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Búcsú
Együtt járõröznek...
Imre bácsitól

Írás a 6-7. oldalon.

Táncház az oviban
Váratlan és szomorú hírt kaptunk a
szerdai lapzártakor. Szabó Imre, Sárbogárd nyugalmazott református lelkésze április 13-án, szerdán, reggel, türelemmel viselt betegség után, 92 éves
korában meghalt.
Búcsúztatása 2011. április 23-án 13
órakor lesz a sárbogárdi református
templomban, majd a Huszár-temetõben.
Imre bácsi a református egyház legnemesebb értelmében vett falusi prédikátora volt, aki, míg mozdult az ajka,
elkötelezett, igaz hittel, szenvedéllyel
hirdette Isten igéjét.
Egyik legemlékezetesebb könyvének
(Sírjanak a papok) igéjével búcsúzunk
tõle:
„A tornác és az oltár között sírjanak a
papok, az Úr szolgái, és mondják:
Légy kegyelmes, óh Uram, a te népedhez,
és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet.” Jóel 2,17
Hargitai Lajos

Írás a 9. oldalon.

Ünnepelt
a Cecei Búzavirág
Népdalkör
A Cecei Búzavirág Népdalkör fennállásának 6. évfordulóját ünnepelte hétvégén.
Az eseményt dalos, táncos esttel tették
emlékezetessé. A szervezésben az együttes
számtalan segítõje is részt vett.
Írás a 3. oldalon.
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Fölavatták a rendelõt
FÖLAVATTÁK A MEGÚJULT RENDELÕINTÉZETET SZERDÁN DÉLELÕTT, NYITÁS AZONBAN CSAK KÉSÕBB VÁRHATÓ.
például a tornaszoba, és a legfelsõ szinten
található ötágyas helyiség, ahol kis mûtétek után el tudják helyezni a lábadozó betegeket rövidebb idõre. Van, ahol már
szinte a teljes berendezés megtalálható,
van, ahol még egyelõre üres helyiség várja
az orvosokat. A világos, tágas, praktikus
terek nemcsak a páciensek színvonalasabb
ellátását hivatottak biztosítani, de az orvosok, szakszemélyzet munkáját is könnyebbé teszik.
Persze, a puding próbája az evés – remélJelentõs változás az is, hogy Sárbogárd jük, most már mielõbb használatba vehetképviselõ-testülete gondoskodik parkoló jük az átalakított rendelõt!
kialakításáról.
Hargitai Kiss Virág
A rövid ünnepségen Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke mondott beszédet, köszöntve a megjelent városi és
megyei elöljáróságokat, valamint az intézmény dolgozóit. Mint elmondta, 2010 májusában kezdõdtek a kivitelezési munkák,
jelentõs pályázati és megyei források, valamint elsõsorban megyei vállalkozók bevonásával. Már csak néhány engedélyre várnak, hogy a rendelõintézet dolgozói, valamint a helyi és környékbeli páciensek ismét birtokba vehessék az épületet.
A megnyitót követõen a vendégek bejárták, felfedezték a megszépült, modern
épület minden zugát. Újdonságnak számít

Összefogás a helyi gazdaságért
Csütörtökön délután az alapi Arany János Mûvelõdési Házban
„Beszélgetõ körre” invitálták a déli térség polgármesterei a térség
gazdálkodóit, mezõgazdasággal foglalkozó vállalkozóit. A beszélgetés témája a mezõgazdasági hagyományok hasznosítása volt a
kistérségben.
A kezdeményezõk úgy látják, hogy a jelenleg hátrányos helyzetû,
kiemelkedõen magas arányú munkanélküliséggel küzdõ térség a
régmúltban az igazi sikereket a mezõgazdaságban érte el. E hagyományokhoz visszanyúlva kell tehát megújulnunk. Emlékezzünk a cecei kertkultúra, valamint a sáregresi paprikatermesztés
korábbi sikereire, a térség jelentõs gabonaiparára, állattenyésztésére.
A helyi és környékbeli gazdák szép számmal jelentek meg az eseményen. A vendéglátó alapi polgármester, Méhes Lajosné köszöntõje után Varga Gábor szólt a vidék gazdasági megújulásának fontosságáról.
Ezt követõen Király-Varga Lívia közgazdász, a Fejér Megyei Agrárkamara ügyfélszolgálati tanácsadója beszélt a déli térség mezõgazdaságának múltjáról és jelenérõl. Elõadását vetített képes
bemutatóval illusztrálta.
Az összefogás gyakorlati sikereirõl, tapasztalatairól beszélt Bandi
Károly szigetcsépi mezõgazdasági vállalkozó. Õ javasolta, hogy
helyben hozzanak létre egy bemutató-gazdaságot, ahol a helyi sajátosságok figyelembe vételével tudják kipróbálni a termelési és
értékesítési lehetõségeket.
Meghívták Varga Csabát, a Stratégiakutató Intézet igazgatóját is
az eseményre, aki elõadásában azt hangsúlyozta, hogy a várható
jövõbeli világméretû változások arra kényszerítik a helyi társadalmakat, hogy újra támaszkodjanak a helyi adottságokra, a helyi
termelési lehetõségekre, s keressék meg a helyi energiatermelés
módjait. Ehhez új gazdálkodási stratégiára van szükség. Ez az új

stratégia viszont nem is olyan régi. A tapasztalatokért elég visszanyúlni egy emberöltõt, és az akkori önellátó falusi gazdálkodás
tapasztalatait ötvözni az új technológiákkal.
Nagy Dezsõ sárbogárdi kertész a kertészeti termelési tapasztalatairól beszélt. Ajánlotta mindenki figyelmébe a kertészeti kultúrában rendkívül nagy hatásfokkal mûködtethetõ csepegtetõ öntözési rendszer kiépítését. Tapasztalatai szerint egy év alatt megtérül a kiépítés költsége.
Varga Gábor, Cece polgármestere, országgyûlési képviselõ vendégeként eljött és beszámolt Békés megyei termelési, értékesítési
tapasztalataikról Simonka György, Dél-Békés megye országgyûlési képviselõje.
Megállapították a résztvevõk, hogy mindenképpen hasznos volt a
találkozás, és ilyen beszélgetéseket rendszeresen kellene szervezni, hogy minél többen csatlakozzanak a déli térség összefogásához. Látható, hogy csak így éledhet újjá az eddiginél sokrétûbb
mezõgazdasági termelési kultúra, s csak összefogással teremthetõ
meg a termények helyi piaca, a helyi feldolgozóipar. Ez jelentõs
számú munkahely létesülését is eredményezheti.
Hargitai Lajos
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Ünnepelt a Cecei Búzavirág Népdalkör
A Cecei Búzavirág Népdalkör fennállásának 6. évfordulóját ünnepelte hétvégén. Az eseményt dalos, táncos esttel tették emlékezetessé. A szervezésben az együttes számtalan segítõje is részt
vett.
A meghívott vendégeket kora délutántól meleg vendégszeretettel
és terített asztalokkal várták. Nagyon finom marhapörkölttel és
ínycsiklandó, finom süteményekkel kínálták a helybõl és más
településekrõl érkezõket.

Az esti mûsorban több vendégcsoport is fellépett. A mezõszilasi
és a sárkeresztúri népdalkör, illetve Kiss József nótákat énekeltek, a simontornyai citerások pedig remek játékukkal teremtettek
vidám hangulatot. Bali Péter Romhányi József „A becsípett bolha” címû paródiáját adta elõ. A cecei óvodások „Tüzet viszek,
lángot viszek” c. mûsorukkal kápráztatták el a nézõket. Az általános iskolások bábjátékkal készültek erre az alkalomra; bemutatott meséjük egy kis kecskérõl szólt.
Az est fénypontja természetesen a Búzavirág Népdalkör volt. Az
együttes most egy másik arcát mutatta meg nekünk a mezõföldi
népdalokból összeállított, fiatalos, lendületes mûsorával, melybõl
áradt a humor és a vidámság. A dalok közül több helyi gyökerû,
amelyekre az idõsebbek máig emlékeznek, bár sajnos egyre ritkábban éneklik azokat.
Az együttes hat évvel ezelõtt nyolc taggal alakult. Most, ezen a
születésnapi ünnepen megemlékeztek a korábbi elõdökrõl is, hiszen sok évtizeddel ezelõtt is volt már népdalkör Cecén, még
Pordán Feri bácsi idejében, amely aztán megszûnt.

A nyolc évvel ezelõtt alakult Cecei Búzavirág Népdalkör alapító
tagjai közül Plávits Lajosné Éva néni és Túzok Jánosné Hugi néni
már eltávoztak az élõk sorából. A születésnapon rájuk is emlékeztek.
Az egyre nagyobb létszámú együttest Bögyösné Lak Zsuzsanna
fogja össze. Nagy örömükre van már a csoportnak mûvészeti vezetõje is, Varró János személyében, aki több évtizedes, aktív népzenei munkásságával nagy szakmai elismerésnek örvend. A népdalkör sikeréhez nagyban hozzájárul az õ szakmai segítsége,
humora, és bizony néha szigora is.
E közösség hagyományõrzésre is vállalkozott. Dalaikban a régmúlt olyan emléktöredékeit mentik át mai rohanó világunkba,
amelyek kinccsé érlelõdnek a múló évek alatt. A Búzavirág Népdalkör tevékenysége színesíti Cece község kulturális életét; részt
vesznek kistérségi meghívásokon, falunapokon, „Ki mit tud?”
rendezvényeken. Az együttes fõ célkitûzése a magyar népi hagyományok ápolása, a magyar népdalkincs megõrzése, átadása a fiatalabb generációnak.
Az esten a mûsorvezetõ feladatát a csoport egyik önkéntes segítõje, Kacz Mária látta el.
A mûsor után hajnalig tartó bálon mulatott a közönség. Éjfélkor
hangulatos, színes tombolasorsolás is volt, ahol két pörkölt torta
is gazdára talált.
Az est bevételét a népdalkör citerák vásárlására, illetve a fellépések, útiköltségek finanszírozására fordítja.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Varga Gábor polgármester, országgyûlési képviselõ és a település képviselõ-testülete.
Hargitai Lajos

Köszönünk mindent!
A Búzavirág Népdalkör ezúton is köszöni a sok-sok támogató segítséget, amit kapott a munkájához, születésnapi ünnepének
megrendezéséhez. Köszönetet mondunk a képviselõ-testületnek,
Varga Gábor polgármester úrnak, Varró János mûvészeti vezetõnknek, Menyhárt Ferenc úrnak, a cecei vállalkozóknak és végül, de nem utolsósorban a település lakosságának, akik mindig
szeretettel vették körül ezt a közösséget, s nagy számban megtisztelték a születésnapi eseményt. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy
„kis helyen sok jó ember elfér”. A kis közösségek összetartása és
tenni akarása példamutató lehet mindannyiunk számára.
Búzavirág Népdalkör

Kézmûvesek délutánja
(A TÁMOP 3.4.2 – Befogadó intézmények Sárbogárdon
pályázat egyik rendezvénye)
Április 7-én délután kettõkor kézmûves-foglalkozásra várták a
város iskolásait, óvodásait az ÁMK Sárszentmiklósi Általános
Iskolába. Rick Alma 3. b osztályos tanuló így mesélt errõl a délutánról:
„Beléptünk a terem ajtaján, és sok-sok gyereket láttunk. Kezdésként énekeltünk, tavaszi dalokat játszottunk el együtt. Utána
mindenki kártyát húzott, és megkereste, hogy az õ darabja melyik
képbõl való. Így alkottunk kézmûveskedõ csoportokat, mert mindenki abba a csoportba került, amelyik képhez illett a mozaikdarabja.
Én a „körmöcskés” csoportba kerültem. A körmöcskével fonni
lehet. A gyerekek érdeklõdve figyelték a tanító nénink, Rozika
néni mozdulatait. Örömmel látták, hogyan alakul a megkezdett
munkadarab. Nagyon ügyesen folytatta ki-ki a magáét. Közben
zenét hallgattunk és együtt élveztük a tavaszi dalt.
Végül visszamentünk a terembe, ahol a többi gyerek már körjátékot játszott. Mi is bekapcsolódtunk.

Befejezésül megmutatták a csoportok, hogy miket készítettek el.
Mindenki ámult, amikor megnézhettük egymás gyönyörû pillangóit, húsvéti ablakdíszeit, gyapjúlabdáit, körmöcskével készített
karkötõit. Le is fényképeztek bennünket. Megkínáltak mindenkit
finom pogácsával, innivalóval.
Nagyon gyorsan eltelt az idõ a foglakozáson. Remélem, hogy
máskor is részt vehetek ilyen alkalmon.”

4

KÖZÜGYEK

NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület április 8-ai nyílt ülésérõl –
A testület 10 fõvel kezdte meg aktuális ülését, Juhász János távollétében. A 11., 19.,
20., 21. napirendi pontok tárgyalását elnapolták.

A rendõrség és
polgárõrség beszámolója
E pont kapcsán több képviselõ is kifejtette
véleményét, kéréseit.
Nagy Tibor: A József Attila utcai és Ady
Endre úti lakótelepen állandó randalírozás van. Kérem, hogy a rendõrség, a polgárõrök, a hivatal és az intézmények bevonásával számoljuk fel ezt a problémát. Készült egy közlekedési koncepció, mely többek között a KRESZ-táblák elhasználódásáról, cseréjérõl szól.
A képviselõ átadott egy DVD-t is a fõkapitánynak, ami errõl szól.
Macsim András: Örül a lelkem, hogy minden csökkent. A 3335 szabálysértésbõl
hány biciklist kaptak el? Nem látok járõrt
az utcán Miklóson több mint 3 éve. Míg a
város két végén traffipaxoznak, a betörõ
telefonál, hogy gyerekek, ide meg ide el lehet menni, mert a rendõrök kint vannak, és
csak mérnek. Tudok olyan személyeket,
akik jogosítvány nélkül vezetnek Miklóson. Ezeket sem kapják el. Járõrt szeretnék látni az utcán, a járdán!

Dr. Simon László megyei fõkapitány: Köszönjük az észrevételeket. Valóban folyamatos probléma Sárbogárdon a két lakótelepen tapasztalható helyzet. Ebben hathatósan lépni fogunk, a gyermekek védelmében hatáskörrel rendelkezõ szervezetekkel közösen. Tudjuk, hogy sokakat irritálnak a közlekedésbiztonsági intézkedések. Ezzel együtt meghirdettünk egy másik

programot is a települések biztonságáért.
A sárbogárdi kapitányság illetékességi területén drasztikusan csökkent a személyi
sérüléses és a halálos balesetek száma. Vezetõ baleseti ok a gyorshajtás. Emiatt
ugyan sokunknak mélyen a zsebünkbe kell
nyúlnunk (mert még a rendõr is beleszaladhat a traffipaxba), de 50 %-kal csökkent
az elmúlt évben a Magyarországon meghalt személyek száma, Fejér megyében pedig ez az arány még ezt is meghaladja. De
értettük a jelzést, a rendõrkapitány intézkedni fog, hogy jelenjen meg járõr, mert
nagyon fontos a vidéki emberek biztonsága is. Egyelõre azonban kevés rendõr van
Fejér megyében és Sárbogárdon. 80 fiatal
rendõr érkezik a megyébe, akikbõl jut Sárbogárdra is.
Etelvári Zoltán: Köszönjük a személyi állomány munkáját, mert nagyon keményen
dolgoznak.

Kapoli Zoltán, a polgárõrség új vezetõje
megköszönte Rozman Gábor eddigi munkáját, és kérte a testület segítségét újabb
polgárõrök toborzásához, mert jelenleg 12
fõ az egyesület létszáma, és a városnak ennél jóval többre lenne szüksége.
Dr. Sükösd Tamás megköszönte a polgárõrség és a rendõrség munkáját.

Esküt tett az új jegyzõ
Dr. Sükösd: A jegyzõi állásra 3 és fél pályázat érkezett. A fél egy olyan jelentkezõ
volt, aki az általunk meg nem hirdetett aljegyzõi állásra pályázott. Egy pályázat
elektronikus úton jött, és nem érte el azt a
szintet, hogy a pályázót meghívjuk a testületi ülésre. Két, tartalmában kifogástalan
pályázat érkezett be: Demeterné dr. Venicz Anitától, illetve dr. Petánczki Lajostól. Mindketten volt ügyvédkollégák.

2011. április 14. Bogárd és Vidéke
A testület egyhangúlag Demeterné dr. Venicz Anitát választotta meg Sárbogárd új
jegyzõjének, aki a szavazást követõen letette esküjét.

Bírósági ülnökök
Bírósági ülnököket is választott a testület.
Népi ülnökök: Bodoki Béla, Czeinerné
Takács Tünde, Csomós György, Flögl Istvánné, Hegedüsné Bereczk Erzsébet, Hingyi Györgyné, Klár Vincéné, Klárné Örkényi Ágnes, László József, Madarászné Fehérvári Éva, Szántó Gáspár. Pedagógus ülnökök: Balázs Sándorné, Hingyi Gabriella, Kecskés Andrea, Tóth Zoltánné.

Sárbogárdi Napok
másképpen
Dr. Sükösd: A Sárbogárdi Napok programjainak meghatározásánál a korábbi
hagyományokhoz történõ visszatérés, a jó
értelemben vett sárbogárdi értékek elõtérbe kerülése volt a cél, bevonva az önszervezõdõ csoportokat is.
Nagy Tibor: 6 napos rendezvénysorozatról
van szó, mely olyan jellegû programokat
tömörít, hogy a városunk élõ város legyen.
Szükség van ezekre a programokra, hogy

az emberek ki tudjanak mozdulni, legyen
hova közösen elmenni. Ez a programsorozat jó lesz, de azt is hozzá szeretném tenni,
hogy a 3 napos Bogárdi Napok is jó volt.
Azért került szóba annak idején, hogy a
Bogárdi Napok 3 napos legyen, mert Sárbogárd megirigyelte a pici Abát, ahol már
évek óta egy rendkívül jól mûködõ rendezvény volt. Elfogadtam, hogy nem hívtatok
meg arra a civil fórumra, ahol civil egyesületekkel a Sárbogárdi Napok szervezését
bonyolítottátok. Én a kulturális bizottság
helyettese vagyok, sajnálom, hogy bármilyen okból engem ebbõl kirekesztettetek.
Dr. Sükösd: Ezt meg lehet vitatni egy frakcióülés keretében, mert sem a nyilvánosságra nem tartozik, sem az önkormányzati
ülés témájához.
Novák-Kovács Zsolt: Az egyik helyi sajtóorgánum azzal tisztelt meg, hogy én vaFolytatás a következõ oldalon.
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gyok a programsorozat fõszervezõje. Ez
megtisztelõ, de nem akarok más tollaival
ékeskedni, ugyanis ezt a sorozatot nem én
szerveztem, hanem próbáltuk az összefogást itt is megvalósítani, minél többeket
bevonni ebbe, többféle programlehetõséget kínálni a város lakóinak. A változtatásnak szemléletbeli oka van: a Bogárdi Napok a bogárdiakról, a bogárdiaknak szóljon.

Emléktábla Huszics
Vendel tiszteletére
A Bogárd Dal Egyesület egy emléktáblát
szeretne elhelyezni a vegyes kar elhunyt
karnagya, Huszics Vendel emlékére a mûvelõdési ház falán, az önkormányzattal közösen, az októberi zenei világnap alkalmából. Ehhez adta hozzájárulását a testület.

Felszedik
a fekvõrendõröket
Sárbogárd közlekedési rendjének felülvizsgálatára egy közlekedési kerekasztal
került összehívásra. A javaslatok alapján
megszületett az elsõ változat. Ennek értelmében többek között a József Attila utcán
a fekvõrendõröket térköves sebességcsillapító bordákra cserélik.
Nedoba Károly: A koncepcióba talán beleférne, hogy a városban sok helyen nem
megfelelõek, fölöslegesek, illetve kopottak a táblák. A gazdák számára ki kellene
jelölni egy útvonalat, amin közlekedhetnek (pl. Petõfi, Kossuth, Kisfaludy), hogy
ne törjék össze mindenütt az utakat.
Rendben van, hogy a József Attila utcánál
fel lesz szedve a fekvõrendõr, és térköves
fekvõrendõrt akarunk tenni. De az Attila
utcán fontos felvenni a fix fekvõrendõrt?
Már megszokták, nem dob akkorát; csak a
vízelvezetés probléma.
Dr. Sükösd: A rendõrkapitánnyal beszéltünk arról, hogy õk inkább megpróbálják
koordinálni, hogy ott valóban be legyen
tartva a sebesség. A rendezetlen tulajdonviszonyok miatt nagyon nehéz az Attila utcával bármit kezdeni, ezért a vízelvezetés
egyelõre nem kezelhetõ másképpen, csak
ha a forgalomlassító berendezést fölveszszük.
Nagy: Az elõterjesztésben szerepel, hogy a
József Attila utca Ady Endre út felé történõ egyirányúsításával az út katolikus
templom felõli oldalán parkolóhelyek alakíthatók ki. Most ez a határozati javaslatban nem szerepel. Ugyanakkor sebességcsillapító küszöb épülne két oldalon. Ha az
az utca egyirányú lesz, akkor ne építsünk
két irányból sebességcsillapítót. A zebra
elé kell egy kis térkõvel kiépített küszöb,
mögé már nem. A kb. 50 parkolóhely kialakítása hangsúlyos.
Etelvári: Én a József Attila utcát nem
egyirányúsítanám. A március 15-ei ünnepségbõl kiindulva nem tudnánk merre elterelni a forgalmat.
Szõnyegi Lajos: A Petõfi utcánál kell akkor az elterelés.
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Etelvári: De a Petõfi utca keskenyebb a
nagy forgalomnak, mint a József Attila utca. Az Attila utcában azért nem venném
fel a fekvõrendõrt, nehogy elszabaduljanak az indulatok.
Dr. Sükösd: A határozati javaslatban nincs
benne most az egyirányúsítás, az ott lakók
miatt.
A határozati javaslat eredeti formájában
került elfogadásra.

Parkoló épül
a rendelõnél
Dr. Sükösd: Sárbogárd Város Önkormányzata parkoló kialakítását célozza
meg a rendelõintézet mellett. Az a terület
a Dobos Ferenc gyógyszerész által jegyzett
Patikamérleg Bt. tulajdonában áll. Dobos
úr jelezte, hogy neki semmi kifogása nincs
az ellen, hogy a terület nyugati részén parkolót alakítsunk ki, mert ha késõbb fel kívánja használni, akkor vélhetõen a fõutcához közelebbi részét fogja preferálni. Így a
rendelõintézetnél kulturált parkolási lehetõséget tudnánk kialakítani, és nem kellene útcsatlakozást biztosítani, ami nagyon
drága és körülményes eljárás. A mûszaki
osztály hathatós közremûködésével sikerült elérni, hogy egy közlekedéstervezõ
kolléga ingyenesen tervezze meg ennek a
parkolónak a kialakítását. A gépi földmunkákra (több ajánlat között) kapott egy
nagyon jó ajánlatot az önkormányzat, ami
az útfelújítási keretbe belefér, és nem jelentene plusz kiadást. Ma reggel megérkezett a kész terv is.
Kisebb vita után a határozati javaslatot 10
igen szavazattal elfogadták.

Bejelentések
Ferencz Kornél: Jelezték az Árpád utcában, hogy a sebességet nem tartják be a lakótelepi utakon a szállítók. Óriási sebességgel közlekednek ott a kamionok. Kérem, hogy ezt jelezzük a rendõrség felé.
Etelvári: A Nyíl utcában egy 20 cm-es rácsos átfolyót kellene csinálni. A Takarékszövetkezet felõl megáll a házak elõtt a víz.
A túlsó felén már van árok, és akkor le tudná vezetni Tinódra.
Erõs Ferenc: Tavaly õsszel jeleztem a mûszaki osztályon, hogy a Kazinczy és a Kölcsey utca végén ottmaradtak a levágott
gallyak. Azóta raktak hozzá a lakók is. Ígéretet kaptam arra, hogy el lesz szállítva.
Sajnos nem történt meg.
Nagy: Az Ady Endre úti lakótelepi játszótér problémáját szeretném felhozni. Jelezték a lakók, hogy a játszótéren összetört
üvegeket is találtak. Ez borzasztóan balesetveszélyes. Mûanyag borítás kellene
oda. A többi játszótéren is gond ez.
Dr. Sükösd: Sárszentmiklóson nagyon
sokszor volt probléma a pálinkafõzõnél,
hogy nem folyik ki az utcákból a víz, különbözõ szintezési és egyéb problémák miatt.
Egy árok ásásával a kérdést mindenki megelégedésére sikerült megoldanunk.
Hargitai Kiss Virág és Hargitai Lajos
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Hirdetmény
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen (továbbiakban: Felügyelõség) 26903/2010. ügyszámon 2010. október 21. napján indult vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során hozott
döntésrõl a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (1)
és (4) bekezdései értelmében az alábbi hirdetményt adom ki.
Az eljáró Felügyelõség megnevezése, elérhetõségei:
Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.;
levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300,
telefax: 06-22-313-564
Központi e-mail:
kozepdunantuli@zoldhatosag.hu
Honlap: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, szerda 9–15;
kedd, csütörtök és péntek 9–12
Az ügy tárgya: a Sárbogárd 01163 hrsz-ú ingatlanon lévõ „TRENZIÓ” tó vízjogi üzemeltetési
engedélyének módosítása.
A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2011.
április.
Az ügyfél neve és utolsó ismert székhelye:
„GTA” Építõipari és Parképítés Kft., 8000 Székesfehérvár, Fáy A. Ln. 7/A ép. 1/3.
Felhívom a figyelmet, hogy a Felügyelõség
az ügyben 26903/2010. ügyszámú vízjogi
üzemeltetési engedélyt módosító határozatot hozott, de ennek kézbesítése a fent
említett ügyfél felé meghiúsult, mert az irat
„címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett
vissza. Az ügyfél, vagy meghatalmazottja a
döntést a Felügyelõségnél átveheti.
A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény
kifüggesztését követõ 15. napon kell közöltnek
tekinteni a Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a döntés ellen
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséghez címzett, de
a Felügyelõséghez benyújtott fellebbezéssel lehet élni a döntés közlésétõl számított 15 napon
belül.
Dr. Zay Andrea igazgató megbízásából
Serné Móré Anikó
engedélyezési igazgatóhelyettes

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2011. április 8-ai ülésén elfogadta:
– a 11/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendeletet
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2010. évi
zárszámadásáról;
– a 12/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szenci György,
a jegyzõ helyettesítését ellátó aljegyzõ
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2011. április 14. Bogárd és Vidéke

A falu, ahol a gárdista együtt
járõrözik a cigányokkal
Cigányokból álló járõrcsapat rója éjszakánként Sárkeresztúr utcáit. A közmunkásokból szervezõdött, kizárólag romákból álló
faluõrök rendet akarnak tenni Fejér megye egyik legszegényebb
településén, ahol az utóbbi idõben elszaporodtak a betöréses rablások. A körzeti megbízott szerint amióta járõröznek, visszaesett
a betörések száma, nagyban segítik a rendõrök munkáját. Ám ez
nem több, mint tüneti kezelés, a falu az éhséglázadás szélén áll.

Romák õrködnek éjszaka Sárkeresztúron
Tucatnyi roma férfi gyülekezik szerdán kora délután a sárkeresztúri önkormányzat tanácstermében. Türelmetlenek, alig bírják végigülni a polgármester tájékoztatóját, közbeszólnak, javaslatokat tesznek, párokba rendezõdnek. A segély feltételeként szabott közmunka miatt rendelték be õket a hivatalba, de most többrõl van szó, mint egyszerû fûnyírásról, utcaseprésrõl. Borzongató
feladatot kapnak: éjszakánként kettesével járják az utcákat, a
falura kell vigyázniuk.

idõs asszonyt és ütlegelték, hogy kiszedjék belõle, hol tartja a
nyugdíját.
„Ha híre megy, hogy valaki disznót vágott, még aznap éjjel kifosztják a fagyasztóládáját, miközben az ékszereihez hozzá se
nyúlnak. Minek? Nem ehetõ” – dühöng a kocsmáros, aki azt
mondja, heteken belül bezárja a büféjét, mert „legfeljebb annyi a
fogyasztás, amennyit magam megiszok”.
A faluban többen tudni vélik, hogy a tettesek romák. A cigányok
és nem cigányok között nagy a feszültség. Tavaly tavasszal a Jobbik a második helyen végzett a Fidesz mögött, a nem romák jelentõs többsége a szélsõjobboldali pártra szavazott. A cigányok félnek, kérik, hogy ne fotózzuk le a házukat, mert „jön Vona, és megöli õket”. A félelmük nem alaptalan. Azt mesélik, a képviselõ-testületben már felvetették, hogy Gyöngyöspatához, vagy Hejõszalontához hasonlóan hívják be a Jobbik „polgárõrségét” vagy a
Gárdát a romák ellen.

„Csak a híre rossz”
„Ami információ van, az köztünk marad, gyerekek. Ha valamit
felírtok – nevet, gyanús autó rendszámát –, nekem adjátok le,
mert én tartom a kapcsolatot a kapitány úrral. Ha bármi akció
van, szintén engem hívtok, azonnal értesítem a rendõrséget” –
igazította el a járõröket a szerda délutáni megbeszélésen Nyári
István, a csoport (vagy ahogy a faluban nevezik: a „brigád”) vezetõje.

Faluõrök a fõtéren

A Székesfehérvártól 15 kilométerre, a sárvízi tájegységben található faluban tavaly novemberben szervezte meg az önkormányzat a munkanélküliekbõl azt a csapatot, amely éjszakánként járõrözve próbálja elejét venni az utóbbi idõben gyakorivá vált betöréseknek és rablásoknak.
A faluõrség a közmunkaprogram keretében mûködik: esténként
10-12 ember hat órán át járja az utcákat. Összesen 22 munkanélküli vesz részt a programban, háromnaponta váltják egymást,
hogy pihenõnapot is be lehessen iktatni. „Nekem azt mondta az
egyik rendõrjárõr, hogy amióta mi vigyázzuk a rendet, azóta 60
százalékkal csökkent a bûnözés. Azért ez nem semmi” – mondja
az egyik faluõr, Oláh Ferenc, akinek több hét járõrözés után most
„telt ki az ideje”. Egy januártól hatályos kormányrendelet szerint
ugyanis csak az kaphat bérpótló juttatást (bjt) – lényegében szociális támogatást –, aki legalább 30 napig közmunkázik.

Behívnák a Gárdát
A sárvízi településen pattanásig feszült a hangulat. „Sötétedés
után olyan a falu, mintha atomtámadás érte volna. Egy lelket nem
látni az utcán, az emberek félnek elhagyni a házukat” – mondja a
kocsmáros, aki maga is három hatalmas harci kutyával õrizteti a
portáját. Az idõs férfi szerint pár éve, elsõsorban a válság óta,
olyan szegénység köszöntött Sárkeresztúrra, amilyenre a Rákosi-korszak óta nem volt példa. „Sokaknak dönteniük kellett a
télen: befûtenek, vagy esznek. Sokan kaptak tüdõgyulladást.”
Az utóbbi idõben megszaporodtak a rablások, esténként fõleg az
egyedülálló öregek házaiba törtek be – mondja Csutiné Turi Ibolya, a település polgármestere. A legnagyobb megdöbbenést az az
eset váltotta ki, amikor a tolvajok január 13-án megkötöztek egy

Nyári a járõrök listáját vezeti

Pár órával késõbb, este nyolc körül újra találkoznak, az egyik csapathoz mi is csatlakozunk. A járõrök kezében kézitáska nagyságú
reflektor, ezzel pásztázzák az udvarokat, világítanak be a kertekbe. Két napja rablás történt, a faluõrök idegesek.
„Intézkedni, igazoltatni nem tudunk, csak egy kis kártya van a zsebünkben, ami bizonyítja, hogy járõrök vagyunk. Gyakran ránk kiáltanak, hogy kik vagyunk, és mit keresünk ott késõ éjjel” – mondja az egyikük, aki kérte, hogy ne írjuk le a nevét. Ennek ellenére
örömmel csatlakozott a csoporthoz, pedig mehetett volna nappali
mûszakban füvet kaszálni. Korábban láthatósági mellényben járõröztek, de aztán rájöttek, hogy így a betörõk könnyen kiszúrják
õket – most a kedvünkért ismét felvették.
A faluõrök a mûszakból hazafelé a fõúton összefutnak a körzeti
megbízottal. A járõrkocsi lelassít a csoport mellett, a rendõr leengedi az ablakot. Nyári jelentkezik és jelent.
„Látványos hatása van a programnak, az utóbbi hetekben visszaesett a bûnesetek száma. Sokat számít, hogy van helyismeretük.
Sokszor több információjuk van, mint nekünk, még a nyomozóknak is segítenek” – mondja érdeklõdésünkre a rendõr, aki persze
több kérdésre nem válaszol, kéri, forduljunk a kapitánysághoz.

Bogárd és Vidéke 2011. április 14.
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„Mi is áldozatok vagyunk”
A szerda esti járõrözés végül eseménytelenül zárul. Nyári István
szerint ez is bizonyítja, hogy a falunak a kelleténél rosszabb a híre.
Azt õ is elismeri, hogy a faluõrségre szükség van: a novemberi
próbamenet után egy rövid ideig szünetelt a program, rögtön meg
is ugrott a betörések száma – ezért indították februárban újra a
járõrözést.
A 44 éves egykori biztonsági õr viszi a vállán a „projektet”: szinte
minden este kimegy terepre, telefonon követi a párok mozgását,
figyeli, hogy egyik utca se maradjon ki. Ha valaki nem jelenik meg
idõben, motorra ül, bedudál az illetõ portájára.

Nyári István rendõrökkel
egyeztet - a járõrök az
õ munkájukat segítik

Nyári nem tartja kizártnak, hogy az utóbbi idõben gyakoribbá vált
betörés elkövetõi esetleg romák. De kikéri magának a „romabûnözés” kifejezést, ami szerinte sértõ és megalázza a cigányságot.
„Akik betörnek, romákhoz is betörnek. Mi is áldozatok vagyunk,
nekünk is érdekünk a közbiztonság.” A faluõrség szervezésével
„helyre akarja állítani a sárkeresztúri cigányok becsületét”.
A faluban az etnikai feszültségek mellett a társadalmi különbségek is komoly problémákat okoznak. A cigány közösség lényegében tehetõsekre és munkanélküli szegényekre oszlik – az utóbbiak alkotják a nagy többséget. A gazdagok színes, mûkõ oroszlánokkal, sellõkkel díszített, magas kõkerítéssel kerített házakat
építettek maguknak, és persze õket is érintik a betörések, éppen
ezért örülnek a faluõrségnek.

A romákhoz is betörnek
A szegényebbeket szintúgy, hiszen a tolvajok nemegyszer ételt
lopnak, pár ezer forintért is betörnek – ahogy a kocsmáros fejtegette: oka van annak, hogy még a kiskertet sem mûvelik az emberek –, mégis akad közöttük, aki fenntartásokkal fogadja a faluõrség megalakítását. „Zsiványságból gazdagodtak meg, használt
kocsikkal nepperkedtek, hamisított orvosi papírokkal gyógypaplanként árultak tízezrekért olcsó takarókat, most meg a csóró
közmunkások védjék meg õket?” – mondta egy idõs cigány férfi,
aki nem akarja elárulni a nevét. Ennek ellenére a romák többsége
támogatja az ügyet; ahogy többen mondták: nekik kell megoldani
a falu gondjait, nem akarnak Gyöngyöspata sorsára jutni, „ide ne
tegyék be a lábukat” a gárdisták.

Ördögi kör
Csutiné Turi Ibolya szerint a település a téeszek megszûnése óta,
legalább húsz éve küzd a munkanélküliséggel. Amíg mûködtek a
szövetkezetek, addig a szakképzetleneknek is volt munkájuk. A
földek magánosítása óta viszont mindenki kukoricát vagy búzát
vet, ahhoz pedig elég egy traktoros.
A polgármester a Hírszerzõnek azt mondta: a 2600 fõs faluban
300 regisztrált munkanélküli van, ebbõl 260 ember kapja a bjt-t,
nekik kell közmunkát szervezni. „Nagyon sokan vannak, akiknek
semmilyen járadékot nem tudunk adni, ugyanis az új szabályok
szerint, ha egy családtag már dolgozik, akkor annak a családnak
több nem jár” – mondja Csutiné, aki szerint a falu a szociális robbanás elõtt van.
„Évek óta egyre csak nõ, döbbenetes mértékben nõ a költségvetésünkben a szociális kiadások aránya, most már 50 százalék felett
van, közben egy csomó mindenre, így az oktatásra kevesebb jut,
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ami a felzárkózatást nehezíti. Ez egy ördögi kör” – kesereg a polgármester, aki szerint a problémáknak részben szociális, részben
származási, közösségi gyökerei vannak. Azt mondja, tanárként
keserûséggel figyeli, hogy már a harmadik generáció nõ úgy fel a
településen, hogy nem látja a szüleit, nagyszüleit dolgozni. –
„Nem tanulják meg, hogy szakmát tanulva igenis lehet érvényesülni; nincsenek életstratégiák a családoknál.”

Szociális robbanás elõtt a falu
„Amikor még volt munka Székesfehérváron, fekete volt a vasúti
peron a cigányoktól” – mondja ironizálva a hatvanas éveit taposó
Horváth Zoltán, az iskola roma pedellusa. Ugyanezt állítja a kocsmáros is, aki szerint néhány évvel ezelõtt is így volt, még az építõipar összeomlása elõtt. A szegény romák nagy többségének –
Nyári becslése szerint a falu közel felének – nincs munkája, fõleg a
környezõ településeket járva lomizásból élnek, ha van éppen
pénzük benzinre.
Nyári István 27 éve van a munka mezején, dolgozott több székesfehérvári cégnél is, elvégzett 5 tanfolyamot, de 2008 óta hiába keres állást. Meséli: a tétlenség megõrjíti, mindig csinálnia kell valamit. A fészerében kialakított egy gyúrótermet, a fiával edzenek,
44 évesen kinyomja fekve a 220 kilót. Nevetve mondja: van kiállása a járõrséghez. A faluõrség szervezéséért most 31 ezer forintot
kap.

„Rájuk bízom a falut”
„Nem a gyöngyöspatai esettõl
való félelmünkben találtuk ki
a roma faluõrséget, és szó
nincs arról, hogy bárki a
Jobbikot hívná segítségül.
Már a tavalyi helyhatósági választás kampányában volt errõl szó, az elsõ csoportot novemberben szerveztük meg” –
hangsúlyozza Csutiné Turi
Ibolya.
A polgármester szerint a bûnelkövetõk jól behatárolhatóak: egy körülbelül 10 családból álló társaságról van szó,
akik eredetileg nem is sárkeresztúriak, 10-15 éve költöztek a faluba. Õk a legnyomorultabbak, azt mondja, „mentálisan is szét vannak már esve”, szinte lehetetlen szót érteni velük. „Ez nem romabûnözés, ha így gondolnám, akkor nem bíznám rájuk a falut éjszaka” – hangsúlyozza
Csutiné.
A polgármester szerint részben kényszer szülte a faluõrség szervezését. „Ne beszéljen nekem Orbán vagy Pintér arról, hogy minden faluban van már körzeti megbízott. 2006 elõtt volt, most már
öt településre jut egy, tehát egyötödnyi rendõrünk van.” Csutiné
szerint a faluõrség mellett nagy szükség lenne a körzeti megbízottra is: „ha a rendõr köztünk él, ismeri a falubelieket, félszavakkal is el tud intézni ügyeket”.

Ellenõrzik a boltot is
Nyári a faluõrség sikerén felbuzdulva nekiállt újjászervezni a polgárõrséget. Azt mondja, a korábbi polgárõrcsapat fõleg nem cigányokból állt, és az utóbbi idõben már nem végzett érdemi munkát.
(Errõl szerettük volna megkérdezni a polgárõrség vezetõjét is, de
azt üzente, nincs ideje ránk.) „A présházakra is ügyelni kell a falu
határában, de a járõrözés ennél többrõl szól. Az idõsekre is figyelni kell, de a cigánysoron is végig kell menni” – mondja a brigádvezetõ, aki már be is szervezett 33 férfit az új polgárõrségbe.
A szerdai est meglepetése a járõrökhöz csatlakozó férfi. Nyári azt
mondja, nemrég még gárdista volt, de most már köztük a helye,
csak megtévesztették a jobbikosok. A férfi lesütött szemmel mosolyog, halkan hozzáteszi, õbenne is van „romavér”. Majd Nyári
fiával elindul járõrözni a cigánysoron.
Forrás: internet – Hírszerzõ – M. László Ferenc

Fotók: Stiller Ákos
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Hírek a cecei iskolából
Udvartakarítás

Örömmel tapasztaltuk, hogy a cecei iskolában is kitavaszodott.
Az elmúlt hetek jobb idõjárása a szabadba csábította a diákokat
és a pedagógusokat is, akik nagy erõkkel vetették bele magukat az
iskola udvarának és parkjának takarításába. Az iskola pedagógiai
szemléletének egyik fontos szempontja a gyermekek munkára
nevelése, amely ebben a programban is megvalósult. Felosztották
az épületet körülvevõ nagy parkot, és ki-ki a megfelelõ helyen
kezdett neki a tél folyamán felgyülemlett, komposztálásra alkalmas hulladékok összegyûjtésének. Gereblyék, söprûk kerültek
elõ a téli álmukból, és tették szép tisztává az ügyes és szorgalmas
kezek segítségével az iskola környezetét, mindenki megelégedésére.

Mérkõzés-látogatás a Sóstói stadionban

A napot Vajtán kezdték, ahol sétájuk során megismerték a falu
központját, megcsodálták a gyönyörûen felújított középületeket,
a templomot. Örömmel fedezték fel az ismerõs épületeket.
Tízóraira már a sáregresi polgármesteri hivatalba voltak hivatalosak, ahol vendéglátójuk, Tiringer Mária polgármester asszony
nagy örömmel és finom kaláccsal fogadta õket. A megszeppent
kisdiákok hatalmas étvággyal kezdtek falatozni.

A kis pihenés után indultak el felfedezni a községet. Az óvoda udvarán játszó ovisok szíves invitálásának nem tudtak ellenállni, így
betértek egy kis játékra, ismerkedésre.
A kirándulás folytatása közben a falu gémeskútja is mindenki érdeklõdését felkeltette.
A sok séta és ismerkedés végén mégis a legjobban a sofõr bácsiknak örültek az elsõsök, akik jól elfáradtak a szomszédos települések megismerése során.
A kisdiákok szerzett tapasztalatairól, élményeirõl a másnap készült rajzok, elbeszélések és élménybeszámolók tanúskodtak.

Víz világnapi vetélkedõ Székesfehérváron

Negyven cecei diák élõben tekinthette meg az április 8-án 19.00
órakor megrendezett Videoton–Zalaegerszegi TE NB I-es labdarúgó-mérkõzést a nagyon impozáns székesfehérvári Sóstói stadionban. Az intézmény ugyanis részt vesz a Videoton FC által meghirdetett „Iskolák szurkoljatok!” elnevezésû programban, amely
során a mérkõzésre díjtalan belépõt biztosított a sportegyesület.
Fedett lelátós helybiztosítással és nagyon igényes mûsorfüzettel
kedveskedtek számunkra a vendéglátóink.
A szerencsés tanulók saját szorgalmuknak és szüleik segítségének
köszönhették a programot, ugyanis a legutóbbi papírgyûjtés során legjobban teljesítõ gyermekeket jutalmazta az iskola ezzel az
utazással.
Köszönet a Videoton FC azon munkatársainak, akik lehetõvé tették a mérkõzés-látogatást, ezzel nyújtva maradandó élményt a fiataloknak. A program során a gyermekekre a legnagyobb hatással a szurkolók által keltett hangulat és az autogramvadászattal
egybekötött ünneplés volt.

Falujárás az iskolásokkal
2011. április 7-én a Cecei Általános Iskola 1. b osztályos tanulói
falujáráson vettek részt Vajtán és Sáregresen.
Sohárné Bali Mária osztályfõnök szívügyének érezte, hogy miután a vidéki gyerekek megismerték Cecét, a cecei diákok is ismerjék meg társaik lakóhelyét.

2011. április 9-én, szombaton rendezték a víz világnapja alkalmából Székesfehérváron, a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnáziumban azt a vetélkedõt, ahol a Cecei Általános Iskola 5. b
osztályának 4 tanulója, Fésü Fanni, Bende Patrik, Pál Roland és
Sohár Kristóf képviselte intézményünket. A természetismeret
tantárgy anyagára, illetve a kiegészítõ környezetvédelmi anyagra
épült a vetélkedõ elméleti része, amit a gyerekek kézügyességét,
kreativitását próbára tevõ feladatok követtek.
Míg a diákok a feladatokkal küzdöttek, a kísérõ tanárok érdekes
elõadásokat hallgathattak meg a szervezés részeként, ami szintén
dicsérendõ.

A nagyszabású, színvonalas rendezvényen a 30 induló csapatból a
ceceiek a 9. helyezést érték el, de ennél is fontosabb, hogy sokat
tanultak, jó tapasztalatokat szereztek versenyzés közben. Köszönjük Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõnek a diákok lelkiismeretes felkészítését, és Balázsné Aranyos Judit tanárnõnek a verseny
során nyújtott segítségét!
Cecei iskola
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Az esõs év is „aranyesõt” termett
Borverseny Sárbogárdon
A tavalyi esztendõ nem kedvezett a szõlõnek, gyümölcsösöknek. Sok
volt a nyári és õszi idõszakban az esõ, éppen abban az idõben, amikor a
termésnek sok napsütésre és melegre lett volna szüksége. Ezért aztán
õsszel kevés és gyenge minõségû must csordult a prés alól. Azt gondoltuk, hogy emiatt az idei borversenyre kevés jó bor kerül a bírálók elé, és
bizony nem sok arany- és ezüstérmes bor lesz majd a bemutatott borminták között. Az eredmény meglepetést okozott…
A Sárszentmiklósi Borbarát Kör az idei évben április 9-én rendezte meg immár 13. alkalommal borversenyét. A szervezõk örömére és meglepetésére sokan neveztek. És az eredmények se maradtak el a tavalyitól! Valószínûleg a borászati tapasztalatok gyarapodásának is köszönhettük, hogy jó eredmények születtek.
A bormintákat szakértõ bírálók minõsítették. A zsûri elnöke
László Éva volt, tagjai: Etelvári Zoltánné Ica, Herczeg Gyöngyi, a
lepsényi egyközség bírálója, Hegedûs János és Hegedûs Tamás.
Két csoportban, külön vizsgálták a vörös- és fehérborokat. A 44
fehérborból a nagyaranyat N. Kovács László érdemelte ki vegyes
fehérborával. E fajtából 9 arany, 16 ezüst, 10 bronz és 8 elismeréses oklevél született.
A vörösboroknál a nagyaranyat Gili János, a Sárbogárdi Borbarát
Kör tagja kapta meg. Itt 6 aranyat, 9 ezüstöt, l5 bronzot és 9 elismerést adtak ki a borbírálók.
A megmérettetésen nem csak helyi borok vettek részt. Hoztak
bormintát Alapról, Vajtáról, Pálfáról, Iváncsáról, Lajoskomáromból és Lepsénybõl is.
A szakértõ zsûrinek nem volt könnyû dolga. Végsõ megállapításuk szerint a borok minõsége minden évben jobb. Az idei verseny-

borok általános hibájaként állapították meg a gyenge kénezést, az
oxidációt, illetve az ecetesedést.
Míg a bírálók a borokat vizsgálták, a gazdák, a sárbogárdi borbarátok a szõlõhegyen sétára invitálták a vendégeket. Betértek a borospincékbe, ahol megkóstolták az ott tárolt borokat. A sétáról az
eredményhirdetésre értek vissza. Volt, aki a borát jobbnak tartotta, mint a zsûri, de többen örömmel és meglepetéssel konstatálták
az eredményt.
A borbarátok mesterszakácsa, Gili János által készített nagyon finom pörkölt elfogyasztása után késõ délutánig tartó beszélgetés
és nótázás mellett kóstolgatták a versenyen résztvevõk és vendégeik egymás nedûit.
Hargitai Lajos

Táncház a sáregresi óvodában
Pénteken délelõtt zeneszótól volt hangos a sáregresi óvoda. Az
óvoda tornaszobájában négy zenész hangolta hangszerét, s eközben a velük érkezett táncosok öltöztek táncruhába. A dajka nénik
és a segítõ szülõk behordták a padokat, amikre – mint a fecskék a
villanydrótra – sorban odatelepedtek a gyerekek. A nagy ese-

ményre több szülõ is kíváncsi volt, õk ölbe vették csemetéiket, s
velük együtt élvezték a színes elõadást.
Demeter Zsófia, a zenekar vezetõje, a megyei mûvelõdési központ igazgatója bemutatta zenésztársait és a bemutatón résztvevõ
adonyi táncosokat. Az elsõ tánc utáni átöltözés szünetében a gyerekek megismerkedtek a hegedûvel, brácsával, amiknek a nevét
már ki tudja mondani egy óvodás gyerek, aztán a „nagypapa hangszert”, a nagybõgõt vizsgálták meg, amit az egyik óvodás gyerek
segített megszólaltatni. S végül megszólaltatták a vonós hangszerek mellett az egyetlen fúvós zeneszerszámot, a klarinétot is.
Mindezek után a zenekar együtt rázendített, és bejöttek énekelve
a táncosok. A bemutatott táncok nagyon megnyerték a gyerekek
tetszését, mert sokat tapsoltak.
A mûsor után a táncosok a gyerekeket és az anyukákat, óvó néniket is táncba hívták. Persze, olyan ismert dalokra járták a körtáncokat, amiket az óvodások is tudnak énekelni.
A táncház után kaláccsal, üdítõvel kínálták a vendégeket.
Sáregresen ilyen még talán soha nem történt. Igazán nagy élmény
volt!
Hargitai Lajos
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Utazunk a buszon,
de hogyan?
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Kosárlabda
Sárbogárdon

Tisztelt Szerkesztõség!
Már hosszú ideje érlelõdik bennem a gondolat, hogy valamilyen fórumon hangot kellene adni véleményemnek, nem elsõsorban azért, mert az enyém, hanem azért leginkább, mert egy
mélyebb problémát rejt a téma magában.
A mindennapi Sárbogárd–Székesfehérvár útvonalról, a buszszal való utazásról és az emberek hozzáállásáról szeretnék szót
ejteni.
Minden reggel elmegy körülbelül 5 busz 6.15 és 6.40 között a
központi buszmegállóból Székesfehérvárra. Ezek mindegyike
tömve van, de annyira, hogy még állva is nehezen tudunk utazni
rajtuk. Ez a problémaforrás adott, sajnos nem rajtunk múlik,
hogy változtatunk-e rajta. A másik viszont rajtunk múlik, sõt,
azon csak mi tudunk változtatni!
Én is érintett vagyok, hiszen reggelente valamelyik buszra megpróbálok felférkõzni, nem tolakodva és a tömegbe nyomulva,
hiszen 22 hetes kismamaként gondolnom kell a kisfiamra, akit
a szívem alatt hordok. Annak ellenére, hogy már igen látványos
a pocakom, körülbelül 25 alkalomból egyszer fordul elõ, hogy
valaki elõre enged. Ha nem vagyok elég „gyors” (inkább a pofátlan szó illik ide), akkor esélyem sincs, hogy helyet találjak, és
gömbölyödõ pocakkal állva kell bebuszoznom Székesfehérvárra, mert azoknak, akik rajtam kívül még a buszon utaznak,
eszük ágában sincsen átadni a helyüket. Még annyira sem méltatják az embert, hogy ne lökjenek bele egy jó nagyot, vagy ne
toljanak rajta még fél métert, miközben õk éppen átmásznak a
tömegen, mert a barátjuk, vagy barátnõjük két üléssel arrébb
ül, és nem bírja ki az utat Fehérvárig nélkülük.
Szinte minden reggel, ha nem akarom bedugni a fülembe a „zeneszolgáltatómat”, végighallgatom, ahogy az éppen felnövõ fiatalok a hétvégi dorbézolást, a detoxikálóban töltött éjszakát,
vagy az aktuális kalandjukat mesélik fennhangon, úgy, hogy
mindenki hallja, teletûzdelve trágár és szégyenteljes kifejezésekkel.
Az i-re a pontot a legutóbbi „élmény” tette föl. Egy körülbelül
hetvenéves néni is felszállt a buszra. Persze, õ sem volt elég
„gyors”, és én voltam az egyetlen (kismamaként!), akinek eszébe jutott, hogy átadja a helyét! Õ nem fogadta el, ezért mondtam neki, hogy a hátam mögötti ülésen ülõ fiatal, 16 éves hölgy
le fog szállni félúton, a helyére le tud majd ülni. És mindenki
várt... A néni várt, hogy majd a leszálló után leülhessen, a fiatal
„hölgy” pedig várt, hogy leszállhasson, és méltatlankodó arckifejezéssel jelezte, hogy õ nem tud leszállni, mert annyian vannak.
Felháborítónak tartom, hogy szólni kell, hogy legyen kedves
valaki átadni a helyet egy kismamának, vagy egy idõs embernek! Ha szólunk, akkor sem adják át. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy az én szüleim nekem és a testvéreimnek megtanították, hogy mit jelent tisztelni valakit, emberségesen viselkedni, segíteni, amikor a lehetõségeim engedik. Én EZT KÖSZÖNÖM A SZÜLEIMNEK!
Viszont egyáltalán nem értem (és ez nem becsmérlés, vagy bírálat), hogy a felnõtté váló fiatalok mit tanultak és kaptak otthon. Mert most már szülõként nekem is felelõsségem, hogy a
most még pocakomban fickándozó gyermekemnek megtanítsam, hogy mi az emberi értékrend. És én meg fogom neki tanítani, el fogom magyarázni, és nevelni fogom arra, hogy tisztelettel kell mások felé fordulnia!
Elnézést kérek, ha a soraim indulattal teltek meg – sokkal inkább elkeseredést érzek, mintsem indulatot.
Kérem szépen, ha módjukban áll közölni a levelemet valamelyik számukban, tegyék meg, hátha azon kevesekhez eljut, akik
még formálhatók.
Köszönettel és tisztelettel:

Sárbogárdon kosárlabdasportról az 1980-as évek elejétõl beszélhetünk. A Sárbogárd SE kosárlabda-szakosztályában indultak meg az
edzések, a versenyzés a megyei bajnokságban.
Fontos kiemelni a Sárbogárdi Videoton csapatát, akik ebben az idõszakban az NB II. bajnokságban kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak. Olyan játékosokat említenénk ebbõl az idõbõl, mint Sajni, Tajti,
Püspöki, Tóth A., Peresztegi N.
A 90-es évek elején a csapat rendszerint a megyei bajnokság középmezõnyében versenyzett. Folyamatos edzésmunkával, szezon elõtti
alapozással készültünk minden egyes bajnoki év kezdetekor. Megszervezésre került az azóta már hagyományos szilveszteri kosárlabdakupa, mely városunk legrégebbi hagyományos sportrendezvénye.
Sajnálatos módon a 90-es évek végén történt egy változás a sportág
helyi életében: az edzések, mérkõzések addigi helyszínét nem biztosították a továbbiakban számunkra. Röviddel a bajnokság kezdete
elõtt ez nem tett jót a csapatunknak. Hosszas szervezés után a Sárszentmiklósi Ált. Isk. tornatermében kaptunk helyet. A tornaterem
a célnak megfelelõ, felszereltük a plexi palánkokat, és folyamatos
karbantartó munkával jelenleg is alkalmas a mérkõzések lebonyolítására.
De a kosárlabda – az utánpótlás szempontjából – a teremváltás miatt kritikus helyzetbe került. A mostani versenyzõ korosztály után
egy ûr tátong, mivel a játékközpont korábban Bogárdon volt, megvolt az iskola körüli bázis, s a fiatalok edzésekre való eljutása is adott
volt. Ezt a mostani lehetõségeink szerint megoldani eddig nem tudtuk. Õsztõl azonban szeretnénk az általános iskolákban a felsõsök
részére szakköröket indítani, hogy minél több fiatal megismerhesse
a sportágunkat, ahogyan azt mi is tettük még Steitz Ádám tanár úr
kezei alatt.

Mészáros Renáta, Sárbogárd

Sárbogárd KC

Kosárlabda napjainkban
Van egy rutinos, erõs, jó adottságokkal rendelkezõ megyei csapatunk, a Sárbogárd KC. Bejutottunk a felsõházi rájátszásba úgy, hogy
rendszeres közös edzések nélkül lépünk pályára ebben a szezonban.
A felkészülését mindenki egyénileg végzi, mivel az idén nem volt
szabad idõpont a tornateremben, hétvégén pedig meccsek vannak.
A kosárlabda látványos csapatsport, ha jól megy a játék. Ehhez ismerni kell egymás gondolatát, és összeszokottságot, edzéseket igényel. Jelenleg, ha pályára lépünk, ott és akkor dõl el minden a
meccsen: miközben játszunk, megbeszéljük a taktikát, a védekezést
– magunk, hiszen edzõnk nincs. Mindezek ellenére, sok kihagyás
után ismét van tekintélyünk a megyében.
A bajnokság erõs, kiegyensúlyozott, remek csapatok versengését
hozza ebben a szezonban. A korábbi fehérvári, túlsúlyos bajnokságba felnõttek a kisebb vidéki csapatok: Bicske, Kincsesbánya, Várpalota, Dunaújváros és Sárbogárd. Na, meg persze itt vannak a bajnokság parkettáit idõrõl idõre koptató, soha el nem fáradó, rutinos
„öregek”: Vadmalacok, Õsfehérvár, Fehérvár KC, vagy a jelenleg is
NB II-ben szereplõ játékosok által nevezett Fornetti, Vasöntöde. A
csapatnevek ne tévesszenek meg senkit! Olyan sportemberek alkotják a felsorolt csapatokat (Szabolcs F., Csarnai M., Sándor G., Köves
I., Tajti Z. korábbi NB I-es játékosok), akik múltjuk alapján megengedhetik maguknak ezeket az elnevezéseket. A sport ugyanis nemcsak küzdelemrõl, véres verítékrõl, hanem közösségrõl, barátságról
és szórakozásról is kell, hogy szóljon.
Nagy örömünkre szolgál, hogy valami megmozdult városunkban a
sport vonalán is. Egyre jobban körvonalazódik a párbeszéd a sportágak között. Hasznos, hogy egymást ne csak szurkolásban segítsük,
hanem tapasztalataink cseréjében is.
A cikk végén egy sajnálatos hírt is meg kell osztanunk az olvasókkal:
a Sárbogárd SE kosárlabda-szakosztályának egykori játékosa, Tihanyi Csaba elhunyt. Emlékét megõrizzük! Temetése a sárszentmiklósi temetõben lesz 2011. április 15-én 11 órakor.
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Férfi kézilabda, megyei bajnokság

Két mérkõzés, két gyõzelem egy napon

Egy napon két mérkõzést is játszottak a fiúk az elmúlt hétvégén.
Április 10-én délelõtt Dunaújvárosban a
DAC II. ellen gyõzedelmeskedett II. számú csapatunk. Nagyon örültünk, hogy két,
sérülésbõl felépült fiatal, Lakatos Áron és
Szabó József Zsolt is pályára léphetett.
Szabó bemutatkozásként tízszer talált az
ellenfél kapujába. Rehák T., Kaló P., Szilveszter J. 5-5 gólja is nagyszerû teljesítmény. Ehhez Balogh V. csatlakozott 8 találattal, Lakatos és a csereként beállt edzõ,
Bodoki Gy. is 1-1 gólt lõttek.
A végeredmény 35:30 lett a javunkra.
Németh Tamás kiválóan õrködött a kapuban.

Ugyanez a lendület jellemezte az I. számú
csapatunkat, akik Martonvásárt gyõzték le
este hazai pályán 34:24-re, közel 50 nézõ
elõtt.
Németh, Borostyán–Kaló P. (1), Rehák T.
(3), Balogh V. (10), Szilveszter J., Szabó J.
Zsolt (1), Pluhár T., Takács L. (3), Varga
R. (1), Németh II. T. (2), ifj. Bodoki (13).
Nagy örömet jelent egy csapatnak, ha a hazai szurkolók elkísérik õket idegenbeli
mérkõzéseikre. Tervezzük, hogy április
17-én (vasárnap) este 6 órától a
móri sportcsarnokban együtt
biztathatjuk játékosainkat.

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

A Femol csoport eredményei

Kézmûvesvásár
a miklósi klubban

Múlt pénteken húsvét elõtti kézmûvesvásárt rendeztek a sárszentmiklósi klubkönyvtárban.
Fazekasok, kosárfonók, babaárusok, ékszerek árusai kínálták a húsvéti ajándéknak való portékájukat. Közben a folyosón
kis nyuszikat lehetett simogatni.
-B-

Hajrá, Sárbogárd!
Tudósítónktól

A Turul Macron csoport
eredményei

Etyek–Martonvásár

2-1

Aqvital-Publo Csákvár–Iváncsa

7-0

Besnyõ–Mezõkomárom

6-0

Pákozd Eudeal–Szabadegyháza

1-2

Szabadegyháza II.–Kisapostag

5-1

Velence–Sárszentmiklós

4-1

Perkáta–Dunamenti Abroncsgyártók 3-3

Pusztavám–Baracs

0-2

Alap–Zichyújfalu

1-2

Káloz–Polgárdi

2-2

Nagylók–Dunapentele

3-1

Seregélyes–Mezõfalva

2-1

Dunafém-Maroshegy–Kápolnásnyék 5-3

Elõszállás–Soponya

1-0

Sárbogárd–Enying

2-2

Bakonycsernye–Kisláng Telmex

LMSK–Nagyvenyim

1-3

Kulcs–Rácalmás

3-1

Cece–Lajoskomárom

1-1

Dég–Sárosd

0-6

Sárszentágota–Aba-Sárvíz

2-3

Pusztaszabolcs–Mezõszilas

2-2

Vajta–Adony

1
4
3
3
4
3
8
8
8
11
10
12
13
11
14
19

85
48
72
55
50
40
47
37
43
40
29
42
34
29
22
15

20
8
25
23
25
26
44
49
41
51
43
59
64
49
66
95

65
40
47
32
25
14
3
12
2
11
14
17
30
20
44
80

A Turul Macron csoport állása

A Femol csoport állása

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd
21 17 3
2. Mezõfalva
21 16 1
3. Seregélyes
21 15 3
4. Aba–Sárvíz
21 15 3
5. Adony
21 13 4
6. Lajoskomárom
21 11 7
7. Pusztaszabolcs
21 8 5
8. Mezõszilas
21 7 6
9. Kulcs
21 7 6
10. Dég
21 7 3
11. Sárbogárd
21 6 5
12. Vajta
21 4 5
13. Rácalmás
21 3 5
14. Enying
21 1 9
15. Cece
21 1 6
16. Sárszentágota
21 1 1
Kulcs csapatától -1 pont levonva.

1-1

54
49
48
48
43
40
29
27
26
24
23
17
14
12
9
4

1. Aqvital–Publo
Csákvár
21 21 0 0 92 5
2. Velence
21 15 2 4 67 27
3. Martonvásár
21 12 5 4 36 15
4. Kisláng Telmex
21 12 4 5 47 25
5. Iváncsa
21 11 5 5 38 28
6. Szabadegyháza
21 10 4 7 34 30
7. Kápolnásnyék
21 10 2 9 44 45
8. Bakonycsernye
21 9 5 7 28 32
9. Baracs
21 8 6 7 32 35
10. Sárszentmiklós
21 8 1 12 43 46
11. Polgárdi
21 7 4 10 28 35
12. Dunafém–
Maroshegy
21 8 0 13 33 57
13. Pákozd Eudeal
21 6 3 12 26 43
14. Etyek
21 5 2 14 30 61
15. Káloz
21 2 2 17 15 62
16. Pusztavám
21 1 1 19 16 63
A Dunafém–Maroshegy, Etyek és Pusztavám
csapatától -1 pont levonva.

–

87
40
21
22
10
4
1
4
3
3
7

63
47
41
40
38
34
32
32
30
25
25

24 23
17 21
31 16
47 8
47 3

1. Nagylók

19 16 0 3 57 22 35 48

2. Zichyújfalu

18 14 2 2 56 18 38 44

3. Besnyõ

19 12 2 5 57 37 20 38

4. Perkáta

19 10 4 5 47 24 23 34

5. Alap

18 10 1 7 48 34 14 31

6. Elõszállás

19 8 6 5 41 28 13 30

7. LMSK

19 9 2 8 43 33 10 29

8. Szabadegyháza II.

19 9 1 9 39 45

6 28

9. Dunapentele

19 8 3 8 44 41

3 27

10. Soponya

19 6 7 6 40 37

3 25

11. Nagyvenyim

19 5 3 11 25 37 12 18

12. Dunamenti
Abroncsgyártók

19 2 3 14 15 55 40

9

13. Kisapostag

19 3 0 16 17 59 42

8

14. Mezõkomárom

19 1 4 14 17 76 59

7

Kisapostag csapatától -1 pont levonva.
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HITÉLET

Egyházmegyei
ifjúsági konferencia
és teaház Sáregresen
Kedves Fiatalok!
A következõ MERIT alkalom

2011. április 16-án (szombaton)
délelõtt 10 órától lesz
Sáregresen a református
gyülekezeti házban.
A tékozló fiú története lesz a fõ téma.

Szeretettel várunk benneteket!

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Vöröskereszt arra kéri a
lakosságot, hogy az Önök számára feleslegessé vált ruhanemûiket, bútoraikat és egyéb használható tárgyaikat
adományozzák a Sárbogárdi Vöröskereszt számára, mellyel segítséget nyújtanak a rászoruló embereknek!
Adományaikat irodánkba
(Sárbogárd, Szent István út 82-86.)
várjuk.
„Segítsünk együtt!”

Felhívás
Az idei évben ünnepeljük Sárbogárd várossá
avatásának 25. évfordulóját. A negyedszázados
évforduló alkalmából a Sárbogárdi Múzeum
Egyesület, a József Attila Mûvelõdési Központ,
a Sárréti Híd és a Bogárd és Vidéke címû lapok
kiállítást szerveznek.
Kérjük, aki a várossá nyilvánítással kapcsolatban valamilyen dokumentummal (újságcikk,
fénykép, hangfelvétel, személyes visszaemlékezés stb.) rendelkezik, szíveskedjék e kiállítás
erejéig közkinccsé tenni azt (utána minden
anyagot visszaszolgáltatunk tulajdonosának).
A kért anyagokat 2011. május 1-jéig kérjük a
szerkesztõségekben, vagy a mûvelõdési központban leadni (szükség esetén házhoz megyünk). Az anyagokból összeállított kiállítást a
XX. Bogárdi Napok keretében tervezzük megvalósítani.
Szervezõk

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett fiam és testvérünk,

TIHANYI CSABA
életének 35. évében
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése április 15-én (pénteken),
11 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.
Gyászoló család

Jelek, jelképek, szimbólumok

A kakas
Érdekes, hogy az Ótestamentum, amelyben olyan nagy hangsúly esik a teremtettségre, Isten alkotására, és amelyben annyi
élõlény neve szerepel, a kakast egyetlen alkalommal sem említi. A zsinagóga liturgiája azonban igen! Méghozzá nagyon jelentõs helyen, a zsidó újév reggeli imádságában.
Az imalepel (a tálit, vagy talisz) felöltése és
az Istenre vonatkozó tizenhárom szakaszos hittétel után a tizenöt szakaszos dicsõítõ „áldás” elsõje így hangzik: „Áldott vagy
te, örök Istenünk, világ Ura, aki értelmet
adott a kakasnak, hogy meg tudja különböztetni a nappalt az éjjeltõl!” (A zsidó újév imarendje, Bp. 1977., 66. o.) A kisebbrõl
a nagyobb felé haladva elhangzik a dicsõítés az ember felébresztéséért is: „Áldott
vagy te, örök Istenünk, világ Ura, aki eltávolítja az alvást a szememrõl, a szunnyadást pillámról, hogy gyakoroljuk Tórádat,
és ragaszkodjunk parancsolataidhoz…” A
kakasteremtménybõl jelkép lesz.
Ha a kakas az éjjel és a nappal megkülönböztetésének ajándékát kapta, az istenhívõ ember ennél sokkal többet: Isten felnyitja a szemét, szívét, hogy az õ akaratát
minden „sötéttõl” megkülönböztesse és
kövesse.
A hajnalt kukorékoló kakas az éber hit jelképévé is lett. Ez a szimbólum – keresztény
töltéssel – gyakran jelentkezik a korai himnuszköltészetben: „A nappal szárnyas hírnöke / Jelenti már, hogy jõ a fény. / A lelkes
ébresztõje már, / Krisztus bennünket élni
hív.” (Prudentius, IV. sz., Ad galli cantum,
Sík Sándor ford., Himnuszok könyve, Bp.
1943., 91. o.). Márk evangéliumában, amikor Jézus Krisztus visszajövetele idõpontjának kiszámíthatatlanságáról beszél, és
ezért éber vigyázásra int, a kakasszóra való
utalás még tagolja a „rövid idõt”, a „hamar” elérkezését: „Vigyázzatok tehát,
mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház
ura: lehet este vagy éjfélkor, kakasszókor
vagy reggel, de ha hirtelen megjön, alva ne
találjon benneteket!” (Mk 13,35-36). De
azt gondolom, hogy a kakas képe, jele legerõteljesebben a nagycsütörtökrõl nagyKöszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

SZENTE FERENC CSABA
nyá. mk. õrnagy
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a
Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság és a Golgota
Temetkezési Vállalat dolgozóinak.
Gyászoló család

péntekre virradó éjjelen–hajnalon Péter és
a többi tanítvány fogadkozásához és Jézus
Krisztushoz kijózanító jövendöléséhez
kapcsolódik: „Bizony mondom neked,
hogy ezen az éjszakán, mielõtt a kakas
megszólal, háromszor tagadsz meg engem.” (Mt 26,34-35). Ambrosius himnuszában már együtt szólal meg a kakas, illetve a kakasszó hajnalt jelzõ és Jézus Péternek mondott szavára emlékeztetõ jelentése: „Már szól a hajnal hírnöke / sötétlõ éjben éberen, / éj vándorára fényt derít, / elválaszt éjtõl éjszakát. / … Hajós ettõl erõre
kap, / csitulnak ettõl a habok, / ettõl az Egyház talpköve / bûnét lemosva zokogott. / Ó,
Jézus, nézz ránk! Elvesztünk! / Irányítson
tekinteted. / Tekints le ránk, s a bûn bukik,
/ a könny leoldja vétkeink.” (Himnuszok,
Farkasfalvy Dénes, O. Cist., Bp. 1984., 57.
o.).
Módosult jelképességében a kakasszimbólum, amikor szélkakasként jelenik meg,
tárgyként és az állhatatlan, megbízhatatlan emberi magatartás jeleként. Arra fordul, amerre a szél fújja, vagy az érdek ereje
mozdítja. Amikor Ef 4,14 inti a keresztényeket, hogy „Krisztus azt akarja, hogy
többé ne legyünk kiskorúak, olyanok, akik
mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszkodásától…”,
akkor kakas, szélkakas említése nélkül is a
szélkakas magatartástól óv.
A Bibliának, elsõsorban az Újtestamentumnak kakasszimbolikája hatott a magyar irodalomra is. „Jó Budavár magas /
Tornyán az érckakas / Csikorog élesen…”
– Arany János „V. László” c. balladájában
nem egyszerûen a fület sértõ zaj, hanem a
rossz lelkiismeret ébreszti, riasztja fel a királyt még az érckakas csikorgásával is. Az a
tragédiája, hogy nincs kinek a szavára emlékeznie. Akik nyugtatják, altatják ébresztés helyett: „Szól a kakas már, majd megvirrad már…!”
Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

Forrás: Dunántúli Harangszó 2009/3.
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

ID. DERECSKEI JÓZSEF
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes
munkájukért.
Fia és menye
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Sárbogárdi alkotók
tavaszi tárlata
Hagyományosan minden évben bemutatja legújabb alkotásait a
sárbogárdi alkotók egy csoportja, akik idõnként létszámban is
gyarapodnak.

Idén Heiczinger Lilla, Macsim András, Novák Edith, Tóth Gyula,
Varga László, Zocskár András mûveibõl nyílt kiállítás a József
Attila Mûvelõdési Központ kamaratermében április 11-én, hétfõn este.
A megnyitón a lélek és szellem szárnyalását szimbolizáló mûvészeti ágak fonódtak egybe: a Huszics Vendel Kórus két kórusmûvel, dr. Lendvai György – a költészet napja apropóján – rövid versgyûjteménnyel nyitotta meg a tárlatot. Majd dr. Sükösd Tamás
polgármester invitálta a jelenlévõket a kiállítás megtekintésére.
Hargitai Kiss Virág

Ismét dobogósok
lettünk
Nagy örömmel és meglepetéssel vettünk tudomást arról, hogy a Hétvezér Általános Iskola
által szervezett megyei német versenyen a Mészöly Géza Általános Iskola csapata harmadik
helyezést ért el.
A verseny két fordulóból állt, az indulóknak
elõször írásban kellett megmérettetni magukat. Ez levelezõs volt. Akiket behívtak – a legtöbb pontot elért hat csapatot –, azok vehettek
részt a második fordulóban Székesfehérváron. Volt írásbeli és szóbeli feladat: rejtvény,
totó és képleírás. Olyan iskolák képviseltették
magukat, ahol a német nyelvet 1-2. osztálytól
2-3 évig heti 2 órában, 4. osztályban heti 3, felsõ tagozatban pedig a legjobbaknak – a 4-5-ös
tanulóknak – heti 5 órában tanítják a németet.
Nagy büszkeség tölt el, hogy a német nyelvet
ilyen jól beszélõ diákok nyomába eredhettünk. Nagyon örülök kis csapatomnak, és még
egyszer gratulálok nekik! A csapat tagjai: Jákob Zsuzsanna 7. a, Czaker László 8. a és Törzsök Beáta 8. a osztályos tanulók.
Nagyon fontosnak tartom ezt az eredményt
azért is, hiszen a német nyelv az angol mellett
környékünkön kicsit háttérbe szorult. És lám,
ez is egy nyelv, ami tanulható, és szép eredményeket, sikerélményt adhat. Európában ezt a
nyelvet is legalább olyan fontos lenne tanulni,
mint az angolt, hiszen környezõ országainkban sokan beszélik, megértik azt. Aki fõiskolán, egyetemen szeretne továbbtanulni, annál
értékesebb, minél több idegen nyelvet sajátít
el az általános és középiskolai tanulmányai során. Ahány nyelvet beszél valaki, annyi ország
kultúráját, életét ismeri meg, annál szélesebbé
válik a látóköre.
Mi egy kis lépést már megtettünk ennek érdekében! Tanuljunk nyelveket! Sok kitartást és
sikert kívánok hozzá!
Varsányi Erzsébet német szakos tanár, MGÁI

Szakmai nap a Mészölyben
Már a tanév eleji feladataink között szerepelt, hogy
tavasszal a környezõ iskolák pedagógusaival együtt
töltünk egy tartalmas délutánt. A sûrû programok
miatt április 6-át találtuk
alkalmas idõpontnak.
Iskolánk a színvonalas
tanórák megtartása mellett nagy hangsúlyt fektet
az ún. nem kötelezõ foglalkozásokra is. Mivel a
törvény elõírja, hogy hány
órát fordíthatunk ilyen jellegû tevékenységre, így
lehetõségeink behatároltak.
Mégis hogyan jutunk el az alábbi
csúcsokra?
A sport terén: országos elõdöntõ,
döntõbe jutás. Végzõs tanulóink
10-15 %-a államilag elismert nyelvvizsgát szerez, illetve számítástechnikából 50-60 %-ban megszerzi az
ECDL-vizsgán mind a 7 modult.
Bepillantást engedtünk 4 olyan
foglalkozásunkra, mely területeket
iskolánk kiemelten kezel. Így vendégeink eljuthattak Varsányi Erzsébet német-, Szénási Csaba számítástechnika-, Bacskai Anita angol-, Killer Gáborné sportfoglalkozásaira. Öröm volt látni és hallani,
ahogyan vendégeink kijöttek a különbözõ helyszínekrõl, és egybecsengõen hallatták:
„Igen ügyesek a gyerekek!”, „Nagyszerû a tanár személyisége!”, „A tanulók tudása
elképesztõ!”
Meggyõzõdéseünk, hogy ez a nap elérte célját, mert nemcsak lenyûgözõ dolgokat láttunk, hanem nagyon sok tapasztalatot is átadtunk, majd volt idõ még közös gondjainkról – egy kellemes vendéglátás mellett – ötletelni is.
Köszönjük, hogy együtt lehettünk!
Szervezõk, Mészöly Géza Általános Iskola
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NAGYMAMA RECEPTJEI

TISZTELT URAM!

Tejszínes-boros rakott káposzta

Ideje, hogy egyszer valaki kimondja, ami rengeteg embernek a bögyében van, csak senki nem meri kimondani. És a legidõszerûbb
erre épp a költészet napján rámutatni. Hogy mi a hülyeség? Hát a
költészet. Tessék! Meg van döbbenve?
Tébolyító, hogy egyesek micsoda õrjöngést mûvelnek e körül a fogalom körül. Például minden második utca egy költõrõl van elnevezve. Kérdem én, mi köze van Kazinczy Ferenchez annak az állattenyésztõnek, aki történetesen a Kazinczy utcában lakik? És az
ország tízezernyi Ady Endre utcája! Mi köze a szomszéd Mariska
néninek ahhoz a gügyeséghez, hogy
„Fejem zúgása, szemem könnye,
Tornázó vágyaim tora,
Ez mind, mind ez a zongora”?
Az õ könnye zongora. Az Adyé! Meg a feje zúgása is zongora. És
ezt normálisnak vélt országban normálisnak vélt emberek komolyan veszik. Meg a szegény iskolások! Mit nyaggatják õket ezekkel
a versekkel! Például József Attila! Nagyobb név, mint Kossuth
Lajos és Széchenyi István együtt. A születésnapján egész nap nyomatják a verseket.
„A semmi ágán ül szivem…”
Ájulás kerülgeti a versbolond hölgyet a gyönyörtõl, ha ezt a sort
hallja. Fõzné meg inkább az ebédet a családnak! Gondoljon csak
bele! Van a semmi, az egy ág. Igen, igen, rendes faág. A semmi!
Ezen ül az õ szívecskéje. Ott ül a test vérellátását biztosító szerv,
és bizonyára fütyörészik, mint egy fülemüle. És ezen én gyönyörködjek.
Nézze, én egyszerû adófelügyelõ vagyok, átvészeltem a gimnáziumot, bemagoltam a Himnuszt meg a Szózatot, tudom, hogy ki az a
Toldi Miklós, akinek a képe úgy lobog fel Arany Jani bácsinak,
„mint ha pásztortûz ég õszi éjszakákon”, de aztán végigültem az
egyetemi elõadóteremben a közgázon a profok eszmefuttatásait
is. Ott rájöhettem, hogy a lényeg a forint, a svájci frank árfolyama,
az euró értékingadozása. A többi smafu. Van egy fiam, most
gimista. Hogy az mit szitkozódik Petõfi Sándor nyughatatlan természete miatt! Vagy tíz helyen járt Sándor barátunk suliba, és ezt
mind be kell magolni. Miért nem volt jó neki egyetlen iskola, mint
a normális embereknek? Csak azért ment szinte évente más tanintézetbe, hogy a mai srácokkal kiszúrjon? Megírta, hogy „Talpra
magyar, hí a haza”. Nem árt ebbe belegondolni! Lehet, hogy ha
nem írta volna meg ezt a verset, több száz szegény srác nem halt
volna meg Tápióbicskénél, Isaszegnél meg a többi csatában a szabadságharcban, akiket aztán hiába várt haza az anyukájuk vagy a
kis feleség. Mondjuk ki nyíltan, hogy a költészet nemcsak, hogy felesleges, hanem néha egyenesen ártalmas. Õ írta azt is, hogy „Ha
majd a bõség kosarából mindenki egyaránt vehet”, akkor minden
klassz lesz. Miért kellett bolondítani a népet? Gazdaságtudományi alapelv, hogy az egyenlõ részesedés a javakból megölné a
gazdasági élet dinamikáját. Ne vicceljünk!
Volna egy javaslatom.
Ne kínozzuk az ifjúságot a költészettel, inkább tanítsuk meg õket
a közgazdaságtan alapjaira! Több haszna volna. Ébresztõ! Száz
srácból legalább nyolcvan egyszerû hülyeségnek tartja a lírát. Van
értelme a versekkel tömött szöveggyûjteményeknek? Legyen
mindenki jó adófizetõ, vegye ki részét a nemzeti jövedelem gyarapításából! Este esetleg nézzen meg egy jó krimit a tévében, és ne
bonyolódjon lelki nyavalygásokba.
Tisztelettel:
Trezor Taksony

Hozzávalók: 40 dkg darált hús, 60 dkg savanyú káposzta, 2 kisebb
fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 3 dl száraz fehérbor, 2 dl
tejföl, 2 dl tejszín, 1 evõkanál cukor, 15 dkg fõtt, füstölt tarja, 15
dkg félig fõtt rizs, 15 dkg reszelt trappista sajt, só, õrölt bors, 2
evõkanál olaj.
Az olajon megpároljuk az apróra vágott hagymát és a fokhagymát, majd ráöntjük a cukrot. Ha már karamellizálódik, hozzáadjuk a káposztát, és néhány percig együtt pirítjuk, majd aláöntjük a
bort, és körülbelül 15 percig pároljuk. Hozzátesszük a darált húst,
ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és majdnem puhára pároljuk. Egy
sütõedény aljára lerakjuk a húsos káposzta felét, a félig fõtt rizzsel
betakarjuk, majd rászórjuk a felkockázott füstölt tarját, végül rátesszük a maradék húsos káposztát. A tejfölt összekeverjük a tejszínnel, amit sózunk, borsozunk, majd a lerakott káposztára öntjük. A tetejét megszórjuk reszelt sajttal, és elõmelegített sütõben
20-25 perc alatt pirosra sütjük.

Sajtgombóc
Hozzávalók: 20 dkg reszelt sajt, 3 tojás, só, bors, szerecsendió,
zsemlemorzsa, olaj.
A tojásfehérjébõl kemény habot verünk, hozzákeverjük a tojások
sárgáját és a reszelt sajtot, fûszerezzük, majd gombócokat formálunk belõle, megforgatjuk zsemlemorzsában, majd bõ, forró
olajban pirosra sütjük.

Ancsa szelet
Hozzávalók: 2 cs zselatin, víz, 8 tojás, 6 csomag vaníliás cukor,
kristálycukor, kakaópor, 2 pohár tejföl, szörp.
1. réteg: 4 tojás, 4 ek cukor, 2 cs vaníliás cukor. 2. réteg: 4 tojás, 6 ek
cukor, 2 cs vaníliás cukor, kakaópor. 3. réteg: 2 pohár tejföl, 6 ek cukor, 2 cs vaníliás cukor. 4. réteg: szörp.

2 csomag zselatint felolvasztunk 6 dl vízben, és 4 egyenlõ részre
osztjuk (4 pohárkába).
1. réteg: a hozzávalókat habosra keverjük, hozzáadjuk az elsõ pohár zselatint. Verjük egy picit, tepsibe öntjük, hûtõbe rakjuk. 2.
réteg: a hozzávalókat szintén habosra keverjük, hozzáadjuk a 2.
pohár zselatint. Összekeverjük, ráöntjük az elsõ tetejére, és hûtjük. 3. réteg: a hozzávalókat habosra keverjük, hozzáadjuk a 3.
pohár zselatint. Ráöntjük az elõzõre, hûtjük. 4. réteg: a tetszés
szerinti szörpöt elkeverjük a 4. pohár zselatinnal, és az elõzõ rétegre öntjük. Pár óra hûtés után szépen szeletelhetõ.

(L.A.)

Idõjárás
A következõ napokban hûvös és változékony idõre van kilátás. Szombatig a
sok napsütés mellett idõnként erõsebben megnövekszik a felhõzet, és elszórtan zápor is kialakulhat, de jelentõs mennyiségû, nagy területre kiterjedõ csapadék sehol sem várható. Vasárnaptól egyre jobban erõsödik a nappali felmelegedés, egyre több napsütésre számíthatunk, és akkor már csapadék sem valószínû.
www.metnet.hu

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben 35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.
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A bolond falu
Silda községben járt nagyapámnak a nagyapja, õ mesélte, hogy ott olyan buta a bíró –
de az egész falu népe is –, hogy ember olyat
még nem látott.
Egy asszony ment a bíróhoz.
– Jaj, bíró úr, lakodalom lenne nálunk, de
egy csepp sót sem lehet kapni mostanában,
mit csináljunk?
– Édes lányom, vesd el a maradék kis sótokat, majd megszaporodik az, csak jó trágyás földbe vesd!
Úgy is csináltak. A legkövérebb földet fölásták, elgereblyézték, belevetették a csepp
sót. Telt-múlt az idõ, megázott a föld. Kelt
is ott rengeteg árvacsalán. Nyalogatták az
emberek, asszonyok, kóstolgatták.
– Hû, milyen csepp, és már milyen jó ereje
van!
Csak várták, várták, de nem fehéredett
meg a csalán, nem lett belõle só, a lakodalom ideje pedig eljött.
Más faluból hozott a võlegény menyasszonyt. Sildában alacsony emberek voltak, csepp házakat építettek, hát nem fért
be a szép magas menyasszony az ajtón.
Megállt az ajtó elõtt, mögötte meg a nagy
hosszú sor, a lakodalmi menet.
Tanácstalanok voltak az emberek:
– Mi lesz itt, hogy nem fér be a menyasszony?
Azt mondja az egyik násznagy:
– El kell vágni a lábából!
Közbevág a bíró:
– Hohó, én mondom meg az igazat! A feje
nem fér be, azt kell levágni!
Belekottyant egy menyecske:
– Hozzam a fejszét?
A gazda is rátoldott:
– A fejszét hozhatjátok, de azért, hogy kiüssem vele az ajtófélfát, mert kár lenne a
szép menyasszony fejéért.
Nagyapám nagyapja nem gyõzte hallgatni
a sok bolondságot.
– Sose poroskodjanak a lakodalom napján,
inkább hajoljon meg a szép menyasszony!
– tanácsolta nekik.

Lehajlott és befért. Örültek a lagzisok,
mindjárt fõ helyre ültették nagyapám
nagyapját, nagy lett a tekintélye. Biztatták:
– Igyon, egyen! Hol termett magában ekkora ész, hogy ilyet ki tudott találni? Igyon,
egyen!
Az esküvõn a bíró is ott volt. Restellte a
menyasszony rokonai elõtt, hogy mennyire
körülnõtte a gaz a templomot.
– Emberek, ha vége a lakodalomnak, jól kimulatták magukat, az asszonyok éjjel-nappal fonjanak egy vastag kenderkötelet, az
emberek meg arrébb húzzák a templomot
a gazból. Szégyen, gyalázat, de a templomukat teljesen benõtte a sok csalán, szeder, minden.
Mikor az asszonyok készen lettek a rengeteg kötéllel, a bíró nagy hetykén odaszólította az embereket a templomhoz:
– Hozzák a kötelet, emberek, tekerjük jól
körül a templomunkat! Egyszerre rántsuk
meg! Hó-rukk!
A kötél engedett.
– Már jött, emberek, hej, már jött!
De bizony nem jött a templom semmit.
Restellte a bíró, hogy megint bolondságot
talált ki.
Silda községbe érkezett egy vándor, macskával a hóna alatt. Sildában nem ismerték
a macskát, úgyhogy nagyon elszaporodtak
az egerek, a magtárakból mind kiették a
búzát.
Kérdezgették az ismeretlent:
– Mit árul?
– Macskát.
– Mire való az?
– Pusztítja az egereket.
– Úgy? Hogy adja?
– Egy véka aranynál nem adom alább.
A bíró:
– Huj, megvesszük, kifizetjük, megveszszük!
Adták neki a véka aranyat. Az meg ugyancsak kilépett vele, nehogy a falusiak meggondolják a dolgot.

Könyvtári esték 2011
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt és családját

2011. április 18-án (hétfõn) 17 órára
KÁLNAY ADÉL
JÓZSEF ATTILA-DÍJAS KÖLTÕ, ÍRÓ

Hamvadó idõ
címû könyvének bemutatójára.
A szerzõvel Gyöngyössy Csaba beszélget.
A belépés ingyenes.

A bíróék meg tanakodtak, hogy mit ehet ez
az állat.
– Szaladj csak a vándor ember után, fiam,
kérdezd meg, mit eszik az állat!
A gyerek szedte a lábát, kiabált:
– Mit eszik az állat?
– Egyet-mást.
Az meg úgy értette, hogy „embert, marhát”.
– Bíró úr, mit tettünk?! Embert, marhát
eszik a macska!
– Jaj, végünk, végünk! Mindegy, el kell
pusztítanunk, míg õ el nem pusztít bennünket!
Rágyújtották a macskára a házat. A macska nagy prüszkölve valahogy kimenekült,
fel a magtár tetejére. Az embereknek sem
kellett több, felgyújtották azt is. A végén az
egész falut leégették, szegények maradtak,
mint a templom egere.
A bíró mégsem veszítette el a kedvét.
– Emberek, földönfutók lettünk, én mégis
olyat gondoltam ki, hogy elsõk leszünk a
vármegyében. Felmegyek a holdra.
– Hogy, bíró úr? – hitetlenkedtek a falusiak.
– Hogy? Ejnye, de kishitûek vagytok! Szerzünk sok hordót. Látjátok azt a nagy hegyet? Milyen közel van ahhoz a Hold! Egymásra rakjuk a hordókat, majd a botommal felhúzogatom, és feljutok a Holdra.
Hordták a hordót, guringatták fel, tolták a
nagy hegy tetejére. A bíró meg egymásra
szedte fel mindet.
– Emberek, adjanak még vagy kettõt!
– Bíró uram, honnan, ha elfogyott?
– Ó, ti ostobák, vegyétek ki a két alsót, az
már úgysem kell!
Az emberek szót fogadtak, kihúzták a két
hordót, a többi meg szétgurult. A bíró lezuhant, kezét-lábát törte, még a fejét is jól
beütötte.
Ha a bíró le nem esett volna, az én mesém
is tovább tartott volna.
Népmese
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Április 16., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.35
Marco és Gina 9.55 A bûvös körhinta 10.20 Marci 10.30 Magyar népmesék
10.40 Derek, a fenegyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Sztársáv 13.00 Gázkar 13.30 Mozdulj! 14.00 A tajvani hegyek legendái
14.30 Magyarország 15.00 Zegzugos történetek 15.30 Aranymetszés 16.25
Magyarország története 16.55 Hogy volt!? 18.35 Paradicsom kemping 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az Ötöslottó és a
Joker sorsolása 21.05 Az ötödik sarok 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.50
„Vannak még csodák” 0.40 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 7.40 Forma-1 9.20 Kölyökklub
10.00 A pókember legújabb kalandjai 10.30 Asztroshow 11.25 Házon kívül
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.40 Forma-1 15.25 Õslények
kalandorai 16.30 Sírhely kilátással 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való
Világ 20.30 Csillag születik 22.15 Láncra verve 0.05 Újabb kockázati tényezõ
1.50 Hülyeség nem akadály: Harcos feminista 2.20 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek
10.00 Beyblade 10.20 Született kémek 10.40 Afrikai kaland 11.30 Bajnokok Ligája magazin 12.00 Két testõr 12.30 Babavilág 13.00 Doki 14.00 Sliders 15.00
Az ügynökség 15.55 Rúzs és New York 16.45 Bûbájos boszorkák 17.40
Luxusdoki 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 A szmokinger 21.40 Sivatagi
cápák 2. – Az afgán küldetés 23.40 Party zóna 1.35 Ezo.tv 2.35 Kalandjárat
3.00 Teleshop 3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 20.43 Zene 21.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 17., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.05 Engedjétek
hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 Amikor gyermek voltam 10.00 Református magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.30 Az
utódok reménysége 11.00 Virágvasárnapi evangélikus istentisztelet közv.
12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 12.50 Kedvenc nótáiból válogat Madarász Katalin 13.25 Fogadóóra 13.55 Kincskeresõ 14.25 FTC Rail Cargo Hungaria –
Metz Handball nõi kézilabda-mérkõzés 16.20 Janika 17.45 Hogy volt!? 18.40
Paradicsom kemping 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 A karvaly csendje
21.05 Vasárnap este 22.00 24 22.45 Panoráma 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek
23.30 Aranymetszés 0.25 Beszélgetés a hûségrõl és a bizalomról – Egészen
másképpen 1.20 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.35 Forma-1 11.10 Jópofa kofa
12.00 Híradó 12.15 Trendmánia 12.50 Menetrend 13.15 Magyar autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.20 Oltári võlegény 18.30 Híradó 19.00 Való
Világ 21.50 Heti hetes 23.10 Holtak országa 0.15 A mamut
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 8.10
Nickelodeon kedvencek 10.00 Beyblade 10.20 Született kémek 11.05 Nagy
vagy! 11.50 Stahl konyhája 12.20 Kalandjárat 12.50 Borkultusz 13.20 Sliders
15.10 Monk – Flúgos nyomozó 16.00 Bûbájos boszorkák 16.50 Állj, vagy lõ a
mamám! 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló Extra 20.05 Távkapcs 22.10
Frizbi Hajdú Péterrel 23.10 Knight Rider 0.05 A keresztapa III. 2.55 Ezo.tv 3.25
Napló 3.50 Napló Extra 4.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.00 Kabaré 10.04 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség istentiszteletének közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05
Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Esti séta 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 20.46 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Április 18., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Vasárnap este 9.55 Parlamenti napló 11.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina
14.30 Mindentudás Egyeteme 15.25 Van öt perce? 15.30 Tudni illik, hogy mi illik 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután
17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ este 21.40 Bízzál bennem 23.15 Házi mozi 0.10
Hírek 0.15 Sporthírek 0.25 Prizma 0.40 TS – Motorsport 1.10 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.15 Mindörökké szerelem
17.25 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.20 Showder Klub 23.35 Poker After
Dark 2009 0.35 Gyilkos elmék 1.30 Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.00 Teleshop 11.30
Seherezádé 12.30 Lángoló föld 2/1. 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20
Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30
Tények 19.20 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.00 Kenósorsolás
23.15 Aktív Extra 23.20 Elit egység 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 A gyilkos én vagyok 3.10 Sliders 3.55 Magellán 4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Április 19., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Mindentudás Egyeteme 15.25 Tudástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.25 India – Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.40
Barnum – A cirkusz nagymestere 23.15 Zegzugos történetek 23.45 Hírek
23.50 Sporthírek 23.55 Prizma 0.10 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.15 Mindörökké szerelem
17.25 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század
– A legendák velünk élnek 0.00 Róma 1.05 A hatalom hálójában 1.55 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.00 Teleshop 11.30
Seherezádé 12.30 Lángoló föld 2/2. 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20
Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30
Tények 19.20 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Orvlövész 23.00
Kenósorsolás 23.45 Aktív Extra 23.50 A médium 0.50 Tények este 1.25 Ezo.tv
1.55 Chico 3.55 Babavilág 4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Április 20., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Mindentudás
Egyeteme 15.25 Médiaguru 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Halhatatlan szépség 21.05 Szerda este
21.40 Barnum cirkusz 23.15 Múlt-kor 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55
Prizma 0.10 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.15 Mindörökké szerelem
17.25 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Pluto Nash – Hold volt, hol nem volt 23.20 Betörõ az
albérlõm 1.20 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.00 Teleshop 11.30
Seherezádé 12.25 A vad Kurdisztánon át 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ
16.20 Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé
18.30 Tények 19.20 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.10 JóbanRosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.00 Kenósorsolás
23.15 Aktív Extra 23.20 Doktor Donor 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Tökéletlen páros 2.50 Két testõr 3.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Liszt városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Április 21., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Csodabogarak 9.30 Magyar népmesék 9.50 Nappali 11.45 Útravaló 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Rondó 14.30 Összhang 15.25 Idõutazás 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Rablás olasz
módra 23.20 Szélesvászon - 0421 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.00 Prizma
0.15 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.15 Mindörökké szerelem
17.25 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül
23.45 Odaát 0.45 Reflektor 0.55 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.00 Teleshop
11.30 Seherezádé 11.30 Készen áll, Mr. McGill? 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30
Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Csontdaráló 23.00 Kenósorsolás 23.35 Aktív Extra 23.40 Divatkreátor 0.10 Bostoni halottkémek 1.10 Tények este 1.40 Ezo.tv 2.40 Hajsza a sorozatgyilkos nyomában 2/2. 4.05 Segíts magadon! 4.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Április 22., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Csodabogarak 9.30 Magyar népmesék 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Nemzet
és védelem 14.55 Sírjaik hol domborulnak? 15.25 A hét mûtárgya 15.30 Passió 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután
17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szent Gellért legendája 21.25 Péntek este 22.00 A megfeszített
23.50 Barangolások öt kontinensen 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.30 Prizma
0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.15 Mindörökké szerelem
17.25 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20
Pokerstars.net – Big Game 0.20 Reflektor 0.30 Menetrend 0.55 Döglött akták
1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop
11.40 Édes Charity 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.25 Edina és Joshi
16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 A nagy duett 23.00 Kenósorsolás 23.25 Aktív
Extra 23.30 Tények este 0.05 Így készült: Apacsok címû magyar film 0.35
Ezo.tv 1.35 Víruskommandó 3.10 Alexandra pódium 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Április 16., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda, foci 13.00 Lapszemle
14.00 Egészségnap a Mészölyben (25’), Katasztrófavédelmi gyakorlat
Alsószentivánon (25’), Iskolatárogató Miklóson (30’), Gimis öregdiákok
találkozója (75’), Március 15-ei összeállítás 18.00 Lapszemle 19.00 A költészet napja a könyvtárban (80’), Mikulás Rétimajorban, Cecén, Sáregresen, Pusztaegresen (ism. 51’), Viniczai Virág Madagaszkáron (ism.
45’), Nyitott Egyetem: Kollár Lajos elõadása (25’) 23.00 Lapszemle
Április 17., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Egészségnap a Mészölyben (25’), Katasztrófavédelmi gyakorlat Alsószentivánon (25’), Iskolatárogató Miklóson (30’), Gimis öregdiákok találkozója (75’), Március 15-ei összeállítás
13.00 Heti híradó 14.00 A költészet napja a könyvtárban (80’), Mikulás
Rétimajorban, Cecén, Sáregresen, Pusztaegresen (ism. 51’), Viniczai Virág Madagaszkáron (ism. 45’), Nyitott Egyetem: Kollár Lajos elõadása
(25’) 18.00 Heti híradó 19.00 Szabó Imre emlékére 1. 23.00 Heti Híradó
Április 18., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 1. 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Sárbogárdi alkotók tárlata (23’), Borverseny Miklóson (40’), Nyitott Egyetem (25’), Oroszok látogatása (ism. 58’), Oroszország képekben (ism. 23’) 23.00 Heti Híradó
Április 19., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Kézilabda, foci 13.00 és 18.00 Heti
Híradó 19.00 Hatéves cecei Búzavirág (113’), Beszélgetõ Kör Alapon (90’)
23.00 Heti Híradó
Április 20., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sárbogárdi alkotók tárlata (23’),
Borverseny Miklóson (40’), Nyitott Egyetem (25’), Oroszok látogatása
(ism. 58’), Oroszország képekben (ism. 23’) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Kézilabda 23.00 Lapszemle
Április 21., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Szabó Imre emlékére 1. 23.00 Lapszemle
Április 22., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 1. 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Hatéves cecei Búzavirág (113’), Beszélgetõ Kör
Alapon (90’) 23.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Kovács Benedek. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu

18

2011. április 14. Bogárd és Vidéke

HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! 06 30 440 5790
Régi LOVASSZEKERET vásárolnék
udvardísznek kedvezõ áron.
06 20 9526 292
BÁLÁS RUHA- ÉS CIPÕVÁSÁRT
tartunk ÁPRILIS 21-én csütörtökön,
9-12 óráig SÁRBOGÁRDON,
a mûvelõdési házban.
NAGY VÁLASZTÉKKAL,
ALACSONY ÁRAKKAL
szeretettel várunk mindenkit!
ÓCSKAVASAT VÁSÁROLOK,
ÉRTE MEGYEK! 06 30 602 8983
JOGOSÍTVÁNY! Babi Autósiskola
SZEMÉLYGÉPKOCSI- ÉS
MOPEDVEZETÕI TANFOLYAMOT
indít részletfizetéssel
ÁPRILIS 15-én, 18 órakor
Sárbogárdon a mûvelõdési házban.
06 30 9939 285

Suzuki let’s II típusú, 2004-es robogó eladó 85.000
Ft-ért. 06 (70) 3549 471.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított
akác: 2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs hulladékfa:
1750 Ft/q. Díjmentes szállítás. 06 (30) 9862 623.
(1228219)

Kozmetikus tanulót felveszek. 06 (30) 216 5457.
Családi ház Töbörzsökön eladó. 06 (30) 7375 310.

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2011. április 23-án, szombaton.
Õstermelõtõl húsvéti sonka, szalonna, csülök,
szalámi házhoz szállítással. 06 (70) 425 1761.
Tyúkeladás Mezõfalva, Ménesmajor. 350 Ft/db.
(3517736)

Sárbogárdon új ház eladó. 06 (30) 265 3452.

(3517691)

Régi parasztház eladó. Irányár: 2.200.000 Ft. Telefon: 06 (70) 506 3346.
Háromszobás, fürdõszobás, gázfûtéses családi
ház üresen kiadó vagy eladó Töbörzsökön. Telefon:
06 (30) 631 5060. (1228218)
Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.
Vörös, elõnevelt csirke kapható mindennap 8-18
óráig, ebédidõ: 12-14 óráig. Szabó László, Cece,
Hunyadi u. 12. (1228235)
Régi parasztház nagy telekkel eladó. Sárbogárd, Tinódi út 80. Érdeklõdni: 06 (20) 435 3559. (1228234)
Ady-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes, alacsony
rezsijû, gáz-cirkó fûtéses lakás eladó. Irányár: 6,5
millió forint. Telefon: 06 (30) 626 4615. (1228233)
Candida- és allergiaszûrés a BB Szépségházban az
SZTK-val szemben. Jelentkezni: 06 (30) 902 9835.
(1228198)

Termõföldet vásárolnék Sárbogárdon és környékén. 06 (20) 3545 270. (1228239)

(3517734)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti középsõ lakás eladó. Irányár: 4.900.000 Ft. Telefon: 06 (70) 3120
384. (1228279)
Használt bútor eladó. Konyhaszekrény mosogatóval, szekrénysor, franciaágy, Whirlpool kombinált
hûtõszekrény. Érdeklõdni: 06 (20) 469 9876. (1228278)
Alacsony rezsivel kis kertes családi ház, közel a
LIDL-hez, kiadó május 10-étõl, hosszú távra. 06
(30) 474 1423. (1228277)
Családi ház áron alul sürgõsen eladó. 06 (30) 907
9763. (1228274)
Kisnyulak eladók. Érdeklõdni: 06 (20) 273 7624.
(1228273)

Kétszobás, összkomfortos családi ház 900 m2-es
telken eladó Sárbogárdon. 06 (20) 9937 248. Irányár: 4,5 millió forint.
Családi ház eladó. 06 (30) 3302 615. (3517596)
Csendes turiba pólók és nõi blúzok érkeztek
(PC-Kuckó mellett).

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és településeken 9.00 és 14.00 óra között karbantartási munkákat végzünk:
Április 15.
Április 18.
Április 19.
Április 20.
Április 21.
Április 22.
Április 26.
Április 27.
Április 28.
Április 29.
Május 2.
Május 3.
Május 4.
Május 5.
Május 6.
Május 9.
Május 10.
Május 11.

Sárszentmiklós glóbuszmosás
Sárbogárd 700-as glóbuszmosás
Sárbogárd 200/1. glóbuszmosás
Sárbogárd 200/2. glóbuszmosás
Sárbogárd 200/3. glóbuszmosás
Igar-Vámszõlõhegy (felsõ) medencemosás
Dég glóbuszmosás
Középbogárd–Dég-Újtelep glóbuszmosás
Lajoskomárom medencemosás
Lajoskomárom glóbuszmosás
Mezõkomárom medencemosás
Mezõkomárom glóbuszmosás
Szabadhídvég glóbuszmosás
Sárosd medencemosás
Sárosd glóbuszmosás
Perkáta medencemosás
Perkáta glóbuszmosás
Szabadegyháza medencemosás
és lakótelepi glóbuszmosás
Május 12.
Szabadegyháza falusi glóbuszmosás
Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb víznyomás,
esetleg idõszakos vízhiány várható. A munkálatok miatt a szolgáltatott
ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt
okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és megértését.

FEJÉRVÍZ ZRT.
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KÖZÉRDEKÛ

Motorral az utakon
Kedves motorral közlekedõ!
Végre megérkezett a jó idõ, bizonyára már alig várja, hogy felpattanjon a motorjára, és akár egyedül,
akár a barátokkal meghódítsanak egy-egy utat, autópályát vagy hegyi lejtõt. De ne felejtse el: a motor
úgy mûködik, ahogyan adja neki a gázt, az energiát!
Amilyen a motor vezetõje, olyan a motor mûködése, a motoros közlekedése. Soha ne hagyja figyelmen kívül azt, hogy mindenkit várnak haza! Ne a
sebesség legyen a tanácsadó! Az ész nélküli száguldozás sosem vezet jóra.
Bár tudjuk, hogy egyik napról a másikra nem lehet a
közlekedési morált megváltoztatni, de jó példával
élhetünk a többi közlekedõ felé. Íme néhány fontos
tudnivaló, jó tanács!
A kisördög ott bujkál mindenkiben. Van, aki azért
motorozik, mert egyszerûen, olcsón akar közlekedni, de van, aki csak szeretné legalább az utazási idejét egyedül tölteni. Van olyan, aki csak szeret vagánykodni, vagy csak erõs férfinak, nõnek látszani,
vagy szereti a motorkerékpár egyszerûségét, dinamizmusát, alacsony fogyasztását, brutális külsejét
stb. Nincs azzal semmi baj, aki a fentiek valamelyikének célzatával vesz motort, ha a közlekedési
szabályokat betartja!
Elõfordul azonban, hogy az az ördög nem is olyan kicsi, sõt kimondottan nagy. Ha valaki száguldozni
akar, másokat megfélemlíteni, legyõzni közlekedõ
társait, mutatványokat elõadni, vagy csak imponálni a barátainak, az gondolja meg kétszer, mit
cselekszik, mert elõbb-utóbb balesetet szenved,
sérülést okoz magának és a szabályosan közlekedõ
vétlen társaknak!

A motorkerékpározás
szabályai
Motorkerékpár: olyan gépjármû, amelynek két,
vagy három kereke van, és a tervezési sebessége
45 km/óránál nagyobb, továbbá olyan négykerekû
gépjármû, amelynek saját tömege legfeljebb 550
kg, és motorteljesítménye nem haladja meg a 15
kW-ot.
Segédmotoros kerékpárok: olyan két-, három-,
vagy négykerekû jármû, amelyet 50 cm;-t meg

nem haladó lökettérfogatú, belsõ égésû motor,
vagy legfeljebb 4 kW teljesítményû egyéb motor
hajt, tervezési végsebessége 45 km/óránál nem
nagyobb, és saját tömege legfeljebb 350 kg.
Fontos: a felelõsségbiztosítás KÖTELEZÕ!
Motorozás elõtt mindig tájékozódjon az idõjárási és
útviszonyokról!
Csak kifogástalan mûszaki állapotú motorkerékpárral induljon útnak!
Mindig tartsa be a KRESZ vonatkozó szabályait!
Motorkerékpárral behajtani tilos: a tábla azt jelzi,
hogy az útra a kétkerekû motorkerékpárral, oldalkocsis motorkerékpárral és motoros triciklivel behajtani tilos.
Az irányváltoztatást hátratekintés után jelezni kell!
A jobbról jövõ motorkerékpáros is elsõbbséget élvez az egyenrangú útkeresztezõdésben!
A balesetek többsége az indokolatlan sebességtúllépésbõl származik. Az úttest nem versenypálya!
Ne szlalomozzon a sávok és az összefüggõ gépjármûoszlopok között! Az autónak „holttere” van!
A sebességkorlátozás a motorosokra is vonatkozik!

Egyéb hasznos tanácsok
Bár a sisakon kívül más kiegészítõt nem ír elõ kötelezõen a KRESZ, azért ne mulassza el a megfelelõ
beöltözést, mert ez az egyetlen dolog, ami némi védelmet biztosíthat bukás esetén! Ne spóroljon ezeken a kiegészítõkön, mert bukáskor lehet, hogy
ezen múlik az élete!
A védelmet szolgáló kiegészítõk tárháza meglehetõsen széles. A városi motorozáshoz gyakran
ésszerûbb a hétköznapi ruházatunkhoz könnyebben illeszthetõ felszereléseket választani. Természetesen ezek védelmi szintje és hatásfoka elmarad a protektoros bõrruhákétól. Ide tartoznak a
térd- és lábszárvédõk, könyökvédõk. Szintén ajánlatos viselet, még robogón is, a hát-, illetve gerincvédõ. Ezek a kevlár-kiegészítõk nagyon erõsek, és
a megfelelõ, párnázott kialakításuknak köszönhetõen jól tehermentesítik a gerincet az ütközések,
bukások alkalmával. Ezek híján könnyen maradandó gerincsérülés lehet a vége.

Ha érdekli Önt a nyúltartás
jövõje, a nyúl eladhatósága…
Ha információra van szüksége e témában…
Jöjjön el egy kötetlen beszélgetésre!
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ
Idõpont: 2011. április 20. 17.30
Vendégünk lesz:
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos
Molnár István, Molnár Takarmánykereskedés
Reischl Sámuel, a Central Soya Feed Kft. ügyvezetõ igazgatója
További információ: Raffai Elvira — 06-30-544-3251
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KÉK HÍREK
A legteljesebb védelmet természetesen a vastag
bõrbõl készült overallok nyújtják, melyeket a megfelelõ helyeken párnázattal és megannyi
kevlárprotektorral láttak el a minél hatékonyabb védelem érdekében.
Veszélyek a kanyarban: a helyi útviszonyokat figyelembe véve a kanyarokban a legnagyobb veszélyforrást az úthibák és a szennyezõdések jelenthetik.
Ahhoz, hogy sértetlenül ússzuk meg, higgadt, megfontolt, tudatos vezetésre van szükség.
A kanyar levágása: kanyaríven a sávlevágás figyelmetlenséggel és nagyon gyakran magas sebességgel párosul. Mivel nem látható be a kanyar, és
nem számítható ki elõre, hogy mi vár a vezetõre,
ezért az ilyen felelõtlen vezetés gyakran együtt jár a
balesettel. A baleset elmaradása általában csak a
szerencsének köszönhetõ!
Látni és látszani: a lámpák mûködésének ellenõrzését minden indulás elõtt el kell végezni! Sajnos ezt
nem mindenki teszi meg, pedig életet menthet. A
jobb észlelhetõséget szolgálják még a láthatósági
mellények. Ez a fényvisszaverõ ruhadarab, bár nem
a legdivatosabb kiegészítõje a ruhánknak, mégis
hihetetlenül sokat segít a motoros észlelésében és
a baleset elkerülésében.
Közlekedjen óvatosan, nehogy bukás legyen a vége!
Tilos motorkerékpározni ittas állapotban, bukósisak nélkül, elengedett kormánnyal, jármûbe kapaszkodva, állatot vezetve, továbbá tilos jobbról
elõzni, záróvonalat átlépni, a sávok között szlalomozni!
Ha motorral indul útnak, mindig gyõzõdjön meg annak felszerelésérõl, hibátlan mûszaki állapotáról!
A motoros biztonságát védõ felszerelések: bukósisak, védõruha, kesztyû, csizma, protektorok, sötétben láthatósági mellény.
Balesetmentes vezetést, közlekedést kíván:

a FEJÉR MEGYEI BALESETMEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG
8000 Székesfehérvár, Sarló u. 16.
Tel./fax: 06 (22) 501-275
E-mail cím: fmbb@upcmail.hu

FELHÍVÁS
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti a tisztelt
szülõket, hogy intézményeinél a 2011/2012. tanévre az alábbi idõpontokban biztosít lehetõséget
a beíratásra:

Mészöly Géza Általános Iskola:
2011. április 18.
2011. április 19.
2011. április 20.

8.00–15.30 óráig
10.00–17.00 óráig
8.00–14.00 óráig

Szent István Általános Iskola:
2011. április 18.
2011. április 19.
2011. április 20.

8.00–15.30 óráig
11.00–15.30 óráig
12.00–14.00 óráig

Zengõ Óvoda:
2011. április 18.
2011. április 19.
2011. április 20.

8.00–16.00 óráig
8.00–16.00 óráig
8.00–14.00 óráig

Vezetõség
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