, ahol a Kossuth-szobor-

nál fogadalmat tettünk, majd Debrecen-
ben kiosztottuk a felelõsöknek a megbízó-
leveleket.

Hamar elértük a határt, és gyorsan át is ju-
tottunk, így helyi idõ szerint 14.00 órára
már a testvériskolánknál, a nagyváradi Ju-
hász Gyula Általános Iskolánál voltunk,
ahol nagy szeretettel, üdítõvel és friss pék-
süteménnyel fogadtak bennünket. Bejár-
tuk az iskolát és megkoszorúztuk Juhász
Gyula emléktábláját. Ezt követõen város-
nézésre indultunk a helyi pedagógusok és
diákok vezetésével. Megnéztük a Szent
László-székesegyházat, a püspöki palotát,
megkoszorúztuk a Petõfi-szobrot és Ruli-
kowszki Kázmér síremlékét. Ezután felke-
restük szállásunkat, majd rövid pihenõ
után folytattuk városnézõ sétánkat. Eköz-
ben még két helyszínen koszorúztunk,
Szacsvay Imre szobránál és Nagy Sándor
József emléktáblájánál.

A második nap volt a legfárasztóbb szá-
munkra. Jártunk a Királyhágón, Körösfõn,
ahol Vasvári Pál kopjafájánál koszorúz-
tunk, megpihentünk a kazettás mennyeze-
tû református templomban, majd vásárol-
gattunk a bazársoron. A nap folyamán
megcsodáltuk a tordai sóbányát, túráztunk
a Tordai-hasadékban, majd Torockóra ve-
zetett utunk, ahol megcsodáltuk a gyönyö-
rû archaikus házakat, a Székelykövet, és
ihattunk a forrásvízbõl. A Kis Szent Teréz
árvaházban átadtuk adományainkat, be-
szélgettünk az ott élõkkel, megnéztük
kertjüket, állataikat. Csodálatos tájon ve-
zetett utunk Nagyenyedig, ahol az éjszakát
töltöttük. Este számba vettük eddigi prog-
ramjainkat, megbeszéltük a következõ nap
helyszíneit.

A harmadik napon megnéztük Nagyenyed
és Gyulafehérvár nevezetességeit, és elhe-
lyeztük koszorúinkat a magyar emlékhe-
lyeken. A Vajdahunyadra vezetõ úton csá-
kókat hajtogattunk, ugyanis Piskinél elját-
szottunk egy 48-as csatarészletet. Bejártuk
Vajdahunyad várának minden zegzugát,
majd délután 5 óra körül Dévára értünk,
ahol elfoglaltuk szobáinkat a Téglás Gá-
bor Iskolaközpontban. Ezt követõen egy
rövid bevásárló körútra indultunk, majd
vacsora után értékeltük a napot, kirándu-
lási naplót készítettünk és sokáig fociz-
tunk.
Utolsó napi programunk elsõ állomása a
dévai vár volt, majd rövid sétát tettünk a
városban, megnéztük a Bethlen-kúria épü-
letét, fotóztunk és jót fagyiztunk. Kör-
utunk utolsó helyszíne Arad volt, ahol az
obeliszknél néma fõhajtással emlékeztünk
a 13 kivégzett tábornokra és elhelyeztük
koszorúnkat. A Megbékélés terén meg-
csodáltuk a Szabadság-szobrot és szintén
megkoszorúztuk. Tikkadtan és fáradtan
szálltunk buszra és indultunk hazafelé. A
határon való átkelés kicsit hosszadalmas
volt, de este 20.00 órára hazaértünk,
sok-sok élménnyel gazdagodva.
Itthon, június 8-án, a pályázatban vállaltak
szerint egy tematikus napot szerveztünk az
iskolában a nemzeti összetartozás napjá-
ról. A látottakról értékelõ-, majd bemuta-
tóórát szerveztünk a 6. évfolyamosoknak,
illetve az érdeklõdõ szülõknek. Ezekkel az
eseményekkel zártuk a pályázat megvaló-
sítását.
Köszönjük a lehetõséget a programban va-
ló részvételre!

A cecei és alapi 7. osztályosok
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Miklósi hírcsokor
Családi nap

Június 13-án iskolánk tanulói, szüleik és
pedagógusaink családi napon vettek részt.
Célunk egy közös együttlét volt, mely a for-
ró szombati napon megvalósult. A csalá-
dok 8 helyszínen különbözõ játékos fel-
adatokat teljesíthettek. A gyerekek a kü-
lönbözõ próbákkal pontokat gyûjtöttek,
amiket beválthattak az általuk választott
ajándékokra. A következõ próbákat lehe-
tett teljesíteni: zenés bemelegítés után csa-
ládi váltóversenyek – anyukák, apukák és
gyerekek közösen küzdöttek az elsõ helye-
zésért; családi asztalitenisz egyénileg, pár-
ban (az asztalok mellett kiderült az is, me-
lyik tanító néni, tanár bácsi bánik a legjob-
ban az ütõvel); a sakkasztaloknál szükség
volt az elme használatára is; hatféle tábla-
játékkal ismerkedhettek a résztvevõk (a já-
tékokkal tanulóink az iskolai foglalkozáso-

kon tanév közben hetente játszathatnak
majd). A legnagyobb sikere a népi
játékoknak volt. A vállalkozó kedvûek
fûzfakarikával célba dobhattak, malacot
hajtottak, diót törtek, mókust etettek,
sítalpakon párban átkeltek a mocsáron.
A sikeres program megvalósítását a
TÁMOP-3.1.4C-14-2015-649 pályázat tet-
te lehetõvé, melyen intézményünk
12.000.000 Ft-ot nyert.

Térmegné Nyári Katalin projektmenedzser,
Kovács Zoltánné szakmai vezetõ

Tankönyv

A 2015/2016-os tanév szülõket és diákokat
érintõ, tankönyvrendeléssel és számlázás-
sal kapcsolatos legfontosabb tudnivalói: a
fizetõs diákok esetében a leszállított köny-
vek alapján számla készül, melyet a szülõk
az iskolától kapnak kézhez a tankönyvek-
kel együtt, átadás/átvételi bizonylat kísére-
tében. Ebbõl 1 eredeti aláírt példány a szü-
lõnél marad, a 2. eredeti aláírt példányt az
iskola visszajuttatja a KELLO részére. A
számla alsó, perforált részén találják a
befizetéshez szükséges csekket.
Befizetési határidõ: 2015. szeptember 15.
A befizetés módja:
– csekk, vagy banki átutalás a 64400068-
30107825-11100049 számlaszámra;

– iskolakezdési utalvány beváltása
KELLO-INFOPONTOKON és a kijelölt
postahivatalokban.
A tavalyi évhez hasonlóan személyesen
készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, il-
letve bankkártyával a Kello-infopontokon
és a kijelölt postahivatalokban, valamint
készpénzzel és bankkártyával az összes
postahivatalban fizethetnek. A pontos cí-
meket a következõ linkre kattintva
találják: webshop.kello.hu
Ha gyermeke iskolát vált: a tankönyvren-
deléssel kapcsolatos teendõkrõl egyeztetni
az iskolájánál lehet. Fizetõs diákok eseté-
ben az iskola döntése alapján a kifizetett
könyveket az iskolát váltó diák vagy viheti
magával – amennyiben ugyanazokból a
könyvekbõl tanítanak a másik iskolában –,
vagy az új iskolában új tankönyveket
rendelnek gyermekének.
Jogosultsági státuszváltozás: az ingyenes-
ségre jogosító határozatok leadásával kap-
csolatban: a változás kezelésében, elfoga-
dásában, illetve rendelési felületen törté-
nõ rögzítésében az iskolához kell fordulni.
Lakcímváltozás: minden esetben az isko-
lának kell jelezni, mivel a rendelési felüle-
ten csak az iskola tudja módosítani azokat.
Mi a teendõ, ha nem az iskolán keresztül
szeretné rendelni a tankönyveket?
A webshop.kello.hu oldalon található ren-
delési lehetõség, melyet egy egyszerû re-
gisztrációt követõen érhetnek el. Ha az itt
történõ rendeléssel kapcsolatban segítség-
re van szükségük, írjanak a
webshoprendeles@kello.hu e-mail címre.
A rendelési felületen a 2015/2016-os tan-
évre vonatkozó tankönyvek vásárlására
várhatóan 2015. augusztus 1-jétõl nyílik le-
hetõség. Ezt megelõzõen 2015. június 1-jé-
tõl tájékoztatásként látható az augusztus-
tól elérhetõ tankönyvi kínálat és árak.
Tankönyvvásárlás lehetséges a KELLO-
INFOPONTOKON is.
A tankönyvosztás a tavalyi tanévhez ha-
sonlóan az elsõ tanítási napon, szeptember
1-jén, kedden lesz.
Nyári ügyeleti napok az iskolában, amikor
hivatalos ügyek intézésére van lehetõség
(iskolalátogatási igazolás stb.): minden hé-
ten szerdán 8–12 óráig.
A tanévzáró ünnepség és ballagás a
Sárszentmiklósi Általános Iskolában 2015.
június 20-án, szombaton, 9.30-kor
kezdõdik.

„Gondolkozz
logikusan!”

Tehetséggondozás
a Petõfi Sándor
Gimnáziumban

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
számos területen támogatja a tehetséges
fiatalokat. Iskolánk „A matematikai, a ter-
mészettudományos és a mûszaki, informati-
kai kompetenciák, valamint a
szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák
erõsítése a köznevelési intézményekben” cí-
mû pályázati kiíráson 522.000 Ft-ot nyert.
A matematika iránt érdeklõdõ lelkes diá-
kok számára több programot is szervez-
tünk, melyek célja a logikus gondolkodás
fejlesztése, a matematikai feladatok gya-
korlati oldalról történõ megközelítése
volt, hiszen az ilyen típusú feladatokra tan-
órai keretek között csak korlátozott lehe-
tõség van. Emellett érdekes feladatok, ma-
tematikai problémák és feladat-megoldási
technikák is napirendre kerültek.
Geomag- és LÜK-készletek segítették a
szemléletes feladatmegoldásokat, a fur-
fangos logikai feladatokat tartalmazó
kiadványok pedig nemcsak az agyat
tornáztatták meg, hanem a foglalkozások
jó hangulatához is hozzájárultak.

A program keretében a résztvevõk elláto-
gathattak a Csodák Palotájába, ahol a
„Fény éve” programsorozat keretében le-
hettek részesei számos érdekes kísérlet-
nek. Látványosan és szórakoztatóan is-
merkedhettek meg a tudomány meghök-
kentõ világával. Nagy lelkesedéssel pró-
bálták ki a kiállított eszközöket. Rácsodál-
koztak sok trükkös megoldásra a gondol-
kodósarokban. A legnagyobb élményt
azonban az Öveges teremben látott kísér-
letek jelentették számukra. Többen része-
sei is voltak a bemutatott elõadásnak.
Testközelbõl ismerhették meg az elektro-
mossággal kapcsolatos jelenségeket.
„Mondd és elfelejtik, mutasd meg és
emlékeznek, vond be õket és megtanulják”
– vallotta Konfuciusz.

PSG
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Hideg joghurtos bazsalikomleves

Hozzávalók: 1 marék bazsalikom (nagy, friss levél), 4 db paradi-
csom, 2 db paprika, 2 db kígyóuborka, 1 kis fej vöröshagyma (el-
hagyható), 2 gerezd fokhagyma, 300 g joghurt (natúr), 6 dl víz, só
és bors ízlés szerint.
Megtisztítjuk és apróra vágjuk a paradicsomot, hagymát és fok-
hagymát. Az uborkát és a paprikát szintén apróra vágjuk. A meg-
mosott bazsalikomleveleket a zöldségekkel együtt nyersen össze-
mixeljük. Hozzáadjuk a natúr joghurtot és a vizet. Sózzuk, borsoz-
zuk ízlés szerint. Jól összekeverjük és 2-3 órára a hûtõbe rakjuk.
Tálalás elõtt még díszíthetjük bazsalikomlevéllel.

Ropogós tonhalas lasagne

Hozzávalók: 375 g friss lasagnelap, 425 g tonhal (kisebb dara-
bokra vágva), 1 csésze fagyasztott borsó (csésze = 2,5 dl), 1 ek cit-
romlé; a fehér mártáshoz: 80 g vaj, 1/3 csésze sima liszt, 1 l tej, 1
csésze reszelt Cheddar sajt, 1/2 csésze reszelt parmezán; a ropo-
gós, fokhagymás morzsához: 3 szelet, héjától megfosztott fehér
kenyér finomra vágva, 30 g vaj, 2 gerezd fokhagyma, összezúzva,
1/4 csésze reszelt parmezán sajt, 2 ek apróra vágott, friss petre-
zselyem, só, bors.
A sütõt 180 fokra (légkeverésnél
160 fokra) elõmelegítjük. A
lasagnelapokat egy edénybe tesszük
és mikróban a legnagyobb fokoza-
ton 1 percig elõfõzzük. A tonhalat
és a borsót egy tálba tesszük, meglo-
csoljuk a citromlével és állni hagy-
juk. A mártáshoz a szobahõmérsék-
letû vajat egy serpenyõben közepes
hõnél felhevítjük. Hozzáadjuk a lisztet és folyamatos keverés mel-
lett két percig pirítjuk (vagy amíg a keverék fortyogni nem kezd).
Fokozatosan belekeverjük a tejet, majd öt percig fõzzük (amíg a
szósz besûrûsödik.) A tûzrõl lehúzzuk, hozzáadjuk a Cheddart, a
parmezánt, sózzuk és borsozzuk. Egy téglalap alakú, magas falú,
tûzálló edényt zsírral enyhén kikenünk. A lasagnelapok egy részét
egymás mellé fektetjük az alján, ráöntjük a fehér szósz negyedét,
erre kerül a tonhal harmada. Megismételjük a rétegezést még
kétszer, a végén lasagnelapokkal fedjük le és fehér szósszal öntjük
le. A tálat fóliával lefedjük, és az elõmelegített sütõben kb. 25
percig sütjük, amíg minden megpuhul.

Csirkés tésztasaláta ananászosan

Hozzávalók: 1 kk citromlé, 1 nagy pohár tejföl, 3 db narancs, 1 db
banán, 2 db alma, 1 db ananászkonzerv, 50 dkg csirkemell, 50 dkg
penne tészta, porcukor, 3 dl majonéz.
Csíkozzuk fel a csirkét, majd fõzzük meg enyhén sós, ételízesítõs
vízben. Kockázzuk fel a gyümölcsöket. Keverjük össze a tejfölt, a
porcukrot, a citromlevet és a majonézt. Ízesítsük fehér borssal és
cukorral. Ha kihûlt a hús és a tészta, keverjük hozzá az öntetet és a
gyümölcsöket, majd tegyük hideg helyre. Hûtsük pár órát
fogyasztás elõtt.

Gyümölcskocka sütés nélkül

Hozzávalók: 20 ek cukor, 1 kg magozott cseresznye, meggy, vagy
reszelt alma, 1 tk fahéj, 20 ek búzadara, 2 cs vaníliás pudingpor, 1
l tej, a pudinghoz tetszõlegesen cukor, 2 dl tejszín.
A gyümölcsöt a cukorral 1 liter vízben feltesszük fõni, majd bele-
rakjuk a fahéjat, és 5-10 percig fõzzük. Óvatosan kevergetve bele-
engedjük a búzadarát, és kevergetve megfõzzük. Ezt a masszát ki-
vizezett tepsibe öntjük, majd rá a tejjel és ízlés szerinti cukorral
megfõzött pudingot. Ha kihûlt, a tetejére tejszínt rakunk, s na-
gyobb kockákra szeleteljük. Szeletelés elõtt hûtõben 2-3 órát állni
hagyjuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI VONATPÓTLÓ AUTÓBUSZ
Ijesztõ hír a közmédiában: a Sárbogárdról Dombóvár, Kaposvár
felé vonaton utazók készüljenek fel arra, hogy Bogárdtól dél felé
vonat helyett vonatpótló autóbusszal kell utazniuk.
Miért vannak ezek a vonatpótlások? Miért kell folyton mindent
átépíteni, miért nem jó úgy, ahogy eddig volt? Egyesek nem fér-
nek a bõrükbe, rájuk jön valami viszketegség, beindítják a nagy
földharapó gépezeteket, csak úgy csikorog, mindent fölforgatnak,
a szegény utas meg idegbajt kaphat az õ bolondériájuk miatt.
Hogy rogyadozik a sínpálya, döcög a vonat, Nyugaton meg úgy
siklik az a kocsi, mintha a levegõben úszna? Hát hadd döcögjön,
egy vagonnak az a dolga, hogy döcögjön, nem kell majmolni a
Nyugatot. Ami jó volt az öregapánknak, az jó nekünk is, nemde?
(Talán érezhetõ, hogy csak ironizáltam.)
Na mindegy, kiviszem a családtagot az állomásra, nézzük ezt a vo-
natpótlást!
A pályaudvar elõtti térségre kanyarodnak ám be a csodabuszok,
az égszínkék, vajszínû, csilli-villi jármûvek! A poros, gödrös, dél-
kelet-ázsiai színvonalú tér rákvörösre pirulna a szégyentõl, ha ké-
pes volna rá. Ezt a területet talán még a szovjet tankok túrták föl.
Huszonöt éve! Azóta nem akadt valahol valami pénzecske, hogy
rendbe hozzák ezt a szégyent. Illetékesek azt állítják, hogy ez a
MÁV sara, nem a városé. Esõs idõben a gyalogos nem tud átkelni
úgy, hogy meg ne merítené a cipõjét. Fel is jelenthetné valaki az
Államvasutakat károkozásért. Ha valaki összehasonlítja a pesti
Keleti pályaudvar elõtti márványos folyosórendszert ezzel
gennyes pattanással Európa testén, akkor elgondolkodhat az
esélyegyenlõség meg a mezõföldi régió kormányzatilag mostohán
kezelt helyzete kapcsán.
Szóval jönnek a szép buszok a porba, de már érkezik is a fõváros
felõl az InterCity, ontja magából az utastömeget. Az érkezõk a te-
repviszonyok miatt botladozva, mogorván próbálnak tájékozód-
ni, megkeresni az autóbuszt, amellyel tovább mehetnek Pécs vagy
Gyékényes felé.
Udvarias, fehér blúzos hölgy állja mosolyogva az érdeklõdõk ost-
romát, nagyon rutinos, látszik, hogy nem elõször csinálja. Az em-
bertömegben jelen van egy kis Magyarország. A városunkban rit-
kán fordul elõ ilyen tarka, a legkülönbözõbb típusokat felvonulta-
tó csoport. Élvezettel nézem. Az egyik fiatalembernek hosszú, fe-
ketére festett a haja, a karján és a lába szárán borzalmas fekete te-
toválás. Intelligens mosollyal kér útbaigazítást. Furcsa az ellentét
e mosoly és a szörnyû tetkó között. Gömbölyded, szõkített anyóka
futkos összevissza jókora hátizsákkal a hátán. Erõsen rúzsozott
hölgyemény vezet pórázon egy akkora kutyust, mint az öklöm. Az
állatka engedelmesen követi apró lépteivel a riadtan tévelygõ
gazdit, hegyes nyelvecskéje kilóg a melegben.
Milyen sokféle ember van ezen a világon! És mind azt hiszi, hogy õ
normális. (Magamat sem véve ki ebbõl.)

L. A.

Heti idõjárás
A hét hátralévõ részének idõjárását az élénk északnyugati légáramlás határoz-
za meg. A hidegfront mögött tartósan megmarad az eleinte kifejezetten hûvös
levegõ áramlása Közép-Európa fölé, jelentõsebb melegedés majd csak a hét
végén illetve hétfõn valószínû. Csütörtökön a nap nagy részében esõ nem való-
színû, pénteken és szombaton szórványos zápor, zivatar elõfordul, majd az idõ-
szak vége felé, vasárnapra, hétfõre csökken a csapadék kialakulásának a való-
színûsége. A szél egészen szombatig északnyugati, északi irányból fúj majd,
gyakran lesz élénk, a Dunántúlon többfelé erõs lökések kísérik, pénteken nem
lesznek ritkák a viharos erõsségû széllökések sem. Vasárnap elõbb nyugatira,
délnyugatira, majd hétfõre délire fordul a magasban az áramlás, ezzel néhány
fokkal melegebb levegõ érkezik fölénk, pár fokot emelve a nappali felmelege-
dés mértékén, de a 30 fokot elérõ, illetve meghaladó melegek egyelõre nem
várhatók. Az éjszakák fõleg szombat és vasárnap hajnalban lesznek hûvösek,
ezeken a hajnalokon nem lesznek ritkák a 10 fok alatti minimumok, sõt egyes
helyeken megközelítheti a lehûlés mértéke az 5 fokot is.

www.metnet.hu
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Holtak békéje, élõk háborúja
Oly korban éltünk 71. rész

A fess legényért bolondultak a faluban a
lányok. Hátrafésült, hullámos, fekete haj,
igézõ kék szemek.
– Mint egy moziszínész – súgtak össze a
kultúrház nézõterén a kendõjüket igazga-
tó menyecskék. Szép tenorjával a falu szín-
játszó csoportjában mindig õ kapta a hõs-
szerelmes szerepét. Nem hagyta abba a
színjátszást akkor sem, amikor õ lett a
KISZ-titkár a faluban. Ennek, persze, ala-
pos oka volt, hiszen a nõi fõszerepet a
hosszú hajú, szõke Erzsike kapta, akivel a
bálban akár az egész éjszakát áttáncolta
volna, ha ezért a falu a szájára nem venné
õket. Pali azonban vigyázott a lányra, hogy
hírbe ne hozzák a pletykás vénasszonyok.
Erzsikét teljes szívébõl szerette. Jegyken-
dõt is váltottak már egymással titokban, de
csók csak egyszer történt, az is szemérmes
véletlenül a kapuban, amikor Pali hazakí-
sérte az esti próba után a lányt.
– Jó parti – mondogatták az öregasszonyok
a ház elõtti padon esténként egymásnak,
ha szóba hozta valaki a Pali fiút. – Nagy-
gazdagyerek. Van nekik mit a tejbe apríta-
niuk.
– Igaz, hogy az õ földjeiket, jószágukat is
betagosították a téeszcsébe, de ott is bri-
gádvezetõ lett az apja meg a gyerek is.
– Lophatnak annyit, amibõl a háztáji hízók
fölnevelõdnek. Meglássátok, a fiúból még
téeszelnököt csinálnak – szõtték–fonták
irigykedve a népek tovább a szavakat. És
nem is alaptalanul.
A száznyolcvan centi fölötti magasságával
Pali kirítt a katonaságnál is a korabeli ifjak
közül. Szépen feszült rajta az uniformis.
Kiváló katonaként szerelt le. Alakulata
politikai tisztje jó ajánlással küldte haza. A
községi párttitkár külön levelet kapott tõ-
le. Ebben leírták, hogy a fiú bizalmi politi-
kai feladatra alkalmas. Még szinte meg se
melegedett otthon, behívatták a pártiro-
dára.
– Szervusz, Palikám! – rázott vele kemé-
nyen kezet a párttitkár. – Gratulálok! Hal-
lom, kiváló katonaként szereltél le. Úgy
határoztunk a vezetõ elvtársakkal, hogy el-
küldünk KISZ-vezetõképzõbe, és te leszel
a községi KISZ-titkár. Vállalod?
Pali egy pillanatra megszédült a nem várt
nagy lehetõség hallatán. Zavarba is jött
egy kicsit. Büszkeség töltötte el a szívét,
hogy éppen rá gondoltak. Csillogó szem-
mel mohón igent mondott.
Az egyéves politikai iskolában teljesen ki-
cserélõdött Pali. Magabiztosabb lett. Az új
tanok öntudatos, hithû kommunistát for-
máltak belõle. Küldetéstudattal szállt le a
buszról. Hazafelé tartva csodálkozva vette
észre magán, hogy egészen másnak látja az
embereket, mint azelõtt. Náluk magasabb
rendûnek érezte magát. Köszönt minden-
kinek, barátságos volt velük, de titokban

lenézte a falusiakat. „Maradiak. Át kell
formálni a gondolkodásukat. Nevetsége-
sen merev az erkölcsi felfogásuk” – így
gondolkodott róluk. De így gondolkodott
a faluvezetõ kompániája is, amelyikhez ez-
után már õ is tartozott. KISZ-titkárként
hivatalos volt a falu vezetõinek nagy ivá-
szataira, vadászvacsoráira.
Megismerkedett a járás ve-
zetõ elvtársaival, s a járási
és megyei továbbképzése-
ken, nyári táborokon a töb-
bi település ifjú kádereivel
és káderlányaival. Ezekben
a táborokban sokkal szaba-
dabb volt a világ, mint a fa-
luban. A lányokkal se kel-
lett körülményeskedni.
Maga is meglepõdött, hogy
milyen könnyen lép a cse-
lekvés mezejére, s szerzi
meg nagyon gyorsan a kellõ
szexuális tapasztalatokat.
Eleinte volt lelkiisme-
ret-furdalása, mert hát ott-
hon komolyan udvarolt Erzsikének, és va-
lóban szerette is. Ezt a lelkiismeret-furda-
lást gyorsan elaltatta alkalmi szexpartnere.
Clara Zetkin német kommunista forradal-
már mondását idézve: „A szeretkezés csak
annyi, mint egy pohár víz, amit megiszol.”
Pali gyerekkori barátjára, Pistára mindig
felnézett, de volt vele szemben némi ki-
sebbségi érzése is. Pista továbbtanult kö-
zépiskola után, és agronómusként került
vissza a faluba. A sertéstelep vezetõje lett,
s egyúttal Pali fõnöke. Udvarolni is egyfelé
jártak. Pali Erzsikének udvarolt, Pista meg
a lány barátnõjének, Piroskának csapta a
szelet.
Amikor Paliból KISZ-titkár lett, már nem
érezte azt a korábbi kisebbségi érzést a ba-
rátja iránt. Magában mosolygott annak
gyengeségein, nevetséges félszegségén,
körülményeskedõ, kispolgári szertartásos-
ságán. Ez a szertartásosság különöskép-
pen a lányokkal szemben tûnt számára ne-
vetségesnek. „Meghajol a lányok elõtt, mi-
kor táncra kéri õket, kezet csókol az anyjá-
nak, ahogy azt a tánciskolában tanították.
Ugyan már! Nevetséges! ’Gyere, csörög-
jünk, kisanyám! Akarsz koitálni?’ –
Mennyivel egyszerûbb ez, mint a falu me-
rev szabályai meg a vénasszonyok plety-
kái!”
Ezután már egyre gyakrabban kimarado-
zott a színjátszó körbõl is. Nem izgatták,
ezért nem vállalt már szerepeket, hiába
kérlelték. Unta azt, ami ott történik. Csak
Erzsike miatt járt el a próbákra.
A két jó barát továbbra is együtt járt bálba.
Ez nem változott. Pali Erzsikével táncolt,
amikor csak lehetett. De egyre szíveseb-
ben kérte föl Erzsike barátnõjét, a telt keb-
lû, ringó csípõjû, barna hajú Piroskát is. De

az a tánc egészen más volt, mint Erzsiké-
vel. Piroska szó szerint mindent bevetett
annak érdekében, hogy elcsavarja Pali fe-
jét. Már a kezdetektõl unta a sótlan Pistát.
Palinak meg tetszett, hogy két lány bomlik
utána.
Piri nem szégyenlõs. Vággyal csábítja a le-

gényt. Tangónál forrón,
odaadással simul partneré-
hez, s csípõjét erõsen Pali fe-
szülõ öléhez nyomja. Ettõl
Pali fejébe szökik a vér, s
nem a büfében fölhajtott ke-
verttõl és a rádobott sörtõl,
hanem sokkal inkább a hir-
telen támadt vágytól borul
el az agya.
Pali nem volt fából, s így
megesett, hogy míg kimen-
tek a friss levegõre, a kultúr
mögött a sötét bokrok közt
megtörtént, aminek nem
kellett volna megtörténnie.
Aztán másik bálokon, nem
egyszer, nem kétszer, sõt,

csak úgy, kiszökve az esti politikai fejtágí-
tókról, nekiszorítva a kerítésnek, állva
marcangolták egymást. Pistának és Erzsi-
kének sejtelme sem volt arról, hogy ezek
ott kint mit csinálnak.
A vágy sötétjében való bujkálások, szerel-
meskedések végül visszavonhatatlan kö-
vetkezményekkel jártak. Egyik este Piros-
ka keserves könnyek közt vallotta meg,
hogy babát vár. Kérte, hogy Pali vegye el õt
feleségül. Palit hideg zuhanyként érte a
lány bejelentése. Vad düh uralkodott el
rajta. Mint egy sarokba szorított vadkan,
rontott neki a lánynak. Irtózatos erõvel
vágta pofon, hogy az a földre esett. És ak-
kor vadul rugdosni kezdte.
– Nem tudtál vigyázni, a jó édesanyádat?!
Kiverem belõled a gyereket, hogy az Isten
rogyasztaná rád az eget!
Nem ment vissza a gyûlésre, ahonnan ki-
szöktek, hanem egyenesen a kocsma felé
vette az irányt.
A pultos lány mórikálva túrt bele a fejét ló-
gató fiú hajába:
– Mi van, angyalom? Elhagyott a galam-
bod? Gyere, majd megvigasztallak!
– Hagyjál békén! – lökte el indulatosan a
lány kezét. Hozz három kevertet meg egy
sört!
Járt az agya, mint a motolla. Felejtené, ha
tudná, az õrült kalandot Pirivel, az átko-
zott cédával. Szégyellte a dolgot nagyon,
hogy ilyen csúful járt. Most mi lesz? Ugyan
el nem veszi ezt a riherongyot feleségül,
amikor õ az Erzsikét szereti.
Részegen tántorgott haza záróra után.
Másnap be se ment dolgozni. Nem tudott
volna Pista szemébe nézni. (Folytatom.)

Hargitai Lajos



14 HITÉLET 2015. június 18. Bogárd és Vidéke

90 éves harangok
1925 tavaszán ünnepre készülõdött a sárszentmiklósi evangéli-
kusság. Ekkor érkeztek meg a hadba vonult harangok helyett az
újak.
A régi harangok még a templom felépülése után kerültek a to-
ronyba. Strack Károly, az akkori lelkész így írta: „A templom fel-
épült – de nem volt orgona a templomban, harang a toronyban.
Ezeknek megszerezhetése boldogabb idõkre hagyatott fenn.
Mégis 1879-ben megyénk székhelyén Szfehérváron egy országos
kiállítás rendeztetett. Ezen kiállításon sok harang is ki volt állítva.
Híveinknek nagyon megtetszett a pécsi harangöntõ Rupprecht
Jakab által kiállított két harang, s nagyon szerették volna ezen két
harangot megszerezni – de fedezet a harangvételre nem volt egy
krajczár sem. Tanácsomra, kezdeményezésemre az akkori kurá-
tor Barabás Jósef egy aláírási ívet hordott szét a hívek között, s
ímé két hét leforgása alatt 6 évi törlesztésre aláírtak leginkább vi-
déki, de fõképpen sárbogárdi hitsorsosaink m. e. 700 frtot. Most
már megindítottam a harangvételt. Hogy az alku megkötésénél
foglalóadásra pénzünk legyen kiküldöttem a kurátort Barabás
Jósefet és még 3 elöljárót a gyülekezetnek a mindenkori segíteni
kész felögyelõ urunkhoz Tekintetes Paulinyi János Számtartó Úr-
hoz, aki is kérelmünkre a legnagyobb készséggel 100 frtot adott
kölcsön.”
A harangokat végül sikerült 750 forintért megvásárolni. A na-
gyobbik 305, a kisebbik 145 kg súlyú volt. Októberben hozták „ha-
za” õket a kiállításról és novemberben szentelték fel õket nagy ün-
nepség keretében. „Az egész környéken ilyen tiszta csengésû ha-
rangok nem voltak” – olvashatjuk a krónikában. – „Közvetlenül
az elsõ világháború elõtt került egy harmadik lakó is a toronyba. A
sárbogárdi hívek óhajára közadakozás folytán 345 kor. értékben a
pécsi Rudle Ignác harangöntõnél egy harmadik harangot, 76 kg
súlyút, g hangút szereztek, melyet a fõesperes megbízásából
Eõsze Zsigmond tolnanémedi lelkész szentelt fel 1914. május 24.
napján, „Exaudi” vasárnapján” – olvashatjuk Haniffel Sándor lel-
kész visszaemlékezésében.
Ezen harangokat rekvirálták a világégés alatt, és jó pár év eltelt,
mire pótolni tudták õket. A Harangszó evangélikus hetilap tudó-
sít bennünket a nagy eseményrõl:
„A sárszentmiklósi kisded egyházközség Béldi Béla községi fõ-
jegyzõ kezdeményezésére még január havában elhatározta, hogy

a világháború alatt elrekvirált harangjai helyébe két új harangot
szerez be. Az elhatározást tett követte. A fõjegyzõ buzgó fárado-
zása és a hívek nagy, lelkes áldozatkészsége folytán közel két va-
gon búza gyûlt egybe. Különösen említést érdemel vitéz Láng Mi-
hály községi bíró és testvérei, kik 30 q búzát adtak e nemes célra.
A szép hangú harangok április hó elsején érkeztek a sárbogárdi
vasútállomásra, honnét virágvasárnapján szállíttattak fényes ban-
dérium és fehérruhás leányok kíséretében a gyülekezet templo-
mához. A falu elején Haniffel Sándor lelkész üdvözölte az érkezõ
harangokat, majd a templom elõtt „Dicsérd én lelkem” közének
elhangzása után Fischer Mariska „A mi harangjaink” címû költe-
ményt szavalta el nagy hatással. Ezután vitéz Láng Mihály rövid
beszéddel átadta a gyülekezetnek a harangokat, melyeket néhány
szóval Nika egyházközségi felügyelõ vett át. Az avatási szertartást
Schöll Lajos fõesperes végezte, majd a hívek harangzúgás közben
bevonultak az Úrnak házába, hol „Erõs vár a mi Istenünk” el-
éneklése után az oltári szolgálatot a helybeli lelkész végezte, míg a
mély gondolatokkal tele, magas szárnyalású ünnepi szent beszé-
det Róm. VIII. 31. alapige alapján Schöll Lajos fõesperes mon-
dotta. Az ünnepi istentisztelet fényét nagyban emelte a gyüleke-
zeti dalárda, mely Kirchknopf László kántortanító szakszerû ve-
zetése alatt két szép lélekemelõ éneket adott elõ. Az ünnepélyt
díszgyûlés fejezte be és a Himnusz éneklése után távozott a hivek
serege a templomból. Majd megkondultak az összes harangok s
szóltak egy negyedóra hosszat az elesett hõsök emlékének. Az
emlékezetes napnak befejezéseként a nõegylet által a lelkészlak-
ban rendezett ebéden, melyen a környékbeli elõkelõségnek szá-
mos tagja vett részt, az elsõ felköszöntõt Kis Dániel sárbogárdi
ref. lelkész mondotta a gyülekezetre, Schöll Lajos fõesperes pedig
a nõegylet áldozatkészségét s körültekintõ figyelmességét kö-
szönte meg.” (Harangszó 1925. április 26.)

–b –n

FÉRFIKONFERENCIA
„És az az ígéret, amelyet õ ígért nékünk: az örök élet.” (1Jn 2,25.)

2015. június 27-én az alapi református
templomban megrendezzük az idei

egyházmegyei férfikonferenciát.

Program
9.00 közös éneklés – Jákob Zoltán
9.30 kezdõ áhítat – Nagy Richárd
10.00 elõadás: Mit tanít a Biblia az örök életrõl

– Szénási László
11.00 szünet
11.15 csoportos beszélgetés
12.30 ebéd
14.00 bizonyságtételek
15.00 záró istentisztelet úrvacsoraosztással – Szabó Ferenc
Parkolási lehetõség idén is adott a szomszédos iskola parkolójá-
ban! Szeretettel várjuk a férfitestvéreket!

Nagy Richárd református lelkész

TÁJÉKOZTATJUK OLVASÓINKAT,
hogy a sárbogárdi Madarász József

Városi Könyvtár 2015. június 23-ától 25-éig,
technikai okok miatt csökkentett munkaidõben,

9–17 óráig tart nyitva.
Megértésüket köszönjük!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Majorné Ujházi Ágnes
életének 63. évében elhunyt.

Temetése 2015. június 19-én 11 órakor
lesz a Huszár temetõben. Kérjük, hogy

részvétüket egy szál virággal fejezzék ki.
Gyászoló család
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Inkipinki meg a korona
Inkipinki királykisasszony napjában legalább egyszer hisztizett.
Ilyenkor rendszerint az öreg dajkára hárult a feladat, hogy lecsen-
desítse. Más mindenki iszkolt még a közelbõl is. A lecsendesítés
néha sikerült, néha nem. Ha igen, mindenki fellélegzett, de ha
nem, az arcok elkomorultak, mert mi van lehangolóbb egy hisztis
királykisasszonynál?
Most is, a délelõtt legközepes-közepén Inkipinki rákezdte:
– A koronám akarom!
– Elõbb meg kell fésülködnöd – közeledett az öreg dajka a szín-
arany fésûvel –, kócosan nem viselheted a koronát.
– De igen! – toppantott mérgesen Inkipinki.
– Persze – tûnõdött el a dajka –, egy királykisasszony korona nél-
kül is királykisasszony. Feltéve, ha úgy is viselkedik, ahogy az egy
királykisasszonyoz illõ.
– De korona nélkül akkor sem mutatkozhatok! – toppantott
Inkipinki.
– Viselkedj méltóságteljesen, ne ugrálj, ne vihogj, és fõleg ne to-
porzékolj. Meglátod, mindenki tudni fogja, hogy királykisasszony
vagy.
– Fésülködni akkor sem fogok, inkább nem kell a korona! Majd
megmutatom, hogy így is felismernek – csicseregte Inkipinki, és
kiszaladt a palota elõtti térre. Ott azonban ujjal mutogattak rá.
– Nézzétek, milyen kócos kislány! Vajon hagymát pucolhat a
konyhán, vagy mosogatólány lehet?
Inkipinki sarkon perdült, és visszafutott, hogy a dajka megfésül-
hesse.
– Hol a koronám? – kérdezte, miközben az aranyfésû fürgén sik-
lott göndör fürtjei között.
– Ahol hagytad. Nekem ugyan nem adtad vissza, hogy a helyére
tegyem – felelte a dajka.
Inkipinki megijedt. Csak nem hagyta el valahol? Elveszhet, el is
viheti valaki, hogy aztán jó pénzért túladjon rajta. Vagy csak egy-
szerûen megtartja. Felforgatta az egész palotát a korona után, de
bizony nem találta. Ijedtében kifutott az udvarra, onnan meg a vá-
rosba. Hátha valahol megtalálja az út szélén. De vajon meddig he-
verhet ott egy ilyen drágaság, hogy valaki észre ne vegye? Egy lyu-
kas piculáért is sokan lehajolnak, hát még egy koronáért!
– Korona nélkül nem ismer meg senki! Bezzeg, ha hagymát pucol-
nék a konyhában, nem lenne ilyen gondom. A konyhalányokat
mindenki felismeri – kesergett szegény királykisasszony.
Ekkor meglátta az egyik konyhalányt, amint a piac felé sietett.
Éppen Hoppávia küldöttsége közeledett a piac irányából, ahol jól
bevásároltak cseresznyébõl meg újhagymából, mert nem tudtak
Inkipinki elé járulni, ugyanis Inkipinki nem volt a palotában. Ho-
gyan is lehetett volna, amikor korona keresni indult? Közelebb
lopakodott, hogy kihallgassa, mit beszélnek.
– Nem, nem én vagyok a királykisasszony, de még csak udvarhölgy
se vagyok. A konyhán pucolom a hagymát – sajnálkozott a kony-
halány, és elsietett.
Inkipinki nagyot nézett. Hogyan lehetséges, hogy így melléfogja-
nak a hoppáviaiak? Persze, a konyhalány meg volt fésülködve, ro-
pogós kötény volt elékötve, emelt fõvel, egyenes tartással járt.
Azonnal visszafutott, hogy megfésülködjön. Amikor készen lett,
újra elindult a koronát keresni. A haja csak úgy szikrázott a nap-
fényben, ahogy méltóságteljesen sétálgatott a piac felé. Hoppávia
küldöttsége rögtön köré sereglett.
– Csak te lehetsz Inkipinki királykisasszony, hiszen ilyen szépen
fésült, gyönyörû haja senki másnak nem lehet, nem is beszélve
méltóságteljes járásodról – örvendeztek, és átadták ajándékaikat.
Ekkor kinyílt a palota legfelsõ ablaka, és az öreg dajka kiabált le,
kezében lengetve a megkerült koronát.
– Hahó, Inkipinki! Képzeld, el se veszett, ott lapult a párnád alatt!
Gyere fel érte, és viseld!
– Most már nem kell – kiabált vissza a királykisasszony –, már nél-
küle is felismernek! – és szétosztotta az ajándék csokoládét az ar-
ra járó gyerekek között.

Boros János Tamás

SÍC – hírek,
eredmények

Nagyon nem jó az arány! Csak a helyezésekkel lehetünk megelé-
gedve, a kvalifikált versenyzõink létszámával már nem.
A hétvégén a Hetényegyházán rendezett OB-kvalifikációs verse-
nyen vett részt egyesületünkbõl 6 fõ versenyzõ annak reményé-
ben, hogy megszerezze a 2015. évi Országos Pályaíjász-bajnoksá-
gon való indulási jogot.
A csalódott egyesületek között vagyunk mi is, mert a versenyen
indult több egyesület versenyzõjének nem sikerült meglõni a kva-
lifikációs szintet. Ennek legfõbb oka a szél, amely néha kiszámít-
hatatlan széllökéseket produkált, és ezzel sok versenyzõ nem
tudott mit kezdeni.
Hat versenyzõnk közül egyedül Gilicze Ferenc szenior korú ver-
senyzõnk szerzett jogot az OB-n való indulásra. A többieknek
még egy lehetõségük adódik a június 27-én Marcaliban rendezen-
dõ kvalifikációs versenyen bizonyítani, hogy helyük van a 2015.
évi pálya OB-n a legjobbak között.

Eredményeink
Szeniorok: Gilicze Ferenc 1., Gilicze László 2. helyezett.
Ifjúsági lány: Katona Dorottya 1. helyezett.
Kadet fiú: Batári Balázs 2. helyezett.
Felnõtt férfi: Széplaki Zoltán 9, Katona Alex 12. hely.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „örege-
ket” és ifjakat. Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk
jelentkezését is várjuk.
Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.net levelezési címen.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájékozódhattok a
sic.hupont.hu oldalon.

Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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Június 20., 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…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vág-
tass! 6.30 Csodabogár 7.00 Labdarúgás: U20-as
vb-mérkõzés, döntõ 9.00 A magyar úszás napja 13.00
Híradó 13.10 Boxutca 13.45 Forma-1 15.20 Szeretet-
tel Hollywoodból 16.40 Balatoni nyár 18.00 Híradó
18.30 Szerencseszombat 19.30 Magyarország szépe
20.00 Csak semmi pánik 21.25 Spartacus 0.30 Labda-
rúgás: U20-as vb-mérkõzés, összefoglalók 0.35 Túra-
autó magazin 1.00 Szemekbe zárt titkok 3.05 Csak
semmi pánik 4.30 Vágtass! 5.00 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.05 Ízes
élet 10.30 Teleshop 11.20 Kalandor 11.40 Street
Kitchen 12.10 Egy rém modern család 13.05 Nevelés-
bõl elégséges 14.00 A harc törvénye 16.05 Diploma
után 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.10 Harry
Potter és a Fõnix Rendje 21.40 Jonah Hex 23.15 Túl
közeli rokon 1.40 Titkok otthona 3.10 Furcsa páros
4.20 A nagy svindli 5.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 Tv2 matiné 8.45
Astro-világ 9.50 Babavilág 10.20 Balfékek 10.45
Kandász Travel 11.50 Propaganda 12.50 Knight Rider
13.55 Walker, a texasi kopó 15.00 Kasza! 16.00 Az es-
ernyõtrükk 18.00 Tények 19.00 Ébredj velünk 21.15
Üvegtigris 23.30 Az utolsó ház balra 1.45 Sportos 1.55
A férjem védelmében 2.40 90210 3.20 13-as raktár
4.05 Balfékek 5.30 Babavilág
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 18.05 Sportvilág
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok
nélkül 20.30 Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05
Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Kabaré 0.10 Éjszaka

Június 21., 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!” 6.30 A sokszínû vallás 6.40 Biblia
és irodalom 7.00 Híradó 7.15 Hogy volt!? 8.10 Magya-
rok Milánóban 8.40 Térkép 9.05 Isten kezében 9.30 En-
gedjétek hozzám… 9.40 Református ifjúsági mûsor
9.50 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.00 Metodista ifjú-
sági mûsor 10.05 Református magazin 10.35 Katolikus
krónika 11.00 Római katolikus szentmise közv. 12.00
Híradó 12.55 TS – Sport7 13.30 Forma-1 16.30 Balato-
ni nyár 18.00 Híradó 18.30 Hogy volt!? 19.30 Magyar-
ország szépe 21.25 Az idõk végezetéig 23.00 Túraautó
vb 0.35 Spartacus 3.35 Szeretettel Hollywoodból 4.05
Aranyfeszt 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.05 Top Shop 6.35 Kölyökklub 9.50
EgészségKalauz 10.15 Teleshop 11.10 A Muzsika TV
bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek
11.40 4ütem 12.10 Hazug csajok társasága 13.15
Harry Potter és a Fõnix Rendje 15.55 Aranyesõ
Yuccában 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 Szörny
Rt. 21.35 Vakító fehérség 23.35 Portré 0.05 A jóslat
2.05 Furcsa páros 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 8.55 Több
mint TestÕr 9.25 Astro-világ 10.35 Otthontérkép
11.05 Walker, a texasi kopó 12.05 Stahl konyhája
12.35 Falforgatók 13.40 Knight Rider 14.45 Walker, a
texasi kopó 15.45 Junior 18.00 Tények 19.00 Elpus-
kázva 21.10 Die Hard 4. – Legdrágább az életed 23.50

Bárka vagy fészek? – Ökofalvak Magyarországon 1.00
Sportos 1.10 Jackie Chan: A csodazsaru 3.05 Psych –
Dilis detektívek 3.45 Haláli zsaruk 4.25 Zsaruvér 5.05
Csapdába csalva 5.35 Psych – Dilis detektívek
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 Görög katolikus szent liturgia
közv. 11.04 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvi-
lág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 –
Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája 14.00 Forma-
bontó 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05
Irodalmi újság 20.30 Sportvilág 20.55 Vers napról nap-
ra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy
hazában 0.10 Éjszaka

Június 22., 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 Az élet sava-borsa
8.10 Jamie 30 perces kajái 8.35 Don Matteo 9.35 A
szenvedélyek lángjai 10.20 A hegyi doktor – Újra ren-
del 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 20.20 Kékfény 21.20 Az On
The Spot bemutatja 22.15 Tetthely 23.45 Labdarúgás:
nõi vb-mérkõzés, összefoglaló 23.55 Fennsíkok csa-
vargója 1.40 Az idõk végezetéig 3.15 A nap vendége
3.25 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 Dr. Csont 23.25
Híradó 23.55 Gyilkos elmék 1.00 Chuck 1.40 Reflektor
1.55 Teresa 2.40 Furcsa páros 3.20 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 21.20 Hal a tortán 22.30 A cápa
1.10 Tények 1.55 Sportos 2.05 Ezo.TV 3.10 Aktív 3.30
Elit egység 4.30 Franklin és Bash 5.05 Csapdába csal-
va 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
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
görög katolikus 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 20.45 100 éve történt 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 23., 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: 4.20 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 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.20 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 19.40 A hegyi doktor – Újra rendel 20.30
Párizsi helyszínelõk 21.20 Királylány a feleségem
23.00 Labdarúgás: nõi vb, összefoglaló 23.10 MüpArt
0.25 Belépési nyilatkozat 1.25 Tetthely 2.55 Magyar
elsõk 3.10 Szerelmes földrajz 3.50 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 Cserebere szeren-
cse 23.20 Híradó 23.55 Tökéletes célpont 0.55 Reflek-
tor 1.15 EgészségKalauz 1.45 A Muzsika TV bemutat-
ja: Mi, muzsikus lelkek 2.10 Teresa 2.55 Furcsa páros
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 21.20 Hal a tortán 22.30 Hawaii
Five-0 23.35 Last Resort – A belsõ ellenség 0.35 Té-
nyek 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.55 Ezo.TV 2.55 Apa-
csok 4.05 Balfékek 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 8.20 100 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 24., 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 Parlamenti napló 16.15
Iskolapad 17.15 Profit7 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 Hor-
vát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.20 Az
élet sava-borsa 8.05 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 15.10 Lola 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35
Don Matteo 19.40 A hegyi doktor – Újra rendel 20.30
Szabadság tér ’89 21.15 Szerelem és vérbosszú 22.15
Római helyszínelõk 23.15 Labdarúgás: nõi vb-mérkõ-
zés, összefoglaló 23.25 Aranyfeszt 0.20 A futár 1.50
Királylány a feleségem 3.30 Magyar elsõk 3.45 A nap
vendége 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 Szulejmán 22.25
Híradó 22.50 Döglött akták 23.55 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
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1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
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MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIK-
LÓSON, 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 19., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Beszélge-
tés Szabó Imrével 4. rész 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Alap új testvértelepülése (63p), Tankok és va-
dászgépek (47p), Violin záró koncert Miklóson (55p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 20., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
Lapszemle 14.00 Alap új testvértelepülése (63p), Tan-
kok és vadászgépek (47p), Violin záró koncert Mikló-
son (55p) 18.00 Lapszemle 19.00 Pedagógusnap Sár-
bogárdon (40p), Pedagógusnap Alapon (59p), Bíró
Andrea kiállítása (14p), Tavaszi koncert a
sárszentmiklósi evangélikusoknál (64p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Június 21., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Alap új testvérte-
lepülése (63p), Tankok és vadászgépek (47p), Violin
záró koncert Miklóson (55p) 14.00 Pedagógusnap Sár-
bogárdon (40p), Pedagógusnap Alapon (59p), Bíró
Andrea kiállítása (14p), Tavaszi koncert a
sárszentmiklósi evangélikusoknál (64p) 19.00 Hitélet:
Beszélgetés Szabó 5. rész 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 22., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Beszélge-
tés Szabó Imrével 5. rész 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Pünkösdi néptánctalálkozó Alapon 2. rész (83p),
Színjátszó-találkozó 2. rész (62p), 5. Pörköltfesztivál
Sárbogárdon (75p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 23., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Trianoni megemlékezés a Mé-
szölyben (20p), Óvodások ballagása Cecén (45p), Bali
Gabriella és Lorx Laura hangversenye (50p), Színját-
szó-találkozó 3. rész (62p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 24., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Pünkösdi
néptánctalálkozó Alapon 2. rész (83p), Színjátszó-talál-
kozó 2. rész (62p), 5. Pörköltfesztivál Sárbogárdon
(75p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport: VAX KE Sárbogárdon kupaátadó (~25p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Június 25., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX KE
Sárbogárdon kupaátadó (~25p) 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó Imrével 5.
rész 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekint-
hetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl
és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk
tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körül-
belül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szer-
kesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják
a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000,
LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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 19.50 Skandi-
návlottó-sorsolás 20.15 Kuzey Güney – Tûz és víz
21.20 Hal a tortán 22.30 Sherlock és Watson 23.35
Lángoló Chicago 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos
2.00 Ezo.TV 3.00 Hazugságok gyûrûjében 4.25 Frank-
lin és Bash 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
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 20.45
100 éve történt 20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvi-
lág 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 25., 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 Parlamenti napló 15.15 Profit7 16.15
Unió28 17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.10
Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Ron-
dó 6.30 Kvartett 7.00 Híradó 7.20 Az élet sava-borsa
8.05 Jamie 30 perces kajái 8.30 Don Matteo 9.40 A
szenvedélyek lángjai 10.25 A hegyi doktor – Újra ren-
del 11.10 Az élet sava-borsa 12.00 Híradó 12.45 Jamie
30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.15 Lola 16.00
Balatoni nyár 17.45 Szerencse Híradó 18.00 Híradó
18.35 Don Matteo 19.30 A hegyi doktor – Újra rendel
20.20 Szívek doktora 21.05 A kíméletlen 23.10 kult.hu
0.10 Sose halunk meg! 1.35 Földindulás 2.55 A futár
4.30 Magyar elsõk 4.45 Szerelmes földrajz
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
22.25 Híradó 22.50 Gyilkos elmék 23.50 A Szfinx
bosszúja 1.40 Reflektor 1.55 Teresa 2.40 Furcsa páros
3.20 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 21.20 Hal a tortán 22.30 Doktor
Rush 23.35 Belsõ ellenfél 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45
Sportos 1.55 Ezo.TV 2.55 Szórd a pénzt és fuss! 4.25
Franklin és Bash 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 26., 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: 5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok
6.00 Roma kultúra 6.30 Öt kontinens 7.00 Híradó 7.20
Az élet sava-borsa 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.40
Don Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.20 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
Brown atya 21.10 Columbo 22.25 Ecc, pecc, kime-
hetsz! 0.00 Kamion Eb, összefoglaló 0.30 A kíméletlen
2.30 Magyar elsõk 2.45 Magyar történelmi arckép-
csarnok 3.00 Virágzó Magyarország 3.20 Szerelmes
földrajz 3.55 Hazajáró

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 Wild Wild West 23.25 Híradó 0.00
Minden lében négy kanál 1.00 Reflektor 1.20 Street
Kitchen 1.50 Kalandor 2.10 4ütem 2.40 Furcsa páros
3.20 Gálvölgyi-show 4.00 A nagy svindli

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 21.20 Hal a tortán 22.30 Hazudj, ha
tudsz! 23.35 Kettõs ügynök 0.35 Tények 1.20 Aktív
1.40 Sportos 1.55 Ezo.TV 2.55 Ringer – A vér kötelez
3.35 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 Az unitárius egyház félórája
14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ 15.00 Kró-
nika 15.10 Regényes 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 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05
Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ
23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Történet hangszerelve
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyös. 06 (30) 966 8446
B-kategóriás jogosítvánnyal, mozgóbolti eladót felveszek. Érdeklõdni te-
lefonon a 06 (20) 229 1159-es számon lehet.
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
Segédmunkást felveszünk. 06 (20) 229 1159
Lakás kiadó 06 (30) 273 1278 (1148548)

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ, mozgóbolti eladót felveszek. Ér-
deklõdni telefonon a 06 (20) 229 1159-es számon lehet.
Sárbogárdi telephelyre autóbuszok javításához szerelõt keresek 06 (20)
263 3538 (1148547)

Családi ház eladó Sárszentmiklóson 06 (70) 387 0004
Sárszentmiklósi élelmiszerboltba szakképzett eladót keresünk. Érdeklõd-
ni: 06 (30) 941 5642
Kiadó családi ház Sárszentmiklóson 06 (70) 387 0004

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

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

ÜZLET-, IRODAHELYISÉG KIADÓ. 06 20 437 7036

HÁZ ELADÓ 06 20 929 8716

Tiszti-lakótelepnél 3 szobás CSALÁDI HÁZ nagy telekkel,
4 kiadható GARÁZZSAL ELADÓ. Érdeklõdni 16 óra után:

06 70 319 0891

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Sárszentmiklóson

Gráczer Imréné Takács Máriát

89.
születésnapja alkalmából

sok-sok szeretettel köszönti:
lánya: Marika, veje: Lajos, unokái: Attila,

Csabi és felesége, Szilvi, Lali és felesége, Évi,
dédunokái: Csabika és Zselyke.

AKTUALITÁSOK
VÁLLALKOZÁSOKNAK

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel és
szeretettel hívja Sárbogárd és a környezõ települések mûködõ
vagy akár teljesen induló vállalkozásainak képviselõit, döntés-
hozóit, a könyvelõket és érdeklõdõket alábbi programjára.

Pályázatok, források – szakmai elõadások, konzultáció
2015. június 26. (péntek) 10.00–12.30

Polgármesteri hivatal díszterem (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Házigazda: dr. Sükösd Tamás polgármester

Témák:
1) Pályázati aktualitások 2015-ben, hasznos pályázati tanácsok
(elõadó: Büki Péter pályázati tanácsadó, Econoserve Pályázati
Kft., a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázati
tanácsadó partnere)
2) Minden, amit a 2,5 % MNB Növekedési Hitelprogramról
tudni kell (elõadó: Szomor János vezetõ tanácsadó, Sopron
Bank Burgenland Zrt.)
3) Kedvezményes forráslehetõségek a vállalkozások hatékony
pénzgazdálkodásához (elõadó: Szabadosné H. Gyöngyi hitel-
menedzser, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)
Információ:
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 8000 Székesfehér-
vár, Hosszúsétatér 4-6., tel.: +36 (22) 510 317, fax: +36 (22)
510-312, honlap: www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu.
A rendezvény térítésmentes, de a részvétel feltétele az elõzetes
online jelentkezés.
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Az államháztartáson kívüli forrás átadására és át-
vételére vonatkozó szabályokról szóló 15/2015.
(V. 21.) önkormányzati rendelet, illetve a civil
szervezetek támogatási rendjérõl szóló önkor-
mányzati rendelet értelmében

PÁLYÁZATOK
ALAPÍTVÁNYOKNAK

Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete pályázatot hirdet 2015. évre helyi
alapítványok részére
I. mûködési és rendezvényi
II. sportcélú támogatások elnyerésére.
A pályázatok célja: támogatásban részesíteni a
Sárbogárdon mûködõ, kimagasló tevékenységet
folytató alapítványok 2015. évi mûködését és
rendezvényeit.
Támogatásban részesíthetõk: sárbogárdi szék-
helyû, telephelyû, bíróság által nyilvántartásba
vett alapítványok, amelyek a sárbogárdi lakosok
érdekében megvalósuló programhoz, tevékeny-
séghez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató
szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek
a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül
– együttmûködési megállapodást kötöttek, vagy
tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párt-
tal, vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választá-
son;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban meg-
tévesztõ, vagy valótlan adatot szolgáltattak;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy
nem megfelelõen számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hoz-
zájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen hasz-
nálták fel;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítik;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
I. pályázat keretösszege: 1.650.000 Ft.
II. pályázat keretösszege: 3.400.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell
– a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pá-
lyázati adatlapot;
a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezé-
si címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vé-
tel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy
nevét, elérhetõségét, a nyilvántartott tagok szá-
mát;
b) a pályázó számlavezetõ pénzintézetének meg-
nevezését és a pályázó számlaszámát;
c) a pályázat nevét;
d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás
módját és az igényelt összeget;
e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes
költségszámítást, megjelölve a pályázati cél
megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás
összegét;
f) a pályázati cél megvalósításának kezdõ és be-
fejezõ idõpontját.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
a) a civil szervezet alapdokumentumainak a kép-
viselõ által hitelesített másolata;
b) a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámo-
ló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelen-
tés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolás;
c) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázó civil szervezet a támogató ellenõrzéséhez
hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer
forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyil-
vántartásba veszi;

d) a pályázó nyilatkozata a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) be-
kezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érin-
tettség fennállásáról vagy hiányáról;
e) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségrõl.
A kapott támogatás nem használható fel: tisz-
teletdíj, munkabér és járulék fizetésére, reprezen-
tációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyaror-
szágon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfe-
lelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra
kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
július 17. 12.00 óra. A borítékra írják rá:
– az I. pályázat esetén: KÉPVISELÕ-TESTÜLET CI-
VIL PÁLYÁZAT 2015.;
– a II. pályázat esetén: KÉPVISELÕ-TESTÜLET
SPORTPÁLYÁZAT 2015.
A pályázatokat a következõ címre kell 1 példány-
ban eljuttatni: polgármesteri hivatal, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2., valamint e-mailben:
szervezes2@invitel.hu.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. au-
gusztus 14. A pályázatok eredményének értesí-
tési határideje: 2015. augusztus 21.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

PÁLYÁZATOK CIVIL ÉS
SPORTSZERVEZETEKNEK

Sárbogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottsága pályázatot hirdet 2015. évre
I. helyi civil szervezetek részére mûködési és
rendezvényi támogatások elnyerésére;
II. helyi sportszervezetek részére sportcélú
támogatások elnyerésére.
Támogatásban részesíthetõk: sárbogárdi székhe-
lyû, telephelyû civil szervezetek, amelyek bíróság
által nyilvántartásba vett egyesület formájában
mûködnek, valamint a sárbogárdi lakosok érde-
kében megvalósuló programhoz, tevékenység-
hez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk, a
pályázatok célja és keretösszegei, pályázati
dokumentumok, a támogatás felhasználásá-
nak és a hiánypótlás feltételei, a pályázatok
leadásának helye, címe: lásd fent.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. júli-
us 17. 12.00 óra. A borítékra írják rá:
– az I. pályázat esetén: OKSB CIVIL PÁLYÁZAT
2015.;
– a II. pályázat esetén: OKSB SPORTPÁLYÁZAT
2015.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. au-
gusztus 12. A pályázatok eredményének értesí-
tési határideje: 2015. augusztus 19.

Az oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottság elnöke

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támoga-
tási szerzõdést köt, mely tartalmazza a támoga-
tás igénybevételének módját, feltételeit, az elszá-
molás rendjét, határidejét, az elszámolható költ-
ségeket és az ellenõrzés módját.
Bõvebb információ: www.sarbogard.hu, illetve
a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.), ahol átvehetik a pályázati adatlapot
is.

TISZTELT
EBTARTÓK!

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.)
42/B. § (1) bekezdése elõírja, hogy az eb
tartási helye szerint illetékes önkor-
mányzat – ebrendészeti feladatainak el-
végzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozá-
saira való tekintettel – 3 évente legalább
egy alkalommal ebösszeírást végezzen.
Az önkormányzat az ebösszeírás alap-
ján az ebtartók által szolgáltatott ada-
tokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, sze-
mélyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és ál-
latvédelmi feladatainak hatékony ellá-
tása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebössze-
íráskor köteles a törvényben elõírt ada-
tokat a települési önkormányzat ren-
delkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás ideje: 2015. május 18-
ától 2015. július 15-éig.
A 2015. évi ebösszeírás céljából kérjük a
Sárbogárd Város Önkormányzat köz-
igazgatási területén tartott, 4 hónapos-
nál idõsebb ebek tulajdonosait/tartóit,
hogy a nyilvántartó adatlapot az oltási
könyv(ek) alapján ebenként kitölteni és
a lentiekben megjelölt lehetõségekkel
élve 2015. július 15. napjáig a Sárbogár-
di Polgármesteri Hivatal hatósági osz-
tálya részére eljuttatni szíveskedjenek.
A bejelentéshez szükséges adatlap
megtalálható a honlapunkon (www.sar-
bogard.hu) és átvehetõ a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán.
A kitöltött adatlapokat az alábbi módo-
kon lehet benyújtani:
– postai úton a polgármesteri hivatal cí-
mére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.);
– faxon a 06 (25) 520 280-as számra;
– elektronikus úton a honlapon közzé-
tett nyilvántartó adatlap kitöltött példá-
nyának a hatosag@sarbogard.hu elekt-
ronikus levélcímre történõ visszaküldé-
sével;
– személyesen a sárbogárdi polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán.
A határidõ elteltét követõen a polgár-
mesteri hivatal munkatársai a nyilván-
tartást elkészítik és adategyeztetés cél-
jából helyszíni ellenõrzéseket végeznek
elõzetes értesítés nélkül.
Felhívjuk a tisztelt Ebtartók figyelmét,
hogy az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot
vonhat maga után. A bírság legkisebb
öszszege az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) korm. rendeletben
foglaltak alapján 30.000 Ft.
Együttmûködésüket köszönjük!

Sárbogárd város jegyzõje
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Nemsokára teljesen elkészül az enyingi csatornahálózat
Az iskolások környezetvédelmi totót töltöttek ki a nyílt napon

Enying szennyvízcsatorna-fejlesztési program-
jának kivitelezési munkái rövidesen befejezõd-
nek – a nyár végére a város is fölkerül a teljes
egészében csatornázott települések listájára.
Enying legnagyobb részén az összesen 60 kilo-
méternél is hosszabb csatornahálózat már tel-
jes egészében elkészült, kisebb szakaszok van-
nak még hátra, majd az utak helyreállítása kö-
vetkezik.
Haladnak a rákötések, az érintett utcákban élõ
ingatlantulajdonosok értesítést kapnak a csat-
lakozás módjáról, idõpontjáról. Megtörtént a
csatornahálózatot kiszolgáló, napi 800 köbmé-
ter kapacitású szennyvíztisztító mû korszerûsí-
tése és bõvítése is, amelyben jelenleg a próba-
üzem zajlik.
Azért, hogy az enyingiek képet kaphassanak a
város életét jelentõsen befolyásoló környezet-
védelmi beruházás tartalmáról, június 5-én nyílt napot tartottak a Vas Gereben Mûvelõdési Házban. A nyílt napon a kivitele-
zõ KÉSZ-csoport mellett az üzemeltetõ Fejérvíz Zrt. és a Víziközmû Társulat szakembereihez is lehetett kérdéssel fordul-
ni, és jelen volt a fórumon Viplak Tibor, a város polgármestere is. A betérõ érdeklõdõk számára a rákötések techni-
kai kérdései voltak leginkább érdekesek, valamint hogy mikor, milyen feltételekkel nyílik meg a lehetõség az
adott ingatlanok csatlakozására.

Mindkét enyingi iskolából érkeztek diákok a nyílt napra. Nekik vetített prezentációval, a vízrõl és a környe-
zetvédelemrõl összeállított totóval készültek a szervezõk, a kitöltõk pedig természetesen kis ajándékokat
kaptak. Minden iskolásnak jutott abból a kis színes kiadványból is, a mely a vízvédelem fontosságára hív-
ja fel a figyelmet a gyerekek nyelvén, a kísérõ tanárok pedig további példányok mellett olyan oktató pla-
kátokat is kaptak, amelyek az iskolában kifüggesztve mindig „szem elõtt vannak” – így hatékonyan se-
gíthetnek a fiatal korosztályok környezeti szemléletformálásában.

Ballagás Alsószentivánon Közlekedésbiztonsági nap Vajtán


