„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2013. február 28. - XXIV. évf. 9. szám
20 oldal, 200 Ft

A sok szerencsémrõl . . . . . . . 2
Influenzajárvány . . . . . . . . 3
Véradáson jártam . . . . . . . . 3
Rablás (?) a totózóban . . . . . . 4
A nyomozás érdekeire tekintettel… . 5
Közérdekû közlemények . . . . 8-9
Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

A Dél-Mezõföld független hetilapja

Ki viszi a bicskát?
Egy sárbogárdi lottózóban történt lopás borzolta föl a város hangulatát az elmúlt napokban. Ez már csak egy csepp volt a csurig telt
pohárba, hiszen mindenkinek elege van abból, hogy nem érezhetjük magunkat, családunkat, vagyontárgyainkat biztonságban manapság. Mintha a bûnözõknek állna a világ!
„Ismeretlen” tettesek tömegei garázdálkodnak szabadon.

Egyes híradókból ömlik ugyan a kék fényes
hírek özöne, mégsem lehet tapasztalni, hogy a
bûnözõk számára elrettentõ büntetéssel zárulnának ezek az ügyek. Mert ha nem érné
meg lopni, csalni, ölni, akkor nem kéne a sokadik zárat, riasztót, kamerát, biztonsági intézkedést hadba állítanunk a házunk táján.
Erõdítmény lesz lassan egy-egy otthon, és nõ
az egymás iránti bizalmatlanság, gyanakvás.
Sokan a rendõrséget hibáztatják ezért a helyzetért, s nem ok nélkül, hiszen e szerv van felhatalmazva a társadalom részérõl a rend és
biztonság védelmével. És mit látunk? Hogy
elsumákolódnak ügyek, nincs arányban a
büntetés a bûntettel, fél vagy függ a rendõr a
bûnözõtõl, felettesei szeszélyeitõl, jogszabályi visszásságoktól. Így hiába kérik a lakosság
segítségét a bûnüldözésben; mivel kevés az
eredmény, a lakosság inkább nem szól, csak
nyel, vagy börtönt kockáztatva maga torolja
meg az ellene elkövetett sérelmet. A két fél
közt meg ott röhög az alvilág.
Ez nem mehet így tovább, valamit tenni kell!
Ne már a kacsa vigye a bicskát!
Hargitai–Kiss Virág

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu
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A sok szerencsémrõl
Készül Kaposvár vezetése a kommunizmus áldozatainak februárban tartandó
megemlékezése alkalmából. Készülõdés
közben a Bogárd és Vidéke 2012. június
14-ei száma került a kezembe. A laptulajdonos, fõszerkesztõ, Hargitai Lajos, jó barátom gratulációját olvasom, amelyet õ az
én 2012. június 2-án kapott gyémántdiplomám alkalmából írt nekem. Ami meghatott, az az én „szerencséimre” vonatkozó
utalása volt. Közülük az egyik legnagyobb
szerencsém az volt valóban, hogy egy jellemszilárd, kiváló tanácsvezetõ, bíró vezette a két teljes hétig tartó tárgyalást az
„Ujságh Tibor és társai” elnevezésû ’56-os
perben. Akkor, amikor 1957-ben Fehérvárra telepedtem, az úgynevezett „gyõri
gyorsított” az inotai felkelõk számára hatalmas börtönéveket ítélt kb. három és fél
órás „tárgyaláskor”.
Hargitai Lali felsorolásához hozzátehetném a tamási katonai börtönbe történõ,
november 7-én este 11 órától hajnali 5 óráig tartó elhurcolásunkat a már három napja tartó szigorú sárbogárdi körzetbõl. Hat
órát tartott az út, ezernyi meg-megállással.
Tamásiban az udvaron tökrészeg, vágott
szemû KGB-s altiszt hõzöngött. A teherautóról lemászva belénk ütközött. „Tû
fásisztû” kiáltozással géppisztolyát ránk,
pontosan rám fogta. Már ki is biztosította,
és ha nem löki el a bennünket kísérõ KGBs fõhadnagy, akkor a levegõben szálló géppisztolysorozat engem és talán mindnyájunkat lekaszál. Elképzelhetõ idegállapotunk ezután.

A szerencsémet, szerencséimet sorolhatnám Hargitai Lalinak. Egyet még elmondok, mert ez Sárbogárddal és a Bogárd és
Vidékével, Lajos barátommal kapcsolatos.
2006-ban volt az 1956-os magyar forradom
és szabadságharc 50. évfordulója, Sárbogárdon és Sárszentmiklóson voltam ünnepélyen november 4-én. November 5-én,
vasárnap pedig fél évszázadnyi idõ után
meglátogattam szilárd jellemû megyei
ítélõbírámat, dr. Tóth Istvánt életemben
elõször. Hargitai Lalinak köszönhetem,
hogy személygépkocsival elvittek Székesfehérvárra és felkísértek a derék bíró lakására. Mit mondjak? Valóságos lelki feltöltõdés volt ez a találkozás, a beszélgetés.
Még nagyobb szerencsémnek tartom,
hogy az 50. évforduló alkalmából Ungvárott, az akkori SZ.U. „elõkárpátoki kerületében” 2012. október 20-án én avathattam fel egy emlékfalat, rajta ukrán és magyar szövegû emlékezéssel és rézdomborítással az 1956-os börtönünk, a KGB-börtön bejárati falán. A szerencse nemcsak az
volt, hogy ezt megértem, hogy az oda mozgósított magyar közönség a Szózatot az ablakot remegtetõen énekelte velem, hanem
az, hogy régóta dédelgetett tervemet, hogy
szülõvárosomban, Budapesten egyszer
„elõször részt veszek az 1956-os ünnepségen”. Nem mentem el Budapestre – szerencsére, szemkilövõ, rendõrattakos öszszejövetelre –, mert szinte biztos lehetek
benne, hogy nem úsztam volna meg súlyos
sérülés nélkül. Mert természetemnél fog-

va mindig mindenhol a legérdekesebb történéseknél ott vagyok nézõként.
A felsorolás a február 25-ei évforduló miatt csak erre „szakosodott”. Elszomorít viszont, hogy igen gyakran bajtársi temetésekre járok, sorozatosan gyászbeszédeket,
búcsúztatókat szerkesztek és mondok el
sorstársaim sírjánál.
Ujságh Tibor ny. tanár, 1956-os deportált,
internált, elítélt Sárbogárd és a Sárbogárdi
járás 1956-os volt nemzetõrparancsnoka
(a legfelsõbb bíróság ítélete: BF-II.
44./1956-57., kelt Budapest, 1958. április 2.)

Újratervezés indul
Sárbogárd városközpontjának megújítása Újratervezés címmel
pénteken startolt hivatalosan és ünnepélyesen a díszteremben
rendezett projektnyitóval.
Az esemény Horváth Réka szavalatával vette kezdetét, aki Petõfi
Sándor Szülõföldemen címû költeményét mondta el mély átéléssel. Majd a Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjainak mûsora
emelte a rendezvény fényét, akik szép népviseletben többek között székely és moldvai népdalokat, valamint egy Bródy-szerzeményt adtak elõ, és gitár- illetve furulyajátékukkal örvendeztették meg a jelenlévõ vendégeket.
A szónokok sorában elsõként Törõ Gábort, a Fejér Megyei Közgyûlés elnökét hallhattuk, aki kijelentette: azon fáradoznak, hogy
a megye elmaradott déli részét felzárkóztassák, hiszen ha egy település épül–szépül, elõbb-utóbb megélénkül a gazdasága is.
Dr. Sükösd Tamás a városközpont-rehabilitáció elõzményeirõl
beszélt: az uniós forrást felhasználó projekt 2011 nyarán fogalmazódott meg. Az igény ugyan már korábban megvolt, de az elõzõ
testület és a város társadalma közt nem volt egyetértés. Ebbõl
okulva most széles társadalmi nyilvánosságra támaszkodtak. A
pályázatot és az Integrált Városfejlesztési Stratégiát az EcoCortex készítette illetve koordinálja. A projekt Sárbogárd Város
Önkormányzata és a Sárbogárdi Római Katolikus Egyházközség
konzorciumi együttmûködésében valósul meg, melynek keretében az infrastrukturális beruházások mellett hangsúlyt kap a civil
szervezetek együttmûködésének segítése, a környezettudatos
szemlélet és helyi identitástudat erõsítése is. A polgármesteri hi-

vatalnál modern ügyfélszolgálat, információs központ létesül, fejlesztésre kerül a kultúrház épülete, a Hõsök terei volt óvodaépületbe kerül a könyvtár, piac létesül a polgármesteri hivatal mögött, körmeneti járda és galambok elleni védelem kerül kiépítésre
a Szent László-templomnál, s az elõtte lévõ járdaszakasz is
megújul, egyúttal rendbe teszik a központ zöld területeit, és az
emlékmûegyüttes környezetét, ahová egy jelképes üvegkaput is
tervezett a H-BON Mérnöki Iroda.
A látványterveket kivetítõn mutatták be a tervezõk, kifejtve tervezési koncepciójuk hátterét, mellyel igazodtak a meglévõ épületek stílusához, némileg újragondolt formában. Mint elhangzott: a
most megvalósuló beruházás alapja, elsõ lépése a késõbbi fejlesztéseknek.
Hargitai–Kiss Virág
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EGÉSZSÉG

Influenzajárvány
A megye területén az év 7. hetében az influenzafigyelõ-szolgálat adatai alapján végzett becslés szerint 2090 beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tünetekkel. Ez 57,6
%-kal több, mint az elõzõ héten. A 100
ezer lakosra vonatkoztatott megyei morbiditás az elmúlt három hét során folyamatos emelkedést mutatott, a megye egészére
nézve megközelítette a magas aktivitási
tartományt.

A területi morbiditási arány mindhárom
járás területén lényegesen növekedett, jelentõsen meghaladta a járványos küszöb
értékét; a légúti mintákból a 6. hétig influenza-pozitivitás még nem volt kimutatható. A területi morbiditás a legmagasabb a
Székesfehérvári járás területén, ezt követi
a Móri járás, majd a Dunaújvárosi járás.
Az influenzaszerû tünetekkel (hirtelen
kezdõdõ, magas lázzal, fejfájással, végtagfájdalommal, köhögéssel, szédüléssel) orvoshoz fordulók között a 35–59 évesek
aránya csökkent, a 0–14 évesek és 15–34
évesek aránya változatlan, a 60 évesek és
az e fölöttiek növekvõ arányt mutatnak az
elõzõ hetihez képest.
A Fejér Megyei Szent György Kórház minden osztályára kiterjedõen, február 8-ától
elrendelt kórházi látogatási tilalom továbbra is érvényben marad. A Móri és a
Dunaújvárosi járási intézet területén a
fekvõbeteg-intézetekben február 22-étõl
került elrendelésre látogatási tilalom.
Az elõzõ évi influenzaszezonnal összehasonlítva a megbetegedések számának
emelkedése két héttel elõbb volt tapasztalható, és már most meghaladta az elõzõ szezonban észlelt csúcsot. A járvány további
lefolyását tekintve nehéz pontosat mondani, de az emelkedés nagy valószínûséggel

folytatódik. Magyarországon az eddigi tapasztalatok alapján az influenzajárványok
6-8, legfeljebb 10 hétig tartanak.
Az influenza-védõoltásokkal még jelentõs
számú megbetegedés elõzhetõ meg.
A téli idõszakban többféle légúti kórokozó
állhat a megbetegedések hátterében, de a
súlyos szövõdmények szempontjából az
influenza a legjelentõsebb. Az influenza
egyik legfontosabb szövõdménye a tüdõgyulladás, amely lehet másodlagos bakteriális tüdõgyulladás, a kezdeti heveny szak
után fellépõ ismételt lázzal, légúti tünetekkel. Elõfordulhat azonban elsõdleges influenzavírus okozta tüdõgyulladás, amely a
megbetegedés kezdeti tüneteinek felléptekor már jelentkezik, lefolyása gyakran
nagyon súlyos, legtöbbször intenzív ellátást igényel. A szövõdményként jelentkezõ
tüdõgyulladások az influenzával összefüggésbe hozható halálozások jelentõs részét
okozzák.
Az influenza súlyos lefolyása szempontjából veszélyeztetettek a krónikus szív- és érrendszeri, légúti, máj- és vesebetegek,
anyagcsere-betegségben szenvedõk, cukorbetegek, daganatos betegek és immungyengeségben szenvedõk, az ápolást, gondozást nyújtó rehabilitációs, vagy egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápoltak, várandós kismamák, és a 65 év
felettiek. A veszélyeztetett csoportokba
tartozók számára az influenza elleni védõoltás térítésmentesen, háziorvosuknál elérhetõ.
A védõoltás beadása után a védettség hozzávetõlegesen két hét alatt, fokozatosan
alakul ki. A téli idõszakban gyakrabban
elõforduló légúti megbetegedések a védõoltás beadása után is jelentkezhetnek; az
ilyen megbetegedéseknek nincs összefüggése a védõoltással. Az influenza elleni védõoltás nem tartalmaz élõ kórokozót,
ezért megbetegedést nem okozhat.
Ajánlatos, hogy akik megbetegedtek, saját
védelmük és mások védelme érdekében
forduljanak orvoshoz, gyógyulásukig maradjanak otthon, és kövessék orvosuk tanácsait.
Dr. Müller Cecília megyei tiszti fõorvos,
dr. Krisztián Erika járványügyi
osztályvezetõ fõorvos

Filmajánló: Napos oldal
Az élet nem mindig alakul terv szerint. Pat Solatano
(Bradley Cooper) mindenét elvesztette: a házát, az
állását, a feleségét, és most kénytelen újra a szüleihez (Robert De Niro, Jacki Weaver) költözni, miután
nyolc hónapot töltött egy elmegyógyintézetben. Pat
szeretné újra rendbe hozni az életét, pozitívan szemlélni a világot, és szeretne újra összejönni
exfeleségével is. A szüleinek csak annyi a vágya, hogy Pat képes legyen ismét lábra állni a nehéz idõszak
után. Ám a dolgok még bonyolultabbá válnak, mikor Pat megismeri Tiffanyt (Jennifer Lawrence), a titokzatos fiatal lányt, aki szintén nem kevés problémával küszködik. Tiffany felajánlja Patnek, hogy segít neki
visszahódítani egykori kedvesét, de csak akkor, ha cserébe majd õ is tesz érte valami nagyon fontosat. Mikorra pedig egyezségük kezd beteljesülni, meglepõ módon azt tapasztalják, hogy felettébb közel kerültek
egymáshoz, és talán a saját elrontott életükre is érvényes lesz a „minden rosszban van valami jó” tézis.
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Véradáson
jártam
A múlt héten ismét lehetõségem adódott
elmenni vért adni. Rendszeresen járok
véradásra, hiszen ha megtehetem, miért
ne tenném. Ezzel segíthetek másokon. A
véradáson hallottam egy érdekes történetet, amit szeretnék megosztani olvasóinkkal.
Egy ötven körüli férfi nagy lelkesedéssel
mesélte a nõvérkéknek, hogy a közelmúltban adott vért, s pár napra rá unokája balesetet szenvedett, vérre volt szüksége.
Kérte, hogy nem kaphatná-e meg az unokája az õ vérét. A vérbankban segítõkészek
voltak, és teljesítették a kérését, így segíthetett a saját unokáján is.
Persze, az unokámért, testvéremét, anyukámért én is adnék vért bármikor. De ne
csak azért adjunk, mert a családtagjainkon
segíthetünk! Egészségügyi szempontból is
elõnyös a véradás. A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pótolható, mert élõ anyag. A véradás egyben
szûrõvizsgálat is, kötelezõ tesztek a HIV,
Hepatitis B, Hepatits C, szifilisz kimutatása és a vércsoport meghatározása. A véradás 30-45 percet vesz igénybe adatfelvétellel és kivizsgálással együtt. A legtöbb
vérre ma a daganatos betegek kezeléséhez
van szükség, ami sajnos egyre gyakoribb.
Egy kis szúrással három ember életét
menthetik meg.
Mágocsi Adrienn

Márciusi véradások
Március 6. (szerda) Sárbogárd, mûvelõdési ház 11.00–17.30;
március 7. (csütörtök) Aba, általános iskola 14.00–17.00;
március 14. (csütörtök) Nagylók, általános
iskola 14.00–17.00.
A véradásra, kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat,
TAJ-kártyájukat.
Vért adni 18 év felett lehet.
Minden új és állandó véradónkat szeretettel várjuk véradásainkra!
Véradóink szuper ajándékokban részesülnek!
Vöröskereszt, Sárbogárd
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Rablás (?) a totózóban
Jogi nyelven nem minõsül rablásnak az alábbi bûncselekmény,
mert nem történt erõszak, nem verték meg, nem lõtték le áldozatukat a bûnözõk, hiszen tudják, hogy ennek a büntetési tétele jóval nagyobb. A középkorban egy rablásért felakasztották a tettest,
a lopásért csak a kezét vágták le az elkövetõnek.
Egyre több bûnözõ választja a haszonszerzés jóval kockázatmentesebb módját, a trükkös lopást, s ezt igen változatos eszközökkel
valósítják meg. Áldozatuk megtévesztésére részletesen kidolgozott koreográfiát gyakorolnak be. Az elkövetõ nem egyedül, hanem egy, vagy két társával együtt dolgozik. Az egyik elõzetesen
felderíti a terepet, pl. színlelt vásárlással, pénzváltással. Ilyenkor
megfigyeli, van-e kamera, riasztó, hány alkalmazott van a boltban, s megfigyelik, a boltos honnan veszi elõ a váltópénzt, hol tart
nagyobb összeget, s mennyi pénz van a kasszában.
A következõ esetet fontosnak tartom részletesen ismertetni, hogy
okuljunk belõle.

Trükkös lopás a Totózóban
Múlt csütörtökön délelõtt szedtem be az újságpénzt az új üzletközpontban lévõ Totózóban. Akkor még nem sejtette a tulajdonos, hogy rövidesen bûncselekmény áldozatává válik.
Az eset után így mesélte el a történteket:
– Reggel egy ismeretlen férfi jött vásárolni és húszezressel fizetett. A kasszában nem tartok annyi pénzt, hogy ilyen nagy címletû
bankjegyet fel tudjak váltani. A pult alatt, a táskámban volt a dohánypénz, amit délután kellett befizetnem, ezt vettem elõ, ebbõl
váltottam fel neki a húszezrest. A férfi elment.
Dél körül, amikor éppen nem volt senki az üzletben, bejött egy
másik ismeretlen férfi. Köszönt, és azt kérdezte, hogy nem volt-e
itt az ismerõse. Egy üveg zöldborsókonzervet szorongatott a hóna
alatt. Váratlanul kiesett a kezébõl a konzerv, összetört az üveg, a
borsó szanaszét gurult. Sûrû bocsánatkérések között ajánlotta,
hogy majd õ föltakarítja, csak adjak neki takarítóeszközöket.
Közben belépett az üzletbe egy másik ismeretlen férfi is. Ekkor
bementem a takarítószerekért a raktárba. Amikor kiléptem a vödörrel és takarítóeszközökkel a kezemben, egy pillanatra mintha
láttam volna, hogy az egyik férfi a pult mögül éppen akkor lép ki,
de el voltam foglalva azzal, hogy feltakarítsam az üzletet, így el-

A D-13 PGSE
2012. február 16-ai díjkiosztó
ünnepségének szponzorai
Horváth Mihály – Calória Diszkont, Kadlecsik Miklós, Vámosi Jánosné, Derecskei
Józsefné, Fõtéri Cukrászda, Domján János, Kukucska Sándor, Orova Kft.,
Domján József autószerelõ, Center Sport
üzlet, Kovácsné Gyõri Klára – Intimbolt,
Monsanto Dekabl Innovation, Nyitrai Ferenc – Kécske Kft., Szivárvány Stúdió – Soósné Szolga Ildikó, Vertikál Bt. – Szalai
István (Székesfehérvár), Szénássy Ferencné – Irka, Szalmacell Kft. (Dunaújváros),
dr. Máté Edit, Ulmer Butik, Central Soya
Feed Kft., Agro-Natur Bt., Kiskun Kereskedés, Fair Bútorház, Horváth Istvánné,
Molnárné Gyõri Szilvia.

hessegettem a gyanút magamtól. A férfiak közben sûrû bocsánatkérések közepette elmentek. Amikor végeztem, visszamentem a
pult mögé. Motoszkált azért bennem egy balsejtelem. Nézem a
kasszát, ahhoz nem nyúltak. De amikor kinyitom a táskámat, amiben a dohánypénz volt, döbbenten tapasztalom, hogy eltûnt belõle az a 350.000 Ft, amit be kellett volna fizetnem a dohányosoknak. Meghûlt bennem a vér. Kifutottam az utcára, de akkor már
hûlt helye volt a férfiaknak, sehol nem voltak. Hívtam a rendõrséget, adtam személyleírást, de nem sok remény van rá, hogy
megtalálják a tetteseket. Ha meg is találják õket, mi bizonyítható
rájuk?”

Hogyan védekezhetünk
a trükkös lopások ellen?
Elsõsorban növelni kell a biztonságot azzal, hogy az üzletben, lakásnál ne csak riasztó, hanem kamera is legyen felszerelve. Ma
már 20-30 ezer Ft-ból elhelyezhetõ olyan kamera, ami folyamatosan rögzíti, ami az üzletben, a lakás körül történik. Természetesen
az már eleve meggondolásra készteti a bûnözõket, ha a bejáratnál
ott a tábla: „Kamerával megfigyelt terület”.
A másik nagyon fontos dolog, hogy nagyobb összeget csak biztonságosan elzárva tartsunk, s minél elõbb helyezzük el a nagyobb
összeget a bankban, vagy a postán.
A harmadik, hogy legyen valamennyi váltópénz elkülönítve a nagyobb összegtõl arra az esetre, ha többet kell váltani.
Ha ismeretlenek vannak az üzletben, akkor különösen legyünk
gyanakvók, s inkább küldjük el a nagy pénzzel, ha ezt másképp
nem tudjuk megoldani.
A kassza közelében szereltessünk fel pánikgombot váratlan helyzetre felkészülve.
Ha a trükkös tolvajok bármilyen módon próbálják elterelni a figyelmünket, ne dõljünk be az általuk diktált játékszabályoknak.
Ha lehet, akkor pl. takarítás idejére küldjük ki az ismeretleneket,
vagy telefonon hívjunk segítséget, de ne teremtsünk lehetõséget,
hogy ki tudjanak fosztani bennünket.
Hargitai Lajos

A galambászok (D-13 PGSE)
2012. évi eredményei
D-13 egyesületi fiatal galambok
csapatbajnokság
Értékelés: csapatgalambokból 5 befutóval
1. Schill György 1. cs. 25 h 277,82 p
2. Csóri Antal 1. cs. 17 h 166,26 p
3. Gojkovicsné Gömöri Anikó 1. cs. 10 h
88,94 p
D-13 egyesületi hosszú távú
csapatbajnokság
Értékelés: csapatgalambokból 5 befutóval
1. Csóri Antal 1. cs. 17 h 293,32 p
2. Palotás József 1. cs. 16 h 283,23 p
3. Bereczki Jenõ 1. cs. 14 h 224,88 p
D-13 egyesületi rövid távú
csapatbajnokság
Értékelés: csapatgalambokból 5 befutóval
1. Palotás József 1. cs. 32 h 336,21 p
2. Csóri Antal 1. cs. 30 h 330,65 p

3. Bereczki Jenõ 1. cs. 28 h 290,89 p
D-13 egyesületi középtávú
csapatbajnokság
Értékelés: csapatgalambokból 5 befutóval
1. Bereczki Jenõ 1. cs. 20 h 257,33 p
2. Palotás József 1. cs. 19 h 251,80 p
3. Csóri Antal 1. cs. 15 h 201,94 p
D-13 egyesületi összesített
csapatbajnokság
A Varga Gábor országgyûlési képviselõ által felajánlott kupák gyõztesei.
Értékelés: fiatal, rövid, közép-, hosszú távú
versenyek együttes értékelése:
1. Csóri Antal
2. Palotás József
3. Bereczki Jenõ
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A nyomozás érdekeire
tekintettel…
Az alábbi levelezést szeretném a nyilvánosság számára közreadni, bízva abban, hogy talán ennek hatására történik végre változás a rendõrség kommunikációjában IS (!). Fontos sárbogárdi ügyrõl már nem az
elsõ esetben kellett külön tájékoztatást kérnem a rendõrségtõl, ugyanis a honlapjukra nem találták eléggé érdemesnek feltenni. Most az új
üzletközpont lottózójának ügyében érdeklõdtem, s mint az utóbbi
idõben többször, semmitmondó „tájékoztatást” kaptam.
***
Tisztelt FMRFK Sajtóosztály!
Tájékoztatást szeretnénk kérni arról a sárbogárdi lottózóban történt
rablásról, ahonnan 350 ezer Ft-ot vittek el, és állítólag a boltos felismerte a tetteseket, vagy legalábbis egyiküket. Ez most nagyon érdekli a
sárbogárdiakat, tehát gyors, alapos tájékoztatást kérnénk.
Üdvözlettel:
Hargitai–Kiss Virág
***
Tisztelt Hargitai–Kiss Virág!
Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy a közelmúltban a sárbogárdi lottózóban valóban történt egy bûncselekmény. Azonban nem
rablás, hanem lopás. Az elkövetõk több száz ezer forint készpénzt vittek el a kasszából.
Az ügy további részletérõl, illetve arról, hogy jelenleg hogy áll a nyomozás, annak érdekeire való tekintettel nem áll módomban felvilágosítást adni.
Megértését köszönve, tisztelettel:
Németh-Kész Mónika r. õrnagy
***
Tisztelt Sajtószolgálat!
Kritikaként hadd fogalmazzam meg: úgy tapasztalom, egyre gyengébb
a rendõrségi tájékoztatás a különbözõ ügyekben. Nem minden sárbogárdi esemény jelenik meg a nyilvános, online tájékoztató felületükön,
és ami megjelenik, az inkább az érdektelenebb, apró hírek közé tartozik (elszökött gyermekotthonosok megtalálása, körözött személyek
elfogása és elengedése, ittas biciklisek). Az érdeklõdésre számot tartó,
nagyobb esetekrõl csend van, külön tájékoztatást kell kérni, és a válasz
finoman fogalmazva nem épp kimerítõ. Így mi értelme van a sajtószolgálatnak és a honlapjuknak?
Mellékesen megjegyzem, praktikusabb volt régebben a helyi rendõrség kommunikációs felelõsétõl informálódni, mert õ minden Sárbogárd és környéki ügyet ismert.
Tisztában vagyok vele, hogy felsõbb utasításra teszik a dolgukat, ezért
kérem, jelezzék illetékes feletteseik felé, hogy ez a fajta felületes kommunikáció semmiképpen nem erõsíti a rendõrség iránti bizalmat, tiszteletet, és nem javítja a közbiztonságérzetet sem a lakosságban. Inkább az a lakosok véleménye, hogy a rendõrség nem csinál semmit, illetve hogy a kisembereken, kis ügyeken hajtja be a költségvetése hiányait; a lényegi ügyekben nincs hathatós intézkedés, emiatt egyre
szemtelenebbek a bûnözõk.
Saját álláspontom szerint éppen a média adta nyilvánosság segíthetne
kézre keríteni a – feltételezhetõen a rendõrség számára nem ismeretlen – bûnözõket, sorozatbetörõket, tolvajokat, rablókat, és azok helyi
kapcsolatait.
Üdvözlettel:
Hargitai-Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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KÉK HÍREK
Körözött fiatalkorú
Sárkeresztúron lakossági bejelentés alapján intézkedtek a
járõrök egy 15 éves faddi lakossal szemben február 19-én,
délután. A rendõrök a bejelentõ által megadott címen igazoltatták a fiatal lányt, aki a faddi gyermekotthonból szökött
el. Az eltûnés miatt körözött személyt, meghallgatását követõen, a sárbogárdi gyermekotthonban helyezték el
ideiglenesen a rendõrök.

Áruházi tolvaj
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére szintén ezen a
napon este érkezett bejelentés, hogy az egyik sárbogárdi áruház biztonsági õrei bolti tolvajt tartanak vissza. Az 59 éves
asszony kávét akart fizetés nélkül kivinni az üzletbõl, amikor
tetten érték. Ellene is megindult a szabálysértési eljárás.

Sárbogárdi rendõrök sûrû napja
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei és körzeti megbízottjai február 25-én lopás miatt összesen kilenc személlyel
szemben intézkedtek. Közülük ötöt szabálysértési õrizetbe
vettek. A további négy személy – mivel 14 év alattiak – nem
vonható felelõsségre. Ezenkívül egy közlekedési balesethez
is riasztották õket.
A sárosdi körzeti megbízott a délelõtt folyamán ért tetten két
helybéli férfit Sárosd belterületén, amint éppen vegyes fákat
szedtek össze, majd akartak ellopni az önkormányzat tulajdonában lévõ területrõl. Az 1.000 Ft-os lopási kár megtérült.
A fát a helyszínen a KMB-s visszaadta az önkormányzat képviselõjének, majd a két elkövetõt elõállította a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol mindkettõjüket szabálysértési
õrizetbe vették.
A délután folyamán 8 és 12 év közötti két fiút és két lányt
Sárkeresztúron a Dózsa György úton értek tetten, amint az
egyik telken vaslemezeket és színes mûanyagládákat pakoltak össze, hogy azokat eltulajdonítsák. Erre azonban már
nem volt lehetõségük, mivel a rendõrök a bejelentést követõen azonnal a helyszínre érkeztek. A 14.000 Ft-os lopási kár
megtérült. Az ügyben büntetõeljárás indult. A gyerekeket a
nyomozók meghallgatásukat követõen szüleiknek átadták,
majd az esetrõl értesítették a gyermekjóléti szolgálatot. Az
elkövetõk életkorukra tekintettel nem büntethetõk.
Ugyanezen a napon délután a sárbogárdi járõrök
Sárszentmiklóson is tolvajokkal szemben intézkedtek. Bejelentést követõen a Magyar út végén igazoltattak három sárbogárdi férfit, akik egy lovas kocsin olyan kukoricaszár-bálát
szállítottak, ami nem az õ tulajdonuk volt. Azt a közelben
lopták el. A 7.000 Ft-os lopási kár a tettenérés során megtérült. A három elkövetõt a rendõrök elõállították. Tulajdon
elleni szabálysértés elkövetése miatt megindult velük szemben a szabálysértési eljárás. Ennek során a nyomozók a
férfiakat meghallgatták, majd szabálysértési õrizetbe vették.
Kálozon a Szent Vendel utcában egy 68 éves helybéli férfi kerékpárján közlekedve elvesztette egyensúlyát, megcsúszott,
majd a mellette haladó jármûszerelvény pótkocsijának ütközött. A mentõk a férfit kórházba szállították. A vele szemben
alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A közlekedési baleset körülményeit a Sárbogárdi Rendõrkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Nincs szükség személyi igazolványra
az óvodai beiratkozáshoz!
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma ezúton tájékoztatja a szülõket, hogy a médiában
megjelent téves beszámolókkal szemben az óvodai beiratkozáshoz a szülõknek nem kell
személyi igazolványt készíttetniük gyermekük számára.
Az óvodai felvétel szabályait rögzítõ miniszteri rendelet úgy fogalmaz: „Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülõ
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.”
A gyermek számára a születési anyakönyvi kivonat alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán található a személyi azonosító. Az óvodai beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolvány tehát nem más, mint a gyermek lakcímkártyája. Bár a lakcímkártya önmagában
elegendõ a gyermek hiteles azonosítására, de akadnak olyan óvatos intézmények, ahol
az anyakönyvi kivonat bemutatását is kérik. Ez felesleges ugyan, de nem jogszerûtlen.
Ellenben, ha az óvodavezetõ a beiratkozás alkalmával a szülõtõl a gyermek részére kiállított személyi igazolvány bemutatását kéri, ahogy az a sajtóban elhangzott, jogszerûtlenül
jár el.
Oktatásért Felelõs Államtitkárság
1055 Budapest, Szalay u. 10-14., +36 (1) 795 46 80,
sajto@emmi.gov.hu, www.kormany.hu

Új tûzoltók
Fejér megyében
Az egységes belügyi moduláris képzésben,
majd a ráépülõ szakképzési modulok
rendszerében országosan mintegy kétszáz
hallgató tett sikeres záróvizsgát múlt héten
a fõvárosi Katasztrófavédelmi Oktatási
Központban. A fiatalok közül tizenketten
beosztott tûzoltóként a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában kezdik meg készenléti szolgálatukat.
A Tûzoltó II. szakképzésen eredményesen
vizsgázott Fejér megyei tûzoltókat február
21-én fogadták a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon, ahol Magosi Lajos tû.
alezredes, igazgató köszöntötte a fiatalokat. A rendezvényen bemutatkoztak a
szakterületek vezetõi, a katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetõk és a hivatásos tûzoltóparancsnokok, valamint a szolgálatparancsnokok. Magosi Lajos tû. alezredes
köszöntõjében méltatta a sikeres vizsgát
tett fiatalok kiemelkedõ tanulmányi eredményeit, a katasztrófavédelem szervezetéhez méltó helytállásukat, és tájékoztatást
adott a szolgálattal kapcsolatos elvárásokról, feladatokról, a továbbtanulási lehetõségekrõl, valamint a próbaidõvel kapcsolatos tudnivalókról.

2013. február 28. Bogárd és Vidéke

Felhívás
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a
2013/2014-es évre Sárbogárd város nevelési intézményeibe a beíratásokra
2013. április 15-16-17-én kerül sor. A
pontos idõpontokról az intézmények
adnak tájékoztatást.
Óvodai beíratás
Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig fogadja a gyermekeket. A
fent jelzett idõpontban a 2010. december 31-éig született gyermekek írathatók be az óvodába. A gyermek abban az
évben, melyben betölti az 5. életévét az
óvodai nevelési év kezdõdõ napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben
részt venni.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

A tizenkét újonc közül öten a sárbogárdi
hivatásos tûzoltó-parancsnokság állományát erõsítik. A fiatalok mellé minden
szolgálati csoportban mentorként egy idõsebb tûzoltót jelöltek ki, akik segítik az
újonnan érkezõk beilleszkedését, és szakmai tudásuk, ismereteik fejlesztését, bõví-

tését, emellett tájékoztatják õket a szolgálatellátás lényeges elemeirõl, a magatartási szabályokról, a kiképzés rendjérõl és a
szolgálati út betartásának módjáról.

Balesetekhez vonultak a
sárbogárdi hivatásos tûzoltók
Lesodródott az útról és egy híd betonszegélyének ütközött egy személygépkocsi
február 22-én este Sárosdon, a Sport utcában. A kocsiban ketten ültek, egyiküket a
mentõk súlyos sérülésekkel szállították
kórházba. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók
áramtalanították a jármûvet.
A 64-es fõúton, Mezõszilas határában
szintén egy személygépkocsi hajtott árokba február 23-án délután. Az autó a betonfalazatú vízelvezetõ árokban fejtetõre borult. A személygépkocsi sofõrjének és utasának nem esett baja. Az autót a sárbogárdi hivatásos tûzoltók állították a kerekeire.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Szalagavató Alsószentivánon

Kérdezték

Február 23-án a negyedik olyan évfolyamunkat köszöntöttük, akik Alsószentivánon
kezdték meg esti tagozaton középiskolai tanulmányaikat és jutottak el az érettségi
kapujához.
Sütõ László tagintézmény-vezetõ megköszönte a csapatnak
az eddigi kitartó munkát, s kiemelte, hogy a most átadott
szalag is jelzésértékû: néhány
hónap és kezdõdnek a vizsgák,
amelyhez további sok energiát
és kitartást kívánt.
Kiss
Attila
osztályfõnök
egyenként köszöntötte az évfolyam tagjait a szalag feltûzése elõtt. Duska Adrienn, Gubik Szilvia, Horváth István,
Horváth Kitti, Imre Bálint
Antal, Kis-Miki Anita, Kisari
István, Kiss Attila, Kovács Zsolt, Kovácsné Berende Anikó, Márkus István, Nyireti Milán, Oláh Zoltán, Varga Balázs, Varga Gábor és Varga József tehetnek az évfolyamból
májusban érettségi vizsgát.
Az osztály tagjai ötletes, személyre tervezett bögrékkel köszönték meg oktatóiknak az
elmúlt évek munkáját, minden bögrét a pedagógus neve mellett a tantárgyához kötõdõ,
hangulatos kép díszített.
A tanárokkal elköltött közös vacsorát hangulatos karaoke zárta megannyi potenciális
X-Faktor- és Voice-jelölt felfedezésével.

A lakó panaszos, a fal penészes
A Kereszt utcából nyíló egyik kis közben, a
Mátyás király utca sarkától nem messze, a
csapadék miatt kialakult egy nagy tó, amibe belefulladnak az arra közlekedõk – panaszolták szerkesztõségünknek lakók. Az
ügyben az illetékesek intézkedését kérik.
Jó lenne ezt a részt lekövezni.
A problémát jeleztük a mûszaki osztálynak, akik ígérték, hogy utánanéznek a
dolognak.

Kiss Attila

Bál a
töbörzsöki
iskolában
Számos, egymást követõ szombati rendezvény utolsó programja volt a töbörzsöki
Szent István Általános Iskola hagyományos
jótékonysági bálja. Rendhagyó módon a
Patkó étterem helyett idén a klubhelyiségben várták a szervezõk a meghívottakat,
vendégeket. A gyerekek bevezetésként
mûsorral lepték meg a szülõket, testvéreket, rokonokat és tanáraikat, akik szép
számmal jelentek meg. Elõadásukat követõen vacsorával, majd tánccal, tombolával
folytatódott az est.
Hargitai Gergely

Ugyancsak a Kereszt utcában, a rendõrségtõl nem messze az árokban nem folyik
el rendesen a víz. Egyrészt valaki a kertjében lévõ árkot betemette, másrészt a panaszos háza sarkánál lévõ áteresz magasabban van, mint az árok. Emiatt a panaszos
lakó háza vizesedik, a kerítése megdõlt, és
a falak is penészesednek. Elkélne hát az
önkormányzat segítsége.

Álakció
Akciós terméket vásároltam az egyik sárbogárdi üzletben, ám a blokkot átellenõrizve megdöbbenve láttam, hogy a terméket az eredeti áron számolták fel nekem.
Megpanaszoltam a dolgot, ki is fizették a
különbözetet. Nem tûnt meglepettnek a
pénztáros, hogy hogyan fordulhatott elõ
ilyen.
Nem hagyott nyugodni a dolog, próbát tettem több más helyi üzletben is. Mindegyik
helyen ugyanígy jártam: az akciós ár helyett a rendes árat kellett fizetnem, de a
reklamáció után visszakaptam a pénzemet.
Más ismerõseim ugyanezt tapasztalták.
Fölhívom hát minden vásárló figyelmét,
hogy az akciós termékek kifizetésénél legyenek résen, mert úgy tûnik, az akció csak
beetetés. Ha nem vagyunk körültekintõek,
a pénztárnál nem kevesebbet, hanem többet fizetünk valójában.
Egy vásárló
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

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

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

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

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

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

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

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

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

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

Ha „süket” a telefon...!

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig,
P: 12-15.

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

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30,
tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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

Bogárd és Vidéke 2013. február 28.

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2013. március
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
március 2-3.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi út 6., 06 (30) 9398 629;
március 9-10.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent I. u. 3., 06 (20) 9749 065;
március 15-16-17.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út 30/a, 06 (20) 3557 213;
március 23-24.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos út 1/a, 06 (30) 6393 977.
március 30-31. és április 1.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 8161 376.
Az Élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a
06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2013. február 15-ei ülésén elfogadta:
– a 4/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletet a
köztisztviselõk díjazásáról, juttatásáról szóló
5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletet
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetésérõl;
– a 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletet
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetésérõl szóló 8/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 7/2013 (II. 21.) önkormányzati rendeletet a
közterületek használatának szabályozásáról és
rendjérõl szóló 11/1997. (V. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
– a 8/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletet a
képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûkö-

dési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 9/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletet az
épített környezet alakításáról és az építészeti
örökség helyi védelmérõl szóló 23/2000. (IX. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 10/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletet
Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletet a
gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 41/
2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 12/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletet az
egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI.
15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ SZIRÉNAPRÓBÁRÓL
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû
Zrt. 30 km-es körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres,
Vajta településeken hangos üzemû (teljes körû) szirénapróba végrehajtására kerül sor 2013. március 4-én, hétfõn, 13 órakor.
A szirénapróba során a „Katasztrófariadó”, valamint a „Riadó elmúlt” jelzéseket lehet majd hallani a
fenti idõpontban.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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2013. február 28. Bogárd és Vidéke

BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
XVII. forduló

Sárbogarak–Sárkeresztúr Kike
3:20 (2:10)
Vezették: Tóth I., Böröndi G.
Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri P., Rigó,
Mondovics.
Csere: –
Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös, Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Szauervein.
1+3 fõvel állt ki a mérkõzésre a Sárbogarak csapata. 1. perc: Sütõ kapufát találta
telibe, Geiger meg mellé lõtt. 2. perc: Sütõ
remek csel után megszerezte a vezetést.
Még ugyanebben a percben a második találatot jegyzi. 3. perc: Sütõ újabb gólja a
mesterhármast jelentette. 4. perc: Mondovics kapufára lõtte a labdát. 6. perc: Geiger
kapu mellé lõtt. 7. perc: Mondovics megint
nem találta el a kaput. Vörös megismételte
az elõbbi mutatványt. 9. perc: Rigó hazaadását Sütõ csípte el, közelrõl nem hibázott.
11. perc: Rigó röviden adta haza a labdát,
Hajdinger közbelépése után rezgett a háló. 13. perc: Geiger szerzett gólt. 15. perc:
Hajdinger nagy lövése a felsõ sarokban kötött ki. 18. perc: Mondovics egymás után
cselezte ki a védõket és szépített, majd Vörös és Dizseri is feliratkozott a góllövõk
közé. 19. perc: Szauervein és Hajdinger állította be az elsõ félidõ eredményét. 21.
perc: Vörös-góllal indult a második játékrész. 22. perc: Vörös újabb gólja élményszámba ment. 24. perc: Sütõ kapura gurítása Mondovics lábáról került a hálóba. 25.
perc: két gól, elõbb Geiger, majd Hajdinger mattolta a védekezõ Sárbogarakat. 26.
perc: a teljesen szétesett Sárbogarak ellen
Geiger volt eredményes. 28. perc: Vörös
újabb gólt lõtt. 30. perc: most Sütõ eredményes. 34. perc: Geiger-találat. 36. perc:
Vörös találata. 39. perc: Dizseri Mondovics átadását lõtte be. Fair play díjat érdemel sportszerûségéért a Sárbogarak csapata.
Dizseri Péter: Sárbogarakban lõtt utolsó
két gólomat Horváth Rékának és hûséges
szurkolóinknak ajánlom!!!
Góllövõk: Mondovics, Dizseri 2 ill. Sütõ 5,
Hajdinger 3, Geiger 4, Szauervein, Vörös 6,
Mondovics öngól.

Sárszentmiklós öfi–Cece Old Boys
4:0 (1:0)
Vezette: Böröndi G.
Sárszentmiklós öfi: Plézer – Tóth I., Pintér, Deák, Killer G.
Csere: Derecskei, Kiss, Kun, Szepesi.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli,
Szikszai, Fülöp T., Németh.
Csere: Király, Kovács, Tar, Tóth S., Szeip.
2. perc: Szikszai kapu mellé lõtt. 5. perc:
Fülöp T. lövése kapu fölé szállt. Sok az átadási hiba!!! 10. perc: Kiss kilõtte a hosszú

alsó sarkot. Még Killer I. is megtapsolta a
szép találatot! 12. perc: Derecskei szorongatott helyzetben kapu fölé bombázott. 14.
perc: Kun a kapu mellé lõtt. 15. perc: Király sem találta el a kaput. Jó iramú a mérkõzés! 16. perc: Killer G. cseleibe belebonyolódott. 18. perc: Fülöp Gy. lábbal hárította Killer G. lövését. 19. perc: Pintér lövését hárította Fülöp kapus. 22. perc:
Szikszai a kapu elõtt keresztbe rúgta el a
labdát. 24. perc: Tóth fejesét védte Fülöp.
25. perc: Mikuli (Bogárdi Béla) fejelt kapu
fölé. 27. perc: Fülöp T. lõtt kapufát. 28.
perc: Deák lábáról Fülöp Gy. szedte le a
labdát. 29. perc: Szepesi mellé durrantott.
30. perc: bõvelkedett eseményekben! Deák lövése után Fülöprõl ismét elé pattant a
labda, lövése elkerülte a kaput. Killer G.
átadását Deák a kapuba fejelte. 31. perc:
Kiss újabb gólját a nézõk megtapsolták.
Killer I. meg csak nézett! 33. perc: Szeip
sarkalását védte Plézer. 34. perc: Tóth lövése sem okozott gondot Plézernek. 35.
perc: Killer G.-t buktatták, a megítélt szabadrúgást elpuskázták. 36. perc: Király lövése a kapu fölött zúgott el. 37. perc: Kiss
mit hagyott ki? 38. perc: Kun lövése Király
lábáról vágódott le. 39. perc: Kiss állította
be a végeredményt.
Sárga lap: Király.
Góllövõk: Kiss 3, Deák.

Toledó 2005–Légió 2000, Pentagri
5:4 (3:1)
Vezette: Böröndi G.
Toledó 2005: Fûrész – Rozgonyi J., Dombi
Z., Dombi V., Barabás R.
Csere: Barabás B., Csuti T., Rozgonyi G.
Légió 2000, Pentagri: Szilágyi B. – Németh, Huszár Z., Örkényi, Vereczkei.
Csere: Csuti Z., Kelemen, Szilágyi F.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Csuti T.
Piros lap: Fûrész.
Góllövõk: Rozgonyi J., Barabás B. 2, Barabás R. 2. ill. Örkényi, Huszár Z., Kelemen,
Csuti Z.

Extrém–Twister Galaxy 9:3 (5:2)
Vezette: Böröndi G.
Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Horváth D., Szabó.
Csere: Horváth T., Stiksz, Huszár Cs.
Twister Galaxy: Boros – Balogh, Killer I.,
Simon, Salamon.
Csere: Bognár I., Bognár T., Szabó, Szántó.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Salamon.
Góllövõk: Horváth D., Szabó 2, Dévényi 3,
Stiksz, Flõgl, Horváth T. ill. Szabó, Killer I.,
Salamon.

Spuri–FLD Ászok Ásza 0:18 (0:6)
Vezette: Böröndi G.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Gál, Czeiner, Huszár.
Csere: –
FLD Ászok Ásza: Farkas – Magyar,
Roszkopf, ifj. Bor, Bor.
Csere: Lakatos, Mihalkó, Vinklmann.
1. perc: Magyar hamar megszerezte a vezetést. 2. perc: Bor bal lábas lövése a kapuban. 5. perc: Bor kecsegtetõ helyzetben a
kapu mellé lõtt. 7. perc: Czeiner lövését
védte Farkas. 8. perc: Lakatos kapu mellé
trafált. 9. perc: Lakatos átadását Bor nem
hibázta el. 10. perc: szöglet után Bor lõtt
kapu mellé. 11. perc: Bor a harmadikat is
beverte. 14. perc: Lakatos lövését védte
Gál. 17. perc: Bor a negyediket rúgta. 18.
perc: Vinklmann a kapufát tesztelte. 20.
perc: újabb Bor-gól az elsõ félidõben. 21.
perc: Lakatos lövése a jobb alsó sarokban
kötött ki. 22. perc: Bor lövését Huszár a
gólvonalról rúgta ki. 23. perc: Czeiner,
majd Bereczki lövését védte Mihalkó. 25.
perc: kapufáról Lakatos elé került a labda,
aki nem hibázott. 27. perc: Lakatos lõtt
újabb gólt. 29. perc: Bor Szepesi átadását
lõtte be. 31. perc: Magyar átadását ismét
Bor lõtte be. 33. perc: Lakatos nem hibázott. 34. perc: Bereczki-kapufa, Bor-gól.
35. perc: Farkas is feliratkozott a góllövõlistára. 36. perc: a Lakatos-gól már nem
meglepetés. 38. perc: ifj. Bor-gól. 39. perc:
Bor-gól. 40. perc: Lakatos állította be a
végeredményt.
Góllövõk: Magyar, Bor 9, Lakatos 6. Farkas,
ifj. Bor.
Tabella
1. FLD Ászok Ásza

17

2. Extrém

17

15/2/0 104:16 47
13/1/3

90:43 40

3. Sárkeresztúr Kike

17

12/0/5

91:40 36

4. Légió 2000, Pentagri

17

10/0/7

45:35 30

5. Sárszentmiklós öfi.

17

9/1/7

91:49 28

6. Twister Galaxy

17

5/4/8

56:61 19

7. Toledó 2005

17

5/3/9

49:79 18

8. Cece Old Boys

17

4/2/11

34:74 14

9. Sárbogarak

17

3/0/14 32:122 9

10. Spuri

17

2/1/14 32:101 7

Góllövõlista
I. Deák Géza, Sárszentmiklós öfi, 37 gól.

Az eredményhirdetésre az utolsó
mérkõzés után 20 perccel kerül sor!
Kérjük a csapatokat, hogy jelenlétükkel
tiszteljék meg a gyõzteseket!!!
Gróf Ferenc
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SÍC – hírek,
eredmények
Nyolcan dobogóra értek, közülük négyen
már OB-ra érettek.
Alsóörsön február 23-án rendezték a Közép-dunántúli Íjász Régió Kvalifikációs és
Minõsítõ Teremíjászversenyét. A tét a minõsítés elérése, illetve a 2013. márciusi országos bajnokságon való indulási jog megszerzése. Egyesületünkbõl 4 felnõtt, 2 ifjúsági és 3 fõ gyermek- és serdülõkorú, azaz
összesen 9 fõ sportoló indult a megmérettetésen, közülük nyolc versenyzõnknek
sikerült dobogós helyen végeznie.
Eredményeink:
1. helyet szerzett: Krencz Szabolcs felnõtt
ffi, Katona Dorottya kadet lány, Stadler
Balázs serdülõ fiú, Gilicze László senior
ffi;
2. helyen végzett: Széplaki Zoltán felnõtt
ffi, Horváth Tamás ifjúsági fiú;
3. helyezettek: Varga Enikõ serdülõ lány,
Szénási Benedek gyermek fiú.
A felnõtt ffi mezõnyben induló Katona
Alexnek a 6. helyet sikerült elérnie.
A kvalifikáció minõsítési szinthez, köregységhez van kötve, azaz országos bajnokság
biztos résztvevõje, aki minimum 3. oszt.,
vagy magasabb, 2-1. oszt. minõsítést szerzett versenyzõ lehet. Egyesületünk négy fõ
sportolója: Krencz Szabolcs, Katona Dorottya, Széplaki Zoltán és Stadler Balázs
szerezte meg az indulás jogát.
Tisztelt Olvasók, tisztelt Támogatóink!
Köszönjük Önöknek, hogy a múlt évben a
személyi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünket ajánlották fel, és ezzel hozzájárultak mûködésünkhöz, valamint sportolóink
versenyeztetéséhez. Kérjük, hogy az idén
is legyenek segítségünkre, az Önök támogatása aranyat ér számunkra!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Látogassa meg egyesületünket, legyen
egyesületünk tagja! Bõvebben tájékozódhat a Sárréti Íjász Club honlapján:
sic.hupont.hu, vagy személyesen az egyesületben.
Várjuk jelentkezését (lgilicze@tolna.net).
Köszönettel: SÍC-versenyzõk

NÕNAPI RETRO
DISZKÓ
Mindenkit sok szeretettel várunk

2013. március 9-én 21 órától
a Mészöly Géza Általános Iskolába.
A zenét szolgáltatja: Kiss Gábor.
Belépõ: 1.000 Ft.
Extra meglepetés, egy nõi napi ajándék!
A rendezvény alatt büfé üzemel.
Az est bevétele a Sárbogárdi Zengõ
Óvoda Alapítványát támogatja.
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Miklósi hírcsokor
Felsõs farsang a miklósi iskolában
„Farsang napja eljött már, kezdõdik a jelmezbál, zeneszóra vígan lép, ring a tarka báli
nép.”
Ezzel a beköszöntõvel indult az idei felsõs farsang iskolánkban. A nyolcadikosok bevonulását a Kis Csillag Hiphop Tánciskola mûsora követte. A gyerekek tánca megalapozta
a jó hangulatot, alig várták már a legidõsebbek is, hogy táncra perdüljenek. Hátra volt
azonban még az osztályok bemutatkozása. Az idén a téma a magyar rajzfilmek birodalma volt. A sort a nagysikerû Macskafogó nyitotta tipikusnak mondható karakterek egyedi megformálásával. Ezt követõen a kis róka, Vuk megható története elevenedett meg a
szemünk elõtt, akit fotósaink éppen a tyúkól meglátogatása közben kaptak lencsevégre.
Harmadikként a horgászszenvedélyének a Fõkukaccal együtt hódoló nagy ho-hoho-horgászt láthattuk, illetve hallhattuk. Õt követte dr. Bubó, a vérbeli agglegény és pszichológus a Kérem a következõt! címû mesébõl. Megjelent a színen Bubó asszisztense, a
hatalmas szívû Ursula is, aki halálosan szerelmes a doktor úrba. A Mézga család kedves,
mindannyiunk által jól ismert figuráinak bemutatkozása fergetegesre sikerült. Eljött közénk Géza, a kétbalkezes apa, aki felesége, Paula mellett játssza a másodhegedûs szerepét; Aladár, a család 12 éves csodabogár fia és a tinédzser Kriszta, aki korosztálya bohóckodásait testesíti meg; Maffia, a cica, Blöki, a kutya és dr. Máris, a cinikus szomszéd is. A
rajfilmek sorát Süsü, a jószívû, egyfejû sárkány megjelenítése zárta, akit a háromfejû apja
kitagad, de az emberek befogadják. Legjobb barátai a Kóbor királyfi, aki késõbb király
lesz, és fia, a Kiskirályfi. Fõ ellensége Torzonborz király.
A mesék – csakúgy, mint a legtöbb mûalkotás – sokrétûek, mert vidám perceket szerezve
segítenek kikapcsolódni, miközben el is gondolkoztatnak bennünket. Humoros, kreatív
ötletekkel teli volt minden osztály bemutatkozása. Ötösre vizsgáztak szórakoztatásból a
gyerekek, osztályfõnökeik és iskolánk szabadidõ-felelõse, Zámbó Zsuzsanna tanárnõ
egyaránt.
A humor után, igaz csak néhány percre, de komollyá vált a kép, ugyanis a végzõsök várva
várt keringõje következett. Káprázatos volt a zene és káprázatos volt a tánc is. A tél igazán megrettenhetett ezen a napon, hiszen vígsággal, tánccal, zeneszóval egyszerre lett
elijesztve Sárszentmiklósról.
TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0030 MiSulink újságíró szakkör

Virágba borult az iskola, jöjjön a tavasz!
ÖKO-iskola lévén szívügyünknek tekintjük a környezetünkben felhalmozódott hulladékok újrahasznosítását. Ez adta az ötletet, hogy az üres PET-palackokból virágdekorációt
készítsünk, színesebbé téve a tornatermi folyosó fehér falát. Beindult a gépezet. A gyerekek naponta hozták a tisztára mosott palackokat, melyeket szabad idejükben virág alakúra formáztak olló és egy kis ügyesség segítségével. Miután összegyûlt a kellõ mennyiségû, kb. 220 darab virág, egy délután alatt tarka színûre festettük õket az iskola-felújításból megmaradt festékek felhasználásával. A virágmezõ felragasztása után a 24 képet
Laci bácsi rögzítette a falra. Reméljük, virágaink meghozzák a várva várt tavaszt!
Kovácsné Rehák Judit

Jótékonysági bál a sárszentmiklósi iskoláért
A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány megszületése óta csupán 18 év telt el, de a támogató bálok száma a február 22-eivel együtt már bizony a huszadik.
A program a közönséggel zsúfolásig megtelt tornateremben kezdõdött. A mûsort a 6. b-s
lányok „Ördögtánca” nyitotta, majd sorban következtek az elsõ osztályosok: vendégeket
táncra perdítõ kéményseprõk, ABC ország lakói, népi játékokat játszók. Fellépett a Tücsökmadár éneklõ csoport, a Csalogató néptánckör a Violin mûvészeti iskola néptáncosaival kiegészülve. Ráadásul kaptunk a legnagyobbaktól egy meglepetéstáncot. Bátai
Nóra és Nyikos Nóra Bródy János Köszönöm címû dalát énekelte el. Befejezésként a
nyolcadikosok látványosan kitalált keringõje következett.
„Tudjuk, az idõ nem áll meg, de vannak dolgok, értékek, amelyek a sürgetõ idõ ellenére
is megállnak. Emberi erõfeszítés kell, hogy elpusztítsuk, vagy hogy megõrizzük õket.” –
A bölcs gondolat Csoóri Sándoré, az erõfeszítés a miénk. Valamennyiünké. Mindannyian, akik az idén tettek valamit ennek a bálnak sikeréért, az erõfeszítést választották.
Azért az értékért, amit tanításnak, nevelésnek hívunk. Mert az oktatás, az iskola áll a szaladó idõben. Érték, amit õrizni kell, és ezt az õrizni tudást kell átadni a gyerekeinknek is.
Horváth Ferencné igazgató
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Az erõtér
Egy fiatal kislány tanítványom felkért,
hogy eskessem össze võlegényével. Megkérdeztem tõle, van-e valami kedves Igéje,
aminek az alapján szeretné, hogy az áldást
mondjam fölöttük. Azt mondta:
– Van, Bandi bácsi: „…szüntelenül imádkozzatok.”(1 Tessz 5,17)
Meghökkentem, mert hosszú lelkészi pályám alatt ezt az Igét esküvõre még soha
senki nem kérte tõlem. Nekem se jutott
volna eszembe, hogy ezt esküvõi Igének
fölvegyem. Kicsit riadtan néztem, hogyan
lesz ebbõl esküvõi Ige.
Elkezdtem gondolkozni – ilyenkor mindig
elõveszem a görög szöveget –, és fölfedeztem valamit. Tudniillik az eredetiben az
áll, hogy szüntelen Isten elõtt álljatok,
szüntelen Isten elé. Isten elõtt való létünk
szüntelensége, hogy szüntelen imádkozzatok.
Itt errõl van szó. Lehet ennél többet, szabad ennél kevesebbet mondani két drága
fiatal embernek, hogy álljatok szüntelen
Isten elõtt, házasságtok legyen mindig Isten elõtti élet, szüntelen imádkozás?
Azután tovább meditáltam, s arra jöttem
rá, hogy az imádság nem monológ. Elmondogatjuk a Miatyánkot, meg a lefekvés
elõtti imát: „Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem…” – van, aki hetvenéves korában is csak ezt az egyet tudja.
Nem baj, mert tényleg lecsukódik majd a
szemünk. De nem imamalom az imádság,
még csak nem is dialógus, hogy egyvalaki
beszél Istennel, még csak nem is trialógus,
amikor férj és feleség áldja Istent, és ott
szent emberi és isteni hármasság jön létre,
hanem: „szüntelen lépjetek Isten elé” – legyetek Isten elõtt, és úgy éljétek az életeteket.
Ahol valakit vár egy kis közösség, vagy egy
nagyobb, hogy õ is áldhassa Istent, õ is dicsõíthesse a Jézus Krisztust, ott fölbuggyan valami, ott erõtér támad. Nem tudok más szót rá: valami vibrálni kezd. Ott
érzõdik, hogy eggyel vagyunk, ott nem csak
a szavak peregnek, mint a kaláris; ott valami szikrázni, tündökölni kezd, valóban
erõtérbe kerül a kis csoport, hiszen Jézus
ígérte, hogy ahol ketten, vagy hárman
együtt vannak az Õ nevében, Õ jelen van
ott, és ahol Jézus jelen van, ott szikrázni
kell valaminek. És ha valaki ebbõl az erõtérbõl lép ki a mi kis emberi életünkbe,
viszi magával ezt az erõteret.
Eszembe jutott lelkészi pályám kezdete, és
egy áldott lelkész házaspár, akiket azonnal
megszerettem, ahogy a parókia kis káplánszobájába mentem lakni mint káplán, mert
éreztem, hogy ott nekem nagyon jó lesz.
Valóban nagyon jó volt. Késõbb döbbentem rá, hogy egy krisztusi életformát láttam, ami egész életem startjára nagy hatással volt.
Ketten éldegéltek, gyermektelenül; reggelinél, ebédnél és vacsoránál is mindig ott
ülhettem az asztaluknál. Étkezések után
az idõs lelkész fölállt és a nagy kertben jó

fél óra hosszat sétált, jött-ment, hol egy levelet szemlélt, de soha le nem szakította;
tavasszal megállt, negyedórákig nézte a
virágzó mandulafákat.
Egyszer mondtam a nagytiszteletû aszszonynak, hogy az én drága fõnököm – szálas, egyenes székely ember volt – azért
ilyen egészséges, mert minden étkezés
után jön-megy. Azt felelte: „Nem csak sétál, ilyenkor imádkozik.”
Akkor döbbentem rá, mit jelent ez a „szüntelen”. Megfogott és megsimított egy levelet s benne Isten teremtõ szeretetét, átnézett a mandulafa virágán és látta Istent,
mert aki egy virágzó ágat néz, az jobban
látja Õt. Aztán kezébe vett egy kavicsot,
abban is az életet, a teremtõ életet tudta
tapintani. Áldja meg Isten az emlékét,
hogy ilyen csodálatos imamódra, életformára tanítgatott engem! És áldassék mindenki, akitõl meg lehet tanulni ezt az erõteret és életformát. Hát ez a szüntelen
imádkozás. S ezt csak így lehet. Másképp
nem. Nem szüntelen imamalom, hanem
valami ilyesmi.
Aztán eszembe jutott egy már nem is olyan
fiatal pár, akiket valamikor kedveltem.
Mindketten mélyen hívõ emberek voltak.
A férfi igazi mokány, magyar pukkancs
ember, aki rögtön fölmérgelõdött, a felesége meg csöndes, szelíd kis valaki. Ez az
ember elmondta egyszer nekem, mint öreg
barátjának:
– Nagyon szeretem a feleségemet, de sokszor megbántom, mert én rögtön fölrobbanok, rögtön szikrázom, mérgelõdöm, s úgy
csudálom õt, mert akkor leül, összeszorítja
a kezét. Ilyenkor mindig abbahagyom a
morgolódást meg a szikrázást, mert nem
szól, csak néz rám, vagy túl rajtam és nem
szól semmit, csak szorítja a kezét.
Más alkalommal meg az asszonnyal beszélgettem, és szóba hozta:
– Eleinte nagyon pukkancs, benzinfejû
volt a férjem. Ha mérgelõdött, arra vigyáztam, hogy nehogy szóljak. Cipzár a szájra,
leültem, néztem, nem is rá, mert még a szeme is szikrázott; mögé néztem és mondtam
a Miatyánkot, addig mondtam, amíg õ abba nem hagyta, de csak magamban mondtam. Régebben ötvenszer is el kellett mondanom, most csak egyszer-kétszer, már
akkor lelohad.
Errõl van szó. Amikor az ima erõtér lesz,
életformává válik, férj- vagy feleségszelídítõ életformává.
És kitõl tanulta az én fõnököm vagy ez a feleség? Attól, aki szüntelen imádkozott,
szenvedett és imádkozott. Ez volt az élete
– a mi Urunk Jézus Krisztus élete. Tõle lehet tanulni ezt az életformát, az Isten színe
elõtt élést, a szüntelen imádkozást.
Minden istentiszteleten ketten prédikálnak, ketten mondják a magukét: az igehirdetõ és a sugdosó. Az egyik mondanivaló a
szószékrõl hangzik el, a másik belülrõl, a
lelkünk legmélyérõl. Onnan beszél a nagy
sugdosó. Az igehirdetõ azt mondja, hogy

szüntelen imádkozzatok: erõtérben maradjatok. A sugdosó azt: „Ugyan, kérem,
hát mágneses erõtér, elektromos erõtér
van. De ez micsoda? Imaerõtér? Ugyan,
kérem! A Rózsadombon egy úszómedencés luxusvillában, ahol sok pénz van, abból
lehet életformát csinálni. Életforma Isten
elõtt? Ugyan!”
Mindig ketten prédikálnak. A másik azt
mondja, hogy a prédikáció csak illúzió, délibáb. Jó, eleget tettél vallásos kötelességednek, itt voltál, szépen menj haza és élj
csak úgy, ahogy én mondtam neked, amíg
õ a szószéken beszél.
Valaki elhatározza, hogy egy dzsippel
egyedül átmegy a Szaharán. Megtanult
mindent a Szaharáról, azt is, hogy van délibáb, az a csalóka valami, amikor az ember
a tulajdon szemének sem hihet. Emberünk
mindent megtanult, csak éppen a motorszerelést nem, elakadt a sivatagban, lerobbant a motorja. Gyalog nekiindult, és már
szinte a végét járta, halálosan szomjas,
amikor hirtelen lát egy oázist, látja a pálmafákat. Minden erejét megfeszítve elkezd felé kúszni, de egyszer csak azt gondolja, hát igen, ez a délibáb, és ott meghal.
Pár óra múlva két beduin megy arra,
meglátják és az egyik azt mondja: „Hogy
lehet az oázistól ötven méterre meghalni?”
Én arról beszéltem, hogy ez oázis, ez valóság, itt élõ víz van, ez életforma, ez nem illúzió! A sugdosó pedig azt mondta, hogy
délibáb, illúzió, az, ami itt van, csak prédikáció. Tessék választani!
Kedves Atyánk, szinte naponként el kell
döntenünk, hogy az oázis és az élõ víz valódi-e, hogy odamegyünk-e, vagy azt mondjuk, hogy ez csak káprázat, afféle kegyes
beszéd. Köszönjük, hogy hihetünk és tudhatjuk, Urunk Jézus, hogy amit Te mondtál, az valóság. Amit apostolaid továbbmondtak a Te szíved felõl, az is valóság. És
köszönjük, hogy szabad nekünk szüntelen
Elibéd lépnünk.
Most is elõtted álltunk, erõtérbe kerültünk, és szeretnénk a Te életformádra,
akárhogy csetlünk-botlunk is, igent mondani. Védj meg bennünket a kísértéstõl,
nehogy a nagy sugdosó logikus sugdosásaira figyelve bólintsunk: bizony így van. Mert
ha úgy van is, nincs az jól.
Uram, könyörülj meg rajtunk, esendõ,
sokszor másfelé, a nagy sugdosóra figyelõkön! Könyörülj rajtunk, irgalmazz nekünk,
hogy ha ki is esünk ebbõl az erõtérbõl, de
újra visszakönyörögjük magunkat eléd, és
hadd próbálgassunk a szinte lehetetlent, a
Te követésedet mindaddig, amíg haza nem
ölelsz bennünket magadhoz egészen, az
örök erõtérbe. Ámen.
Forrás: Dr. Gyökössy Endre:
Fogadd el végre önmagad!
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Vándorlásaim 27.
A fantasztikus reggeli után sietve búcsúzunk háziasszonyunktól, hiszen még hosszú út áll elõttünk.
– Jaj, várjanak még, csomagolok egy kis útravalót! Reggel levágtam
egy csirkét és kirántottam. Üvegbe töltöm a madártejet is – vendéglátónk sietve térül-fordul, s a konyhából egy megrakott szatyorral
áll elénk. – Van benne õszibarack és alma is a kertbõl. Ugye, máskor
is eljönnek hozzám? Jaj, egyem a szíveteket, drágaságaim! – öleli át
még egyszer a két kislányt, s körbecsókolja õket. – Aztán vigyázzon
ám rájuk az úton, mert a Duna veszélyes! – fordul felém aggodalmaskodva, s mintha rokon lennék, én is kapok egy könnymaszatos,
csattanós puszit mindkét arcomra.
Elköszönünk. Többször visszafordulunk integetni, míg rákanyarodunk a Dunához vezetõ útra.
A nyárfákról sárga levelek hullnak elénk. Kesernyés illatuk az õszt
idézi. Vége a nyárnak, és vége az életünk egy szép idejének.
Vízre szállunk. Hosszúkat húzok az evezõvel. A gyerekek gondtalanul játszanak a boltos nénitõl ajándékba kapott babákkal. Énekelnek:
„Tente, baba, tente, szemecskédet csukd be,
Aludj, ingó-bingó kicsi rózsabimbó.”
A csónak ringása, az evezõk egyhangú surrogása hamarosan õket is
álomba szenderíti.
Estefelé érünk Földvárra. Már égnek az utcai lámpák, mire partra
tesszük a csónakot, és gyalogosan hazaérünk.
– Anyu, anyu! Megjöttünk! – rontanak be a lakásba hangos örömmel a lányok. Anyjuk nyakába csimpaszkodva csókolgatják, ahol
érik. – Úgy hiányoztál! Jó lett volna, ha te is velünk vagy!
Míg egymás szavába vágva mesélik élményeiket, anyjuk közéjük
térdel, úgy öleli át, simogatja, csókolja õket, ahol éri.
– Annyira hiányoztatok! – szakad ki belõle a zokogás, és ömlenek a
könnyei, miközben olyan fájdalmas pillantást vet rám, hogy majd
megszakad a szívem.
Félszegen állok, mintha máris idegen lennék ebben a lakásban. Ildi
csodálkozva rám néz, aztán míg egyik kezével öleli az anyja nyakát,
a másikkal az én kezem után nyúl, s odahúz közéjük engem is. Átölelem õket, s már együtt sírunk rá a gyerekek fejére. Õk még nem
tudják: holnap elmegyek örökre.
A vitákba, veszekedésbe belefáradva hosszú éjszakai beszélgetéseken egyeztünk meg: úgy válunk el, hogy nem veszekedünk a gyerekekért egymással. Most még az anyjukra nagyobb szükségük van,
ezért vele maradnak. Otthagyok lakást, bútort, s én megyek el új
életet kezdeni.
A Mûvelõdési Közlönyben lakással hirdettek igazgatói állást Sárbogárdon a mûvelõdési központnál. Megpályáztam, s 1971. szeptember 1-jétõl, azaz már holnapután ott dolgozom.
Ezen az estén még utoljára együtt fürdetjük meg a gyerekeket,
együtt ülünk az ágyuk szélére. Azt kérik, hogy a szigeten élõ állatkacsaládról meséljek anyunak. Elmesélem hát, hogy él ott a szigeten
egy öreg fa odvában a szõrmók apuka és az anyuka a két kis kölyökkel. A mesét hallgatva feleségem kétségbeesetten szorítja meg a kezem. Körme fájón a tenyerembe mélyed. Nem sírunk, de könnyfátyolos szemmel énekeljük nekik a mese után együtt az Altatót: „Lehunyja kék szemét az ég…” A második versszakig se jutunk, már
messze járnak az álmok mezején. Nézzük õket még egy ideig, aztán
egyikünk jobbról, másikunk balról adja mindkettõnek az
álompuszit. Lábujjhegyen kilopakodunk, s halkan becsukjuk a szobájuk ajtaját.
Dobozokba pakolom a könyveimet, táskákba a személyes dolgaimat. Feleségem némán, tehetetlenül nézi, ahogy teszek-veszek. Ekkor tudatosodik mindkettõnkben, hogy visszavonhatatlanul vége a
közös életünknek.
Reggel kerékpárral indulok Sárbogárdra. A holmimat egy barátom
autóval hozza majd utánam. Alsószentivánon megállok az artézi
kútnál. Megtöltöm a kulacsomat, és tekerek tovább Alap felé. Tíz
óra körül hagyom magam mögött a sárbogárdi helységjelzõ táblát.
„Mi vár itt engem?” – horgad föl bennem a kérdés, míg ráfordulok a
fõútra. Már három kilométert hagyok magam mögött, de még mindig nincs itt a fõtér. Leszállok, megszólítok egy férfit, aki kerékpárján egy zsák tápot tol az út szélén.

– Jó napot kívánok! Megmondaná nekem, milyen messze van még
Sárbogárd központja?
– Magának is adjon Isten! Hát, fiatalember, ez még csak
Sárszentmiklós, amit Bogárdhoz csatoltak erõszakkal. Tekerje csak
tovább a pedált még két kilométert. Hosszú falu ez, van vagy 12 km
elejétõl a végéig, hogy a fene esne belé abba a gyüttment enyingi
bandába, akik ezt a ganédombot világ csúfjára hét faluból összerakták! – kanyarítja el a mondatot még egy cifra káromkodással megtoldva.
Megköszönöm a kimerítõ tájékoztatást meg az érzelmektõl fûtött
rögtönzött falutörténeti ismertetõt. Felülve kerékpáromra serényen hajtok tovább. Óvakodom megemlíteni akárcsak egy szóval is,
hogy holnaptól én is a „gyüttmentek” táborát gyarapítom Sárbogárdon. Talán pofon is cserdít a dühös atyafi, ha ezt megtudja.
Beérkezem végre a fõtérre. Szovjet hõsi temetõ vörös csillagos fejfákkal fogad a falu közepén. Égbe nyúló obeliszk áll a temetõ közepén, a tetején vörös csillaggal. A tér jobb oldalán emeletes szocreál
épület, rajta szintén vörös csillag. Ez ráadásul éjszakára kivilágítható kivitelben hirdeti a kommunizmus dicsõségét. Az épületen lévõ
tábláról olvasom: „Járási Pártbizottság”. Na, mondom, itt székel az
iménti helyi polgár által emlegetett „enyingi banda” egyik fele! A
pártbizottsággal szemben egy másik emeletes épület. Rajta a felirat
hirdeti, itt székel a „Járási Tanács”. Azt meg, gondolom, biztosan az
„enyingi banda” másik fele uralja. „Hú, micsoda kádervilág lehet
itt!” – gondolom magamban. A két épület ölelõ karjában, középen,
egy új, lapos tetõs, modern épület áll. Ezt a „kultúra temploma”, a
„Járási Mûvelõdési Központ”. Na, akkor jobbról, balról figyelõ tekintetek kereszttüzében ez lesz az én munkahelyem. Belépek az
épületbe. Csönd fogad. Egy takarító néni jön elõ a félhomályból. Bizalmatlanul végigmérve kérdezi tõlem, hogy kit keresek. Amikor elmondom, hogy mi járatban vagyok, s megtudja, hogy én leszek holnaptól az új fõnöke, sajnálkozva rám tekint, aztán megszólal:
– No, magának se sok jövõt jósolok itt. De nem mondok semmit,
majd megtudja. Most nincs itt senki, Sztari elvtárs, a kollégája délután jön be. De menjen föl a járáshoz. Egyébként én vagyok a Juhász néni, a takarító.
– Megengedi, hogy körülnézzek egy kicsit az épületben? – kérdezem.
– Meg hát. Jöjjön, majd kinyitok mindent.
Végigjárva az alig néhány éve átadott épületet jó érzés tölt el. Sok
közösségi helyiség, modern, emelt soros színházterem, az aula táncteremnek kitûnõ. A munkához itt minden feltétel adott, a többit
meg majd meglátjuk. Átmegyek a járási hivatalhoz. A titkárnõt találom csak az irodában.
– Várhelyi elvtárs nincs bent, de itt lakik a közelben, a Kozma iskolában van a szolgálati lakása – igazít útba.
Könnyen oda találok. Bekopogok a lakás nyitott ajtaján. Egy kedves, mosolygós asszony fogad. Bemutatkozom, s mondom, mi járatban vagyok.
– A férjem nincs itthon, de üljön le, rövidesen megérkezik. Ne haragudjon, én közben a gyerekek tankönyveit, füzeteit csomagolom be,
mert kezdõdik holnap az iskola.
– Nem bánja, ha ebben én is segítek? Így jobban múlik az idõ – ajánlkozom.
– Örülök, ha segít, közben legalább beszélgetünk.
Leülök az asztal másik oldalára, kötjük együtt a könyveket, füzeteket, ragasztjuk a vignettát rájuk, s eközben sok mindent megtudok
Sárbogárdról, õ pedig rólam.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Töltött korongok
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 3 dkg élesztõ, 1 kk cukor, tej, 1 ek só, 20
dkg margarin; a töltelékhez: 1 doboz kukorica, 15 dkg sonka, 1
tömlõs sajt, 4 ek tejföl; a tetejére: 1 tojássárgája, 1 ek tejföl, reszelt sajt.
Langyos tejbõl, cukorból, élesztõbõl kovászt készítünk, hozzáadjuk a lisztet, sót, olvasztott vajat, és lágyabb tésztát gyúrunk. Amikor megkelt, kinyújtjuk vékonyra és pohár segítségével korongokat szaggatunk. A tejfölt elkeverjük a tömlõs sajttal, hozzá a sonkát, kukoricát. Az alsó korong közepére ráteszünk egy adagot,
majd a másik korongot rátesszük, széleit összenyomkodjuk, hogy
összeragadjanak. A tetejét megkenjük tojássárgája és tejföl keverékével. Reszelt sajttal megszórjuk, 170 fokon sütjük.
Más töltelékkel is finom, pl. kapros túróval. Lehet korong helyett
batyukat, vagy más formát is csinálni.

Tejfölös zöldségágyon
sült csirke- és halfilé
Hozzávalók: 60-70 dkg csirkemellfilé, 40 dkg tengeri halfilé, 50
dkg zöld zöldbab, 2 doboz konzervkukorica, 3 nagy gerezd fokhagyma, 1,5 nagy dobozos tejföl, 1 tk liszt, szójaszósz, olaj, só,
bors, borsikafû, kakukkfû, provence-i fûszerkeverék.
A csirkét és a halat nagyobb darabokra vágjuk, majd a fûszeres,
olajos, szójaszószos keverékben összeforgatjuk. Serpenyõben
elõször a csirkemellet, majd a halat megpirítjuk, hogy szép színt
kapjon, és fedõ alatt pár perc alatt puhára pároljuk. Ezt követõen
kiszedjük egy tálba, és helyükre öntjük a kukoricát, a zöldbabot, a
felaprított fokhagymát, és fedõ alatt ezeket is puhára pároljuk.
Közben sózzuk, borsozzuk, majd a tejfölt elkeverjük a liszttel,
hozzáöntjük a zöldségekhez, végül összekeverve egy tepsibe szétterítjük. Rárakosgatjuk a húst, a halat, és forró sütõben kb. 10
perc alatt készre sütjük. Tálaláskor lehet mellé rizst is kínálni, de
önmagában is nagyon finom.

Fõtt sonka kenyérben sütve
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dkg élesztõ, 3,2 dl langyos víz, pici
cukor, 16 g só, 50 dkg fõtt sonka.
A liszt közepébe mélyedést készítünk, beleöntünk a langyos vízbõl, ebbe teszünk egy kicsi cukrot és belemorzsoljuk az élesztõt.
Ha felfutott, akkor a többi hozzávalóval együtt alaposan bedagasztjuk a tésztát. Akkor jó, ha nem túl kemény, de a kezünkhöz
se ragad! Meleg helyen duplájára kelesztjük. Egy formát kikenünk olajjal. A megkelt tésztát lisztezett deszkán kinyújtjuk. A lecsepegtetett, puha, fõtt sonkát a közepére tesszük. A tésztát ráhajtjuk, alul csak 1 réteg tészta lesz, felül lesz a több rétegünk.
Megint pihentetjük. 20 perc után elõmelegített sütõben szép pirosra sütjük. Ha már majdnem kihûlt, könnyebb szeletelni.

2013. február 28. Bogárd és Vidéke

VOLT NÉKEM…
Hajaj, volt nékem tizennégy éves koromban a kollégiumban egy
féltve õrzött tízforintos bankóm, amelyet otthonról küldtek, hogy
legyen mibõl fogkrémet, szappant, füzetet vásárolnom, s amelyet
az ágyszomszédom ellopott, ahogy ezt már megírtam. A magyar
valuta értékcsökkenésének gyászos bizonyítéka, hogy az a tíz forint ma kb. ezernek felel meg. De volt nékem vagy harminc évvel
ezelõtt háromezer forintom, amelyen hanglemezt akartam venni
Pesten a Rózsavölgyi zeneboltban, de mikor fizetni akartam, már
nem volt meg nékem, mert a boltba betódult vásárlók közül egy
ügyes zsebtolvaj eltulajdonította. Mai érték szerint körülbelül
harmincezer forintnyi kár ért. De volt nékem több kerékpárom is,
ebbõl kettõt elloptak tõlem ismeretlen tettesek. Azt már tán meg
sem kellene említenem, hogy két kerékpárlámpámat is magáévá
tette valaki. Keserves veszteségem volt egy elég jó külsejû válltáskám, amelyet óvatlanul nyitva hagyott autómból emelt el valaki
Dunaújvárosban. Csak pár méternyire távoztam el a kocsitól, valakivel meg kellett beszélnem valamit. Mire visszaültem, az addig
a tulajdonomat képviselõ tárgy már nem volt a tulajdonom. A táskát karácsonyi ajándékba kaptam. És sajnos benne volt a tárcám,
már nem emlékszem, mennyi pénzzel. És még sajnálatosabb,
hogy a tárcában volt az összes iratom, úgymint a személyi és a vasúti igazolványom, jogsim és egyéb okmányaim. Nem merem megbecsülni, hogy mekkora kár volt ez csak a különbözõ hivatalokban
való szobrozás miatt is, hisz az iratokat pótoltatni kellett. De meg
kell említenem azt az esetet, amikor valaki letörte az iskolaudvaron levõ garázs lakatját, az ott helyet foglaló autónk ablakát betörte, s kilopta az autórádiómat. Szerintem ezért legalább tízezer
forint ütötte a markát a zugpiacon, viszont engem az ablakpótlás
miatt is legalább ötvenezer forintnyi kár ért. Közgazdasági zseni
kellene ahhoz, hogy kiszámítsa, mekkora konkrét értékemtõl
fosztottak meg ismeretlenek. Elvették tõlem, amiért én dolgoztam meg, ami az enyém volt, de õk felháborító módon jogot
formáltak arra, hogy elsajátítsák.
Ezeket a lopási eseteket csak nagy hirtelen rántottam elõ a memóriámból arra a hírre, hogy kirabolták az egyik lottózót, mégpedig igen körmönfont módon, az eladó szolgálatkészségével visszaélve. Ha megerõltetném az agyam, bizonyára több megkárosíttatásom is eszembe jutna. De például az egyik unokámnak a vasútállomáson kapták ki a kezébõl a mobiltelefonját, a másiknak az
iskolában lopták el a mobilját és a pénzét.
Nagyon lopnak mostanában mifelénk! Lehet, hogy a fiatalok számára hihetetlen, de volt idõ ezen a tájon, amikor a kerékpárt nem
kellett zárni a bolt elõtt. És a panellakás ajtaját nem volt szükség
többféle ravasz zárral bebiztosítani. És nem voltak mindenfelé rácsok, nem kellett mindent zárni. Pedig akkor sokkal, de sokkal nehezebben élt a nép, olykor kenyér sem volt. Vannak emberek,
akik nem ismerik a szégyent. Helyettük inkább mi szégyelljük
magunkat, hogy hová jutott ez az ország, ez a világ.
L. A.

KONCERTLÁTOGATÁS
2013. május 15. (szerda) 19.30
Budapest, Mûvészetek Palotája

IDÕJÁRÁS
Szárazabb idõszak következik, hûvös éjjelekkel, nappal az átlagosnak megfelelõ, vagy eleinte annál kissé magasabb hõmérsékleti értékekkel. Jellemzõen az ország nyugati részén lesz
hûvösebb. A hétvégén észak felõl megerõsödõ széllel a magasban hidegebb levegõ érkezhet, a változó felhõzet mellett fõleg
keleten egy-egy zápor, hózápor is kialakulhat és a nappali
csúcshõmérsékletek is mérséklõdnek kissé.
www.metnet.hu

C. Debussy: Noktürnök (Felhõk, Ünnepek)
M. Ravel: G-dúr zongoraverseny
M. Ravel: Zongoraverseny bal kézre
A. Roussel: Bacchus és Ariadne – 2. zenekari szvit, op 43.
Közremûködik: Jean-Francous Heisser (zongora)
Vezényel: Csaba Péter
Jelentkezési határidõ: 2013. március 16.
Telefon: 06 (25) 460 244, 06 (70) 771 2653, 06 (30) 5322 757
Bogárd-Dal Egyesület

Bogárd és Vidéke 2013. február 28.

ÚTINAPLÓ

15

Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
Szeretek osztott taxival járni, mert sok
mindent meg lehet tudni az utastársaktól.
Például azt, hogy Khojand városában olcsóbb és finomabb a paradicsom, mint
máshol, hogy 24 féle szõlõ terem a környéken, hogy egy szamár 100 dollár, a tehén és
a birka darabja 200 dollárba kerül.

7. rész
Umut (Remény) nevû hotel–motelom
árát 50 szomonira alkudtuk le a tulajdonosnál. Megint én vagyok az egyedüli turista. Egyedül fogok aludni egy tiszta szobában és ágyban, hurrá!
Érkezésem után a kedves tulajdonos azonnal meghívott egy udvari vacsorára. Tiszteletemre meghívta néhány barátját is. A salátát én készíthettem.
Asztaltársaim közé egy angolul kitûnõen
beszélõ tadzsik is került. Hétköznap itt lakik, hétvégén hazamegy Dusanbéba a családjához. A hotelhez tartozó épület másik
felében az ENSZ egyik irodája helyezkedik el, ott ügyvezetõ. Mesélte, hogy az Üzbegisztánból jövõ vasútvonalat az üzbég
határon már hat hónapja lezárták, onnan
nem jöhet többé áru, így döntött az üzbég
nagyvezér. A közös határ egy részét elaknásították, de mivel az üzbég nagyfõnök
nem írja alá az aknafelszedési szerzõdést,
nem mozdul az ügy. Az afgán határ mentén letelepített aknák fölszedését viszont
irányította, érdekes fényképeket is mutatott errõl.
Vacsoránkat enyhe vodkázás zárta le.
Reggel az üzbég sofõrrel Tigrovaja Balkába hajtottunk. Sofõröm elintézte, hogy ingyen vezetést kapjak. Ez egy természetvédelmi park, körülbelül 50 km2 területen
húzódik a Vakhs folyó mentén. A park a
nevét a korábban itt élõ kaszpi tigrisrõl
kapta. Az utolsót 1954-ben látták. A táplálékául szolgáló baktriai szarvas még mindig megtalálható, de nagyon ritkán látni.
Elterjedt, hogy aki elõtt megjelenik, annak
tiszta a szíve. Nos, nekem megjelent! Hirtelen bukkant ki a bokrok közül pár méterre elõttünk, míg a kocsival a kisebb ösvényeket jártuk. Ha sofõrömet nagyobb érdeklõdéssel áldotta volna meg a sors a természeti szépségek iránt, a fényképem élesebbre sikeredett volna. A türkmén erdõõr
már tíz éve itt õrködik, és még sosem látta
ezt a nagy, mégis kecses állatot. Késõbb,
amikor csak az erdõõrrel bolyongtunk,
számos friss, vagy egészen régi bogyóhalmot fedeztünk föl a bokrok alatt. Az erdõõr minden nyomról elmondta, hogy az kié,
mennyi idõs az állat és mikor járt ott.
Olyan jó lett volna egy egész napot bolyongani vele a sûrûben! De nem lehetett. A
park területén sakál, vadmacska, vörös róka, gazella, farkas, muflon, vaddisznó él,
hogy a 45 félébõl csak néhányat említsek.
A szavannás, félsivatagos területen még
214 fajta madár és 480 féle növény él. A
Vakhs és a Panj folyók itt duzzasztják föl az
Amu Daryát.
Másnap este ismét vacsorára hívtak. Ezennel egy telefontársaság fõnöke érkezett a
71 éves sofõrjével, aki régen mérnökként
dolgozott, nyugdíjasként lett személyi sofõr. Nagyon mûvelt férfi volt, így a társalgás ismét jól sikerült. Ebben az elmaradhatatlan vodkázás is nagy szerepet játszott.

Véletlenül merültek fel az árak Sahrituz és
Kulab között haladva a masrutkában, mert
estefelé körülbelül öt nagy birkanyáj is keresztezte az utunkat. Olyankor meg kellett
állnunk és várni a porfelhõben, amíg elsétáltak méltóságteljesen a nyáj tagjai, utolsóként a hatalmas pásztorkutyák. Ilyen kutyákat csak Törökországban láttam eddig.
Akkorára nõnek, mint három farkas.
Utolsó napomon a sofõröm öccse vitt el a
44 Tiszta Forráshoz. Útközben az út szélén
friss dohányt áruló férfiaknál álltunk meg,
de engem jobban lenyûgözött a mögöttük
álló ház verandájára kitett, lavórban heverõ, nagy szemû, sötétkék, zamatos szõlõ.
Kedvesen intettek, hogy vegyek magamhoz valamennyit. A lábosban árult zöld,
nedves dohányba beleszagoltam ugyan, de
annyi elég is volt. Nem értem, mit esznek
rajta a tadzsikok. Kivesznek egy csöppnyit
a kis zacskóból, fölteszik a fogínyükre, aztán pár perc múlva kiköpik, mindegy, hol
vannak. Vezetés közben például kissé lelassítanak, kinyitják a kocsiajtót, kiköpnek
rajta, ismét becsukják az ajtót, és mennek
tovább. Ha a népeket két részre osztanánk,
akkor a tadzsikokat én a köpõs népekhez
sorolnám.
A 44 Tiszta Forrásnál egy dombocska tetején áll Ali imám lovászának, Bobokambernek az emléktürbéje. Úgy tartja a monda, hogy amikor Ali a seregével ezen a kiszáradt területen járt, elfogyott minden vizük. Ali megérintette a földet 44-szer és
fölbuggyant a friss víz. Egy helyi legenda
azt is meséli, hogy 1376-ban Marco Polo
járt itt és megjegyezte, hogy egy nagy fa
még 500 év után is ott fog állni. Lám, még
most is ott áll.
A türbe és a vizek körül nagy parkot építettek ki. Jobb éveiben a teázó és az egyéb
épületek még jól mutathattak. Kisebb-nagyobb tavacskák találhatók a területen,
bennük rengeteg apróbb hal, sõt, még egy
sárgás pöttyös kígyót is lefényképeztem a
vízben. Kissé távolabb, a fák lombjai alatt
padok és nagy kemencéjû konyhák sorakoznak. A ramadán böjti hónap befejezését ünneplõk itt szoktak családostul összegyûlni és lakomázni.
A dombocskán a türbénél egy szõnyegen
egy mosolygós, szemüveges, szakállas
imám ült békésen. Szóba elegyedtünk.
Lelkesen magyarázta a türbe eredetét,
nem akart megtéríteni és nem is mormolt
semmit a lelkem megsegítésére. Egyenesen nézett a szemembe magyarázata alatt,
ameddig kellett. Olyan érzésem keletkezett, mintha Vámbéry elõtt járnám ezt a
helyet.

Kezemben a felhúzott fényképezõgéppel
vadásztam az izgalmas pillanatokra. Bahtiyar kikiáltott a mellettünk elhaladó egyik
pásztornak: „Most aztán híres leszel, föltesznek az internetre!” – Mindenki dõlt a
nevetéstõl a kocsiban, a pásztor meg a szamarán.
Bahtiyar pedagógia szakon végzett, de inkább a hadseregben vállalt munkát. Most
éppen hazatartott ifjú feleségéhez, már
alig várta, hogy láthassa. Hetente jár haza
Kulábba. Rábeszélt, hogy menjek el vele a
falujába, ami csak 8 km-re fekszik Kulábtól, és tiszteljem meg õket magammal.
Nekem nem kell kétszer se mondani az
ilyet, elfogadtam a meghívást.
A kocsi kitett minket a sötétben az út mentén, onnan gyalogoltunk be egy homokos
dombon keresztül a házukhoz. Körülöttünk kopár hegyek és napégette legelõk
körvonalai látszódtak. Hirtelen a semmibõl nagy kutyák jelentek meg, és üdvözölték a gazdájukat. Engem lelkesen körbeszaglásztak. Beértünk a ház udvarába,
ahol egy méteres, kõbõl emelt talapzatfélén a szokásos terített asztal várt ránk, körülötte díványokkal. Nagyon megörültek
nekem. A család az anyukából, apukából,
két fiatal lánytestvérbõl, egy fiútestvérbõl,
két menybõl és egy százéves nagymamából
állt. Apuka éppen a havi szabadságát töltötte itthon, különben Moszkvában dolgozik. A rossz nyelvek szerint ott is van egy
családja. Az egyik tizenéves lányka iskolába jár, a másik huszonéves már nem. Bahtiyar felesége, Zarina angoltanárnõ Kulábban. Angolul pontosan annyit beszél,
amennyit én szuahéliul, azaz alig. Bahtiyar
anyukája tanítónõ volt, már nyugdíjas.
Mesélte, hogy a 15 évig tartó polgárháború
idején fizetés nélkül végezték továbbra is
az emberek a munkájukat. Vidéken könynyebben lehetett a polgárháborút átvészelni. Õ tanított, délutánonként pedig
ment a közeli konyhakertet megmûvelni,
mert csak az abból származó étel állt a
rendelkezésükre. Ennek tudatában már
nem csodálom az ifjúság földrajzi és egyéb,
igencsak foghíjas ismereteit.
Folytatjuk.
Gulyás Ibolya
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Március 2., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát Hétvége 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai
10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35
Sziget a szárazföldön 13.55 Kecskeméti TE Phoenix Mecano–DVSC TEVA labdarúgó-mérkõzés 15.55 „Humorban nem ismerek tréfát” – Thália Humorfesztivál
2013 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A Dal 22.25 Válaszcsapás 23.55 David Gale élete
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Míg a halál
el nem választ 11.30 XX. század – A legendák velünk élnek 12.00 Házon kívül
12.35 Autómánia 13.15 Grundfos Tatabánya KC–MKB Veszprém férfi kézilabda-mérkõzés 15.00 A zöld íjász 16.05 Irány Colorado 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 A sztárkivetett 21.15 A szerv 23.05 Parfüm – Egy gyilkos története
1.55 Kaméleon
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Én is karcsú
vagyok 12.00 Babavilág 12.30 Tûsarok 13.00 Herkules 14.00 Autóguru 14.30
Psych – Dilis detektívek 15.30 Monk – Flúgos nyomozó 16.30 Kettõs ügynök
17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Az utolsó
akcióhõs 22.00 A csontember 0.10 Kiskarácsony mindenáron 1.55 Astro-világ
3.00 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Az én muzsikám 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág
20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 3., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Úton-útfélen 9.45 Tanúságtevõk 10.10 Útmutató 10.40 Énekek éneke 10.55 Református magazin 11.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 Az esõerdõ titkos élete 13.30 TS – Sport 7 14.00 FIFA WORLD CUP – Labdarúgó vb magazin 14.30 Kincsünk a víz – Bükfürdõ 14.50 Békaherceg 16.25 Lombard Pápa
Termál FC–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Egy nap 22.00 Milk 0.10 MüpArt koncertek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35
Teleshop 11.35 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.35 Havazin 13.10 Tuti gimi 14.10 Õrjítõ szerelem 16.10 Dolgozó lány 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Csúcsformában 3. 21.35 A hírnök 23.25 Portré 0.00
Kaméleon 1.00 Cobra 11
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Egészségmánia 11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint testõr 12.35 13-as raktár 13.30
Zsaruvér 14.25 Hawaii Five-0 15.20 Lángoló Chicago 16.15 Az utolsó akcióhõs
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Vad vakáció 22.05 Kiscsávó 23.55 Túlélni a karácsonyt 1.40 Astro-világ 2.45 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07
Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.52
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Március 4., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta
vidékek krónikája 14.50 Gyerekjáték a számítógép 15.00 Humoróra 15.55 Boston Legal – jogi játszmák 16.45 Acu hercegnõ 17.30 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó
17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.40 Kortárs 23.10
Aranymetszés 0.10 Híradó 0.25 Acu hercegnõ 1.05 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz Plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.25 Csont nélkül 23.35 A hatalom hálójában 0.30 Reflektor 0.45 A Terminátor
– Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív dik-
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tál 17.00 Doktor House 17.55 Update Konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények 19.15
Családi titkok 20.15 A 40 milliós játszma 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 NCIS
23.35 A médium 0.35 Update konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.15 Csak
veled 4.00 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör
21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Kabarématiné 0.10 Éjszaka

Március 5., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.45 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Kékfény 14.20 Gyerekjáték a
számítógép 14.30 Forrás-befoglalás 14.40 Ízõrzõk 15.15 Nevetni kell, ennyi az
egész 16.10 Boston Legal – jogi játszmák 16.55 Acu hercegnõ 17.40 Híradó
17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10 Camelot 22.05 Az Este 22.40 Cambridge-i kémek 23.40 Híradó 23.55 Acu hercegnõ 0.45 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.25 A mentalista 22.25 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.00 Reflektor 0.15 Ments meg!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában
13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív diktál
17.00 Doktor House 17.55 Update Konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények 19.15 Családi titkok 20.15 A 40 milliós játszma 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Miami Vice
0.10 Hõsök 1.10 Update Konyha 1.15 Tények 1.50 Astro-világ 2.50 Az ember, aki
nappal aludt 4.40 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 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 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 6., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Arisztokraták 14.20 Gyerekjáték a számítógép 14.30 Ízõrzõk 15.05 Humoróra 16.00 Boston Legal – jogi
játszmák 16.45 Acu hercegnõ 17.30 Jövõ-Idõben 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú
21.00 A Kennedy család 21.50 Az Este 22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvilágból 23.25 Híradó 23.35 Acu hercegnõ 0.25 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.25 Szulejmán 22.30 Házon kívül 23.05 Reflektor 23.20 A szépség és a szõr:
Diane Arbus képzeletbeli portréja
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív diktál 17.00 Doktor House 17.55 Update Konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények 19.15
Családi titkok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 A 40 milliós játszma 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.55 Én
is karcsú vagyok 0.25 Áldott jó nyomozó 1.25 Update Konyha 1.30 Tények 2.05
Astro-világ 3.05 Sarokba szorítva 4.50 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Március 7., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 A Kennedy család
14.10 Gyerekjáték a számítógép 14.20 Forrás-befoglalás 14.30 Ízõrzõk 15.05
Beugró 15.55 Boston Legal – jogi játszmák 16.40 Acu hercegnõ 17.25 Szerencsehíradó 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Éretlenek 21.50 Munkaügyek – Irreality show
22.20 Az Este 22.55 Nemzeti nagyvizit 23.25 A rejtélyes XX. század 23.55 Híradó
0.10 Acu hercegnõ 0.55 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Havazin 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35
Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.20 Igazságosztók 22.15 A rejtély 23.15 Brandmánia 23.55 Reflektor 0.10 Totál szívás
1.15 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok
hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a
szív diktál 17.00 Doktor House 17.55 Update Konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények
19.15 Családi titkok 20.15 A 40 milliós játszma 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Én
és én, meg a tehén 23.20 Zûrös szerelmek 0.20 Update Konyha 0.25 Tények 1.00
Astro-világ 2.00 Én és én, meg a tehén 3.25 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 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 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 8., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Rövidpályás gyorskorcsolya vb 15.10 A
kúra 15.35 Bakiparádé 16.05 Boston Legal – jogi játszmák 16.50 Acu hercegnõ
17.35 Jövõ-Idõben 17.40 Híradó 17.50 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kalandorok 22.10 Az Este 22.45 A
nagy fehérség 0.30 Híradó 0.40 Acu hercegnõ 1.25 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Autómánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.25 A zöld íjász 22.25 Gyilkos elmék 23.25 Az egység 0.25 Reflektor 0.40
Gasztrotúra 1.05 Autómánia
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív
diktál 17.00 Doktor House 17.55 Update Konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények
19.15 Családi titkok 20.15 A 40 milliós játszma 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Ha
igaz volna 23.30 Kettõs ügynök 0.30 Update Konyha 0.35 Tények 1.10
Astro-világ 2.10 Ha igaz volna 3.45 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sport 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

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 az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 1., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hit Gyülekezete: Gyógyító kéz (129p),
Önazonosságunk felé (80p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Galambászok
bálja (35p), A Honvéd Bajtársi Egyesület közgyûlése (70p) 21.30 Ganxsta
Zolee és a Kartel – interjú és koncertfilm (66p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 2., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Galambászok bálja (35p), A Honvéd Bajtársi Egyesület közgyûlése (70p) 18.00 Lapszemle 19.00 Bál a Mészölyben (30p), Valentin-nap Sáregresen (75p), Interjú Bognár Józseffel a Dakarról (35p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 3., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Galambászok bálja (35p), A Honvéd
Bajtársi Egyesület közgyûlése (70p) 13.00 Heti híradó 14.00 Bál a Mészölyben (30p), Valentin-nap Sáregresen (75p), Interjú Bognár Józseffel a
Dakarról (35p) 18.00 Heti híradó 19.00 Evangélikus felolvasóest Miklóson
(ism.), Khaled László elõadása (ism.) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 4., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Evangélikus felolvasóest Miklóson
(ism.), Khaled László elõadása (ism.) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Szõlõhegyi történetek (ism. 33p) Sárszentmiklósi iskolabál (70p), Borbarátok 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 5., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Hargitai Enikõvel (ism.
15p), Városrehabilitációs projektbemutató (60p), Nyugdíjas-találkozó
Pusztaegresen 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 6., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szõlõhegyi történetek (ism. 33p)
Sárszentmiklósi iskolabál (70p), Borbarátok 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Március 7., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Evangélikus felolvasóest Miklóson (ism.), Khaled László elõadása (ism.) 23.00 és 0.00 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 Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com 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. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. 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 16 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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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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
BÚTORKÁRPITOZÁST, JAVÍTÁST
VÁLLALOK. 06 30 662 5375
ELADÓ EGY MEGKÍMÉLT ÁLLAPOTÚ
ZANUSSI KERÁMIALAPOS
VILLANYTÛZHELY.
ÁR: 35.000 FT. 06 30 976 1797

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Két fõ „B-C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
mozgóbolti eladót és egy fõ segédmunkást felveszünk. Érdeklõdni telefonon: 06 (30) 382 4133
Termõföldet bérelnék, vagy vásárolnék. 06 (30)
391 6820 (1372998)
Albérletet keresek Sárbogárdon. 06 (30) 352 2891
(1372996)

Állattenyésztésben és -gondozásban jártas pár,
munkát keres. Elérhetõség: 06 (30) 401 8701
Groupama Garancia Biztosító Zrt. alkalmazotti
munkaviszonyba munkatársat keres. Önéletrajz beadása: Sárbogárd, Hõsök tere 11.
Felújított garázs eladó a Barátság-lakótelepen. 06
(30) 8914 531 (3557199)

EXTRA TURKA
Petõfi üzletházban Sárbogárdon,
HASZNÁLTRUHA-ÁRZUHANÁS
február 25–március 10-ig 2.000 Ft/kg.
Bõvülõ új ruházat!
VIDÉKI SZÓRÓLAPOZÁSRA keresek férfi
MUNKATÁRSAKAT 20-45 ÉV KÖZÖTT.
06 30 578 4118

Árpád-lakótelepen lakás eladó vagy kiadó. 06
(70) 3356 399 (3557191)
Minõségi tûzifa-vásár! Cser-bükk hasított 1950 Ft,
akác kugli 2.280 Ft, hasított 2.380 Ft, vegyes tûzifa
2.150 Ft. Ingyenes házhoz szállítással. 06 (20) 406
9267
Szeretnél természetes hatású és tartós
3D-szempillát? Szivárvány Stúdió, Nagy Nikolett
06 (70) 581 4255
Az Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (30) 499
3968
Választási malacok eladók 06 (20) 367 2785
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 (3557244)
Kútfúrást vállalok. 06 (20) 437 4869

A demokrácia egyszerûen,
egy földmûves szemszögébõl
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
és a Mezõföld Népfõiskolai Társaság tisztelettel meghívja Önt
Jens Clausen karmacsi burgonyatermelõ gazda elõadására,
aki az elõadás végén tubakoncerttel is kedveskedik a hallgatóságnak.
Idõpont: 2013. március 6. 18.00 óra.
Helyszín: kishantosi kastély.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZÕNYEGI ISTVÁNNÉ
Habermayer Emma
temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló család

A FIORÁCS KFT.
sárbogárdi telephelyére

TELEPVEZETÕI MUNKAKÖRBE
PÁLYÁZATOT HIRDET.
Elvárás:
min. középfokú, szakirányú végzettség.
Elõny: sertéstelepi gyakorlat.
Jelentkezés:
www.bonafarm.hu/karrier
info@fioracs.bonafarm.hu

Bozsoki
Györgynének
Felsõkörtvélyesre
Nagyon sok boldog születésnapot
és jó egészséget kívánunk

90.
születésnapja alkalmából.
Szeretõ családja

2013. február 28. Bogárd és Vidéke

Bogárd és Vidéke 2013. február 28.

EMLÉKEZÉS

Lapszemle 1913. február 23.
Sárbogárd egyik közéleti személyisége, Egyed Mihály vendéglõs távozott az élõk
sorából február 15-én reggel. A lap ez alkalomból nekrológot közöl hasábjain.
„(…) lehetetlen nekünk, sárbogárdiaknak egyszerû kétsoros hírrel elbúcsúznunk
attól az embertõl, ki hosszú 30 év alatt szívünkhöz nõtt. A páratlan becsületesség,
szorgalmas, lekötelezõ udvariasságú vendéglõs elõbb, mint a községbeli Korona-vendéglõ bérlõje, majd mint a vasúti állomás éttermeinek vállalkozója, nemcsak
a helybeli közönség osztatlan megbecsülését vívta ki magának, de messze vidéken
híre ment az õ – a mai világban oly végtelen ritka – vendéglõs erényeinek. A zajos
restaurácziót késõbb felcserélte az állomás mellett saját üzletével, s nyári vasárnaponként, ünnepi délutánokon seregestõl vonult ki a közönség a hosszú poros úton
az Egyed-kertbe. Kárpótolva lett itt a gazda szeretetreméltó kedvessége, szolgálatkészsége által a forró, kopár országútján elszenvedett apróbb kellemetlenségekért s
néhai jó Egyed Mihályt oly annyira kedvelõ Pluvius el nem rontotta a mulatságot,
jólesõn, igazi otthonos, meghitt hangulatban örült mindenki az életnek, õ vele
együtt.
Pár év elõtt galamblövõ versenyeket rendezett, melyeken a környék színe-java megjelent. Áldozatot nem sajnált s ha – mint kitûnõ lövõ – maga vitte el a díjat, tüstént
visszaadományozta. Tagja volt az úri vadásztársaságnak, s a „Miská”-t egy-egy bravúros lövése után valósággal ünnepelték. Hajdanában, danában, egynémely mulatozások is, a községen kívül fekvõ, vendégszeretõ fogadóban. De nem volt az a kincs,
amiért „Miska bátyánk” elárulta volna, hogy kik voltak a dezentorok, akik megfordították a világ sorját, csinálván a nappalból éjszakát, vagy megfordítva. Zavartalan, kedélyes mulatozások voltak azok, a miknek már csak híre, hamva…
Egyed Mihály, te csupaszív ember, te becsületes, férfikorod delén elköltözött lélek,
sok, zajos, fáradságos napod után nyugodjál békében.”
Ritka esemény tanúi lehettek azon kevesek, akik ellátogattak Solymosi Márton
mûkereskedõ vándorkiállítására, hiszen rangos mûalkotásokban gyönyörködhettek.
„Az állandó vándorúton lévõ Solymosi-féle csoportkiállítás f. hó 16-án Sárbogárdon, a Korona szálló nagytermében mutatta be Feszty Árpád, Neográdi Antal,
Pap Emil, Pap Sándor, Fesztyné J. Róza, Juszkó Béla, Heyer Artúr, Sz. Kuszka Jenõ
stb. ismert magyar mûvészek válogatott mûveit. Sárbogárd úri közönsége azonban
érthetetlen közönyt tanúsított a mûvészi esemény iránt és nemcsak mint „mûvásárló”, de mint „mûpártoló” se nagyon tûntette ki magát, jól lehet nagy falragaszok hirdették, hogy „belépõdíj nincs.”
Két tudósítás a vasút körébõl: a második sínpárt fektetik le a budapest–fiumei
vasútvonalon, elõsegítve a gyorsabb közlekedést ezen a fõvonalon, illetve 9 kocsi
áttörte a határkorlátot a csonka vágányon egy éjjeli tolatás alkalmával és a réten
kötöttek ki.
Vessünk egy pillantást a hirdetésekre. Minden szám utolsó oldalán találkozunk
velük más-más összeállításban. Vegyünk ez alkalommal néhányat szemügyre
közülük:
„Hölgyek részére nélkülözhetetlen újdonság! A feltaláló által elnevezett és minden
világrészben szabadalmaztatott „Egészségi fûzõ”, mely az összes eddigiek elõnyét
magába foglalja és fölülmúl minden rendelés után készületet. Szabad mozgást enged, a gyomrot, a bordát nem nyomja, a testnek remek formát kölcsönöz, könnyû az
ülésnél, nem hátrányos. Elõnye még abban is megnyilvánul, hogy házilag mosható,
mert a halcsontot egy sokkal nemesebb anyag pótolja. Tartósságáért a feltaláló
garancziát vállal. Egyedüli raktár Székesfehérvár és vidéke részére Deutsch Gyula és
utódai BOGDÁN és NEMES úri és nõi divat különlegességek áruháza, Székesfehérvár.”
„Van szerencsém a n. é. Közönség tudomására adni, hogy itt helyben (a könyvnyomda mellett) a kornak megfelelõ cserépkályha és fazekas üzletet nyitottam. A n.
é. közönség megrendeléseit kérve maradtam tisztelettel: Takács Imre kályhás és fazekas”
„KVÁRIK FERENCZ czipész-mester, Sárbogárd. (Iparos-olvasókör) Készít mindennemû úri és nõi czipõt a legkényesebb ízlésnek megfelelõen. Javításokat és czipõ
tûzéseket elfogad.”
„KORONA szálloda Sárbogárd. Naponta frissen csapolt Kõbányai sör, Balatonmelléki borok. Jó magyar konyha. Olcsó szobák. Pontos, figyelmes kiszolgálás. Mérsékelt árak. PORKOLÁB LÁSZLÓ vendéglõs”
„SPITZER JAKAB könyvnyomdatulajdonos, papír- és írószer kereskedése SÁRBOGÁRD. Van szerencsém a nagyérdemû közönségnek ajánlani legújabb divatú
névjegyeket szép és ízléses kivitelben. Nagy választék mindennemû férfi és nõi levélpapírokban. Postai megrendelések soron kívül intéztetnek el.”
(-b -n)
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A gördülõ kövön
nem nõ moha
avagy Kincses Kalendárium 1953
Február 28., Elemér napja
Ezen a napon
született 1883ban Somlay Artúr színmûvész,
1942-ben Brian
Jones, a Rolling
Stones együttes
alapítója.
***
Az elmúlt 10-20 évben mániákusan gyûjtöm a „régi
idõk emlékeit”, s bánatosan gondolok arra, hogy
miért nem tettem ezt jóval korábban is. Szerencsére, él egy olyan csodálatos, fantasztikus lény – az
Édesanyám –, aki rengeteg dolgot, tárgyi és írásos
emléket megõrzött kissé lökött fia múltjából.
Ezek egyike, egy sima iskolai füzet van most a kezemben, melynek ez a címe: „A Rolling Stones
együttes története”. A „mû” 1968-ban íródott, mikor a banda története jóformán még el sem kezdõdött. Enyhén könnyes szemmel lapozom a sárguló
füzetet, s az elsõ gondolatom mi más lehetne: „Istenem, a Stones még mindig játszik (2012-ben írom e
sorokat!), s még ÉN IS ÉLEK!”

Hát persze, hogy ide bökök néhány önidézetet, melyeket a fene tudja, honnan szereztem annak idején. (A velem kb. egykorúak tudják, hogy ez nem
volt egyszerû.)
„Veszekedtünk, hogy kinek ki legyen a kedvenc zenekara. Én hallottam egyszer egy dalt: It’s all over
now. Már nem lehet kétséges, az én bandám a
Rolling Stones.”
„Brian mondta: Vad benyomást keltettünk, és erre
építettük fel magunkat.”
„Brian mondta: Csodálatos dolog szabadnak lenni.
Nagyon elégedettek vagyunk, hogy nem kellett
börtönbe mennünk.”
„Na és: A gördülõ kövön nem nõ moha.”
Volt még néhány, de most ez lényegtelen. Annyi
mindenesetre kiderülhet, hogy Brian volt az egyik
kedvencem (mert akkortájt kedvenceknek lenniük
kellett).
Itt, néhány hónappal késõbb, ismét róla lesz szó
(1969. július 3.).
Szó? Szavak, mondatok, balladák…
Horváth Lajos
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Nyugdíjasok találkozója
Szombat délután egy kellemes találkozón vehettem rész Pusztaegresen. A hangulat szinte karneválira sikerült.
A meghívott klubok az alapiak és a középbogárdiak voltak. Nagy
lelkesedéssel és szeretettel üdvözölték egymást a rég látott ismerõsök. Szívélyes fogadtatásban részesültem magam is.

Sajnos sokan nem tudtak betegség miatt eljönni, de rájuk is sokat
gondoltak a szervezõk, remélve a mielõbbi találkozást.
Elsõként az alapi nyugdíjasok foglalták el a színpadot, egy kis paródiával elõrukkolva. Ezt követõen asszonyok perdültek a parkettre, s roma népviseletbe öltözve hívogattak mindenkit a táncparkettre. Tánc közben megjelentek a Matyi és a hegedûsként ismert együttes imitátorai is (a nyugdíjasklub tagjai).
Közös estebéddel és nagy mulatások közepette ünnepelték a találkozót.
Mágocsi Adrienn

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE A SÁRSZENTMIKLÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2012/08/01
Iskolánk sikeresen pályázott a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése elnevezésû program keretében a TIOP-1.2.3.-11/1-20120086 kódszámú projekttel a „Tudásdepó-Expressz” címû pályázaton. A projekt
100 %-át, azaz 5.500.000 Ft-ot finanszíroznak európai uniós forrásból a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. A megvalósítás 2012. 11. 01.
és 2013. 07. 31. között zajlik, a fenntartási idõszak legkevesebb 5 év.
Iskolánk könyvtára – hiányos technikai felszereltsége miatt – mindeddig nem
felelt meg a modern információs társadalom követelményeinek. A fejlesztéssel
legfõbb célunk az, hogy a könyvtár gyors hozzáférési lehetõséget biztosítva
mindenfajta információhoz támogassa az önálló tanulási képesség megalapozását és fejlesztését, a tanulási módszerek elsajátítását, az önmûvelés és az
egész életen át tartó tanulás fontosságának felismerését és elvének követését, a
modern technológián alapuló információhordozók megismerését, a használatukhoz szükséges kompetenciák megszerzését, a tanulás hatékonyságának növelését, valamint azt, hogy a könyvtár a kulturált szabadidõ-eltöltés színterévé
váljon. Ehhez nélkülözhetetlen a megfelelõ informatikai infrastruktúra biztosítása, a könyvtárak közötti kommunikációt, zökkenõmentes információ-elérést biztosító fejlesztés, az esélyegyenlõség biztosítása a gyengén látók számára a könyvtárhasználat tekintetében, a könyvtári környezet alkalmassá tétele a
fejlesztések fogadására.
Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához egy szervert, 11 használói
számítógépet, 12 monitort, kiegészítõ hardvereszközöket, szoftvereket, valamint egyéb kommunikációs eszközöket, ezen kívül egy laptopot vásárolunk. A
fogyatékkal élõk hozzáférésének támogatására 1 felolvasószoftver és 1 könyvszkenner beszerzését tervezzük. Mindezek megvalósításához szükség van a
könyvtár elektromos vezetékeinek cseréjére, informatikai hálózat kiépítésére,
így korszerûen felszerelt könyvtári környezettel állunk a tanulóifjúság és a nevelõtestület rendelkezésére.
Általános Mûvelõdési Központ
Cím: 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.
Telefon: +36 (25) 508-930
E-mail: miklossuli@invitel.hu
Honlap: www.amk.bogard.hu/
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

