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HÍRADÁS A
„SARKVIDÉKRÕL”

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Na, csak sorakozzanak fel itt elõttem a szõnyeg szélére, igen tisztelt kollégák! Pár napra teszem ki a lábam a szerkesztõség ajtaján,
és maguk beleavatkoznak a világ rendjének menetébe? Az újságírói függetlenség, kérem, minden területre vonatkozik! Nem lehet itt egyik évszakot a másikkal szemben favorizálni, azt a rézfánfütyülõjét!
Kedves Dana! Maga hízeleg itt a Tavasznak, semmibe véve a Tél
jogos jelenlétét, nyilvánosan kibeszélve egyiket a másiknak, a háta
mögött? Ez aztán az etikátlan újságírói magatartás!
Kedves Gergely! Maga meg – a Tél cinkosaként – mit rázza meggondolatlanul a szõrcsomót az állán ahelyett, hogy a dolga után
nézne?
Szépen vagyunk! Két dudás egy csárdában?!

Törekednünk kell az egyensúlyra, mert látszik, hogy a maguk felelõtlen viselkedésének most milyen következménye lett: a Tél
megsértõdött, és mérhetetlen haragjában hátat fordítva köpönyegének szelével beborította, felforgatta az egész országot!
Egy bocsánat van csak tetteikre: most aztán van mirõl tudósítanunk!
Hargitai–Kiss Virág

Március 15-e
2013-ban

Fotó: Szeless Péter
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Híradás a „Sarkvidékrõl”

Fotó: Szeless Péter

Már hetek óta folyamatosan figyelmeztették a lakosságot a híradások, hogy kutya
idõ jön az ünnepi hétvégén. S valóban. Ha
csak néhány napra is, de ízelítõt kaptunk a
sarkvidéki élet megpróbáltatásaiból.
Az elõzõ napokban az európai hírcsatornák is ontották a brutális képsorokat hóval
eltemetett autókról, bezárt repterekrõl.
Ezeket a jeleket sokan mégse vették komolyan, örültek a tavaszias idõnek, készültek az ünnepre, a hosszú hétvégére. Elvitték az autót a gumishoz, s lecseréltették a
téli gumit nyárira – mea culpa, én is ezt tettem –, s készültek a zalai, vagy a gyulai
elõre lefoglalt wellness-hétvégére.
Aztán csütörtökön néhány óra alatt – mint
a Holnapután címû filmben – teljesen
megváltozott a világ. Az orkánerejû sarkvidéki széllel érkezõ hó pillanatok alatt
utak százait temette be országszerte. Tömeges karambolok és hosszú sorok alakultak ki az autópályákon. Kamionok, buszok, sõt még hókotró munkagépek is
árokba borultak. Egy sárbogárdi helyi já-

ratos busz vezetõje az élmény túlélése után
arról számolt be, hogy hiába állt meg a
busszal, a hirtelen támadt széllökések egyszerûen lefújták a buszt az útról az árokba.
A szél fákat döntött ki, több helyen leszakította a villanyvezetékeket, s ezért számos
háztartás maradt áram nélkül. Egyes mobiltelefonokkal nem lehetett hívást kezdeményezni. A vasúton megállt az élet, befagytak a váltók. Szajolban 1600 felnõtt és
400 gyerek kényszerült menedékszállásra.
Leállt a helyközi buszközlekedés is. A
rendõrség több megyében megtiltotta a
közúti gépjármûforgalmat.
Országszerte tízezreket kellett kimenteni
a hófúvásba beragadt kocsikból. Mivel helikopter ilyen idõben nem szállhat föl, honvédségi lánctalpas jármûveket mozgósítot-

tak a mentésre. Iskolákat és közintézményeket nyitottak meg melegedõnek. Többen önkéntes segítõként adtak átmeneti
szállást és ételt a rászorulóknak. Önkéntesek százai vittek ki a falujukból az úton kocsijukban ragadtaknak ennivalót, meleg
teát.
Mondani se kell, az ünnepi rendezvények
elmaradtak a fontosabb teendõk miatt. Hiába állt el a hóesés pénteken, az erõs szél
továbbra is torlaszokat emelt az utakon. A
62-es és 64-es úton is több helyen elakadt
gépjármûvekbõl embereket kellett menteni. Dég és Enying között akadtak el a legtöbben. A 63-as út fokozott óvatossággal
volt járható egész idõ alatt. Sárbogárd környékén észak-déli irányban nem maradt
elzárt település, de a kelet-nyugati irányú
utakon reménytelen volt átjutni bárhová.

***
Csütörtökön a Bogárd és Vidéke hetilapot
terjesztettük. Pusztaegresen még semmi
jelét nem lehetett tapasztalni az ítéletidõnek. A boltokba és az elõfizetõk postaládáiba bekerült idõben a friss újság, így dolgom elvégzése után indultam tovább Mezõszilas felé. Amint kiértem a faluból, az
emelkedõ után mintha egy másik világba
csöppentem volna. A tomboló szél ijesztõen lökte az árok felé az autót, alig láttam a
hóviharban a szélvédõn túl. Váratlanul egy
út szélén álló rendõrautó villogó kék fénye
figyelmeztetett óvatosságra. Balra egy kamion feküdt az árokba borulva, jobbra egy
személyautó hevert szintén az árokban.
Azonnal telefonáltam a szerkesztõségbe,
ahol a váratlan katasztrófahelyzetrõl szóló
helyszíni beszámolómat azonnal kiírták a
munkatársak a Bogárdi TV üzenõfalára,
figyelmeztetve mindenkit, hogy ne induljon el senki, az út járhatatlan.
Virág aznap Budapesten volt. Elmondása
szerint a cudar idõben az M7-esen nagy
odafigyeléssel, lassabb tempóban lehetett
csak közlekedni az erõs szél, a havazás, havas esõ és az autók kerekeirõl fölcsapódó
víz miatt. Õ még szerencsésen megjárta az
oda–vissza utat. Egészen Fehérvár keleti
határáig nem borította hó a sztrádát 13 óra
körül, hamarosan azonban már tömegkarambolokról szóltak a híradások.
***
Másnap végigjártuk a város környékét,
hogy beszámolót készítsünk kamerával a
hóhelyzetrõl. Több méter magas hófalakat, elakadt, hóval belepett jármûveket
láttunk sokfelé. Dr. Sükösd Tamás polgármesterrel is találkoztunk, aki állandóan
csörgõ telefonjain intézkedett folyamatosan.
Folytatás a következõ oldalon.
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A tûzoltók számára az ünnepek kemény munkával teltek. Kõvágó
Dezsõ tûzoltóparancsnokkal kedden délután találkoztunk, már
ragyogó napsütésben. Plusz tíz fokban idéztük fel az izgalmas
napokat.

Tõle az események után, hétfõn kaptunk részletes tájékoztatást.
A Bogárdi TV számára készült interjúban elmondta, hogy a katasztrófahelyzet miatt mindazok számára, akik részt vettek a
mentésben, egybefolyt az ünnepekben a nappal és az éjszaka.
A polgármester elmondta, hogy Sárbogárdon is kellett az úton rekedtekrõl gondoskodni. Egy környékbeli család a sárbogárdi tûzoltólaktanyában vészelte át az éjszakát. Másoknak a Mészöly iskolában nyitottak melegedõhelyet, ahol étellel, itallal várták a
bajba jutottakat. Itt töltötték az éjszakát és a következõ napot
azok a munkások is, akik a sárbogárdi benzinkútnal várakoztak
egy ideig. Sokan voltak olyanok, akik a város szállóhelyein vettek
ki szobát, s így magukról gondoskodtak.
A polgármester a városkörnyéki utakon keletkezett hótorlaszok
elbontására a mezõgazdasági rakodógépek tulajdonosait kérte
meg. Míg a hó esett, a traktorok és hótolók minden próbálkozás
ellenére visszapattantak az újra épülõ hófalakról. Ezért járhatatlan maradt még pénteken is a dunaújvárosi, a Mezõszilas felé
vezetõ, a kislóki és a nagyhörcsöki út.

A parancsnok elmondta: már csütörtökön reggel látták, hogy mire számíthatnak, s ezért berendelték a pihenõben lévõ tûzoltókat
is. A nyugdíjas tûzoltók is felajánlották segítségüket. Aztán kora
délelõtt jött a hír, hogy baj van az utakon. Elõször Lajoskomáromnál egy balesethez riasztották õket. Aztán lecsapott a vihar
100 km-es széllökésekkel. A helyi járatos buszt a szél az árokba
lökte, azt kellett kiszedni. Pusztaegresnél kamion és személyautó
mentéséhez kellett aztán menniük. Közben az M7-esnél történt
tömegkarambolhoz kellett átirányítani két kocsit annyi emberrel,
amennyi csak ráfért. Ott a sorozatos ütközésekben egymásra torlódtak az autóroncsok. Volt, hogy három autó volt egymás tetején. Közben itthon minden mellékút beállt. Menteni kellett az
úton rekedteket folyamatosan, két napon át. Szombatra nyugodott meg az idõ, mire sikerült sok helyi segítõvel mindenkit biztonságba helyezni, az elakadt autókat kiszabadítani a hó fogságából.
A tûzoltók és segítõik helytállását egy köszönõlevél példázza a
legszebben, melyet lapunk hasábjain is olvashatnak.

Március 15-én megszûnt a hóesés. A szél ekkorra már lefújta az
összes havat a szántóföldekrõl, s utánpótlás híján eredményesen
lehetett nekilátni a torlaszok elbontásának. Ez felgyorsította a
munkát. Késõ délutánra a dunaújvárosi és a kislóki út kivételével
a gépjármû-közlekedési tilalmat mindenhol feloldották, csak a
kamionstop maradt érvényben. Ez utóbbi két utat szombaton
kora délelõtt sikerült járhatóvá tenni.
Cecén két fõút és egy mellékút találkozásában is voltak komoly
gondok. A kelet-nyugati irányú 61-es fõúton több helyen is keletkezett hóakadály, s emiatt itt is nyitottak melegedõt. Varga Gábor
cecei polgármester és Térmeg György vajtai polgármester mozgósították a két település segítõit, hogy az úton rekedtek ellátását
biztosítsák. Többek között a Hankook gyártól egy busznyi fiatal
munkás nem tudott továbbmenni a hó miatt. Õk a meleg tea mellett igazi ünnepi ebédet is kaptak a vajtai közétkeztetést ellátó
Rucz Csaba vállalkozó jóvoltából. Szállásukat Cecén a szociális
ellátó biztosította.

Fotó: Szeless Péter

***

Ez a három nap olyan volt, mint egy valószínûtlen álom. A hirtelen jött márciusi hóban azért megmosdattuk a szépasszonyokat,
mert azt tartja a népi hiedelem, hogy az a lány vagy asszony, aki
márciusi hóban megmosdik, egész évben szép lesz. Az idén Magyarországon nagyon sok szépasszony lesz.
A hó elolvadt. Alóla kikandikálnak a nyíló ibolyák. Hurrá, itt a
tavasz!
Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Balázs
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Emlékezés a márciusi ifjakra
Sajnos elmaradt a negyedik alkalommal
meghirdetett március 15-ei délelõtti történelmi séta Sárbogárdon, az idõjárásra tekintettel. A péntek esti ünnepélyt is áttették március 17-ére, vasárnapra a kegyetlen
idõ és az utak járhatatlansága miatt.
Az ünnepen az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc eseményeire és hõseire emlékezett a város. A megemlékezés kezdete
elõtt a Sárbogárdi Fúvószenekar hívogató
dallamokkal csalta be az érdeklõdõket a
mûvelõdési ház színháztermébe, ahol dr.
Sükösd Tamás polgármester köszöntötte
az egybegyûlteket. Majd Siák Magdolna a

retetet gyújtott a lelkekben. Ezt követõen
Varnyu Lilla szavalatát hallhattuk. A
Huszics Vendel Kórus Kossuth-nótákkal
emlékezett a hõseinkre. Különlegessége
volt az estnek a Köri kördal.
A kórus mûsora után az intézmények, civil
szervezetek képviselõi elhelyezték koszorúikat a 48-as emlékmûnél. Onnan közösen átsétáltunk a Petõfi-táblához leróni
tiszteletünket.

Nemzeti dalt énekelte el gitárkísérettel.
Hangja melegséget, a haza iránt érzett sze-

A szélben hullámzó lobogókat nézve hit,
erõ, hûség töltötte meg a szívemet. Megérdemlik múltunk nagyjai, hogy egy pillanatra megálljunk a hétköznapi sürgés-forgás
közepette, hogy rájuk, az õ nagy tettükre,
példamutató bátorságukra emlékezzünk.
Mágocsi Adrienn

Idén is fúvósbál
Szombaton rendezték meg a már hagyománnyá vált fúvósbált a mûvelõdési házban. A zord idõ ellenére elég sokan jöttek
el a koncertre is.
Az est folyamán többféle zenei stílust sorakoztattak fel a sárbogárdi rezesek, a komoly zenétõl a vidám popslágerekig.
A közönség a riói hangulatot idézõ dallamokra alig tudott megülni a helyén. A hátsó sorokban majdnem táncra perdültek.
De a 70-es, 80-as, 90-es évek slágereibõl
készült egyveleget is kitörõ tapssal jutalmazták. Nekem személy szerint legjobban

Emir Kusturica legismertebb filmjének, a
„Macska-jaj”-nak a fõcímdala lopta be
magát a szívembe.
A családias összeszokottság és rutin látszódott a fúvósokon. Visszatapsolás után még
három remekmûvel örvendeztették meg a
hallgatóságot.
A mûsor után vacsorával és hajnalig tartó
mulatozással ünnepelték meg az elmúlt
sikeres évet.
Remélem, jövõre is hasonlóan jó hangulatú bálon vehetünk részt.
Mágocsi Adrienn
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AJÁNLÁS
Az üzletek, kiskereskedelmi egységek sérelmére
elkövetett erõszakos támadások megelõzésére
Az Önök nagyobb biztonsága és értékeik, készpénzük védelme érdekében
kidolgozásra került néhány ajánlás, javaslat.
Az üzlethelyiségek kialakításánál az alábbi bûnmegelõzési szempontokat kell figyelembe venni:
– A nonstop nyitva tartás éjszakai idõszakára javasoljuk a zárt ajtó – esetleg ráccsal is védett – kiadó ablakán keresztüli kiszolgálást. Néhány, most
már biztonságos üzemelésû kisbolt, ABC esetében kiválóan bevált az a
módszer, hogy a pénz átadása után kapja meg a vevõ a kért árucikkeket.
– Amennyiben az átadóablakos megoldás kialakítása nem lehetséges, vagyonvédelmi riasztórendszer kiépítése szükséges, amely tartalmazza a stabil vagy mobil támadásjelzõ egységet is. Ennek jelzését egy kivonuló szolgálattal rendelkezõ vagyonvédelmi céghez szükséges bekötni.
– Támogatjuk azt a kialakulóban lévõ gyakorlatot is, hogy a kiskereskedelmi egységek közvetlenül a mellettük/közelükben lévõ másik kiskereskedelmi egységbe jelzik át a rablás/támadás tényét. Az egymásra figyelés következtében hatékonyabbá válhat az erõszakos támadások megelõzése, elhárítása.
– A támadásjelzõ alkalmazásán túlmenõen az üzlethelyiségben történt események rögzítése videokamera-rendszer felszerelésével ajánlott. Az eszköznek visszatartó hatása van, és a bûncselekmény elkövetõjének azonosítását nagymértékben segíti. Az üzlettér magánterületnek minõsül, így külön engedély nem szükséges annak megfigyeléséhez, de a technikai eszköz
jelenlétére fel kell hívni a vásárlók figyelmét.
– A rablások leggyakoribb elkövetési tárgya a készpénz, ennek megszerzése megnehezíthetõ a különbözõ pénzbedobós trezort tartalmazó széfek
használatával. Ilyen szekrény használatát a bejárati ajtón matricával érdemes jelölni.
Kisüzletek alkalmazottjainak ajánlott magatartási formák:
– Kísérjék figyelemmel a munkahely környezetében gyanúsnak ítélhetõ
személyek megjelenését, mozgását, személyleírását.
– Gyengülõ ügyfélforgalom (nyitás, zárás, ebédidõ) esetén se hagyják
egyedül kollégájukat, sõt fokozzák éberségüket.
– A nagyobb összegû pénzkezelést minden esetben az ügyfélforgalom elõl
elzárt helyen végezzék.
– A pénzkísérés, pénzszállítás céljából megjelenõ személyeket ellenõrizzék,
hogy az érkezõ tudja-e igazolni az adott munka elvégzésére való jogosultságát.
– Az üzletben foglalkoztatott biztonsági õrrel hangolják össze külsõ szemlélõ számára nem észlelhetõ vészjelzéseiket. A biztonsági õrt minden esetben tájékoztassák a gyanúsnak vélt észrevételeikrõl, személyekrõl.
Mi a teendõ, ha bekövetkezett a rablás?
– A támadó utasításainak tagyenek eleget. Viselkedésükkel tûnjenek közremûködõnek, ugyanis az elsõdleges cél az élet és testi épség megóvása.
– Lehetõség szerint tanúsítsanak nyugalmat. Kerüljék el a támadó szemszögébõl félreérthetõ, vagy indokolatlanul gyors mozdulatokat.
– A lehetõ legkevesebb pénzt adják át a rablónak, pl. amit a házi pénztárban
látni.
– A pénzelõkészítés és -átadás nyújtotta mozgási lehetõséget kihasználva
hozzák mûködésbe a riasztóberendezést.
– Figyeljék meg alaposan a támadót, ugyanis pontos személyleírásának
megadásával a rendõrség munkáját segíthetik.
– Amennyiben mód kínálkozik, kísérjék figyelemmel az elkövetõ menekülési útvonalát, eszközét.
– A rablás után haladéktalanul értesítsék a rendõrséget az ingyenesen hívható 107-es, vagy 112-es segélyhívószámokon, vagy a helyi rendõrség
közvetlen telefonszámán.
– A bejelentést követõen a helyszínen várják meg a kiérkezõ rendõrjárõrt.
– A bûncselekmény helyszínét ne változtassák meg. Ha ez elkerülhetetlen
(pl. elsõsegélynyújtás, közveszély elhárítása stb.), azt a kiérkezõ rendõrjárõrnek, a helyszíni szemle vezetõjének jelezzék.
Amennyiben mégis bûncselekmény áldozatává válna, kérjük, azonnal
értesítse a rendõrséget a bárhonnan ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es segélykérõszámon!
A sárbogárdi rendõrkapitányság napi 24 órában hívható közvetlen telefonszáma: 06-25-460-046.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

Megmenekültek a kiscsibék
Sárbogárdon
Tûzesethez riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltó egységeit március 17-én, vasárnap, este. Sárbogárdon,
a Salamon utcában egy családi ház melléképületének a tetõszerkezete égett teljes terjedelmében. A körülbelül negyven négyzetméteres, betonfödémes épületben kétezer naposcsibe és mintegy
száz elõnevelt csirke volt. A lángokat a sárbogárdi hivatásos tûzoltók fékezték meg. A ház lakói nem sérültek meg, és a baromfiállománynak sem esett baja.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KÖSZÖNET
Egy kisgyermekes család a 64-es fõúton rekedt a hó fogságában
március 14-én. Az édesapa levélben köszönte meg a sárbogárdi
hivatásos tûzoltók áldozatos munkáját.
„Kõvágó Dezsõ tûzoltó õrnagy, parancsnok úr részére
Tisztelt Õrnagy úr!
Március 14-én Enying és Dég közt a katasztrofális idõjárási viszonyok miatt feleségemmel és 3,5 éves kisfiammal a 64-es
úton rekedtünk a hó és szél fogságában. 21 órát töltöttünk az
autóban. Szerencsére volt mit ennünk, innunk, és üzemanyag
is. Másnap délelõtt egy traktor elvitte a gyereket és feleségemet Dégre, ahol nagy szeretettel és gondossággal fogadták
õket. Mivel az autót leállítottam, és utána nem indult be, két
óra múlva engem is egy traktor vitt el Dégre. Délután szóltak,
hogy lassan eléri a mentés az autómat, ezért kimentünk. A sárbogárdi tûzoltók nagyon készségesek és segítõkészek voltak,
kiásták az autót, próbálták felnyitni a motorháztetõt, ami nem
sikerült. Megfordították a tehetetlen autót, lelkesek voltak
annyi munka után is. Szombaton autómat lelkes segítõk kiolvasztották, és este 20 órára hazaértünk Kiskunhalasra.
Kérem Önt, tolmácsolja köszönetemet családom és a többi
bajbajutott nevében valamennyi kollégájának, akik önzetlenül, kedvesen, együttérezve segítettek bennünket. Mindez
enyhítette azt a borzalmat, amit át kellett élnünk.
Soha nem felejtem el jó szándékú segítségüket…
Köszönettel és tisztelettel:
dr. Lengyel János orvosigazgató, Kiskunhalas”
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„Gyerekek, Gyerekek
Iskolába jöjjetek.
Akár fiú, akár lány
Várja Õt a tudomány!
Elõ veled irka, táska,
Gyertek hamar iskolába!”
(Gárdonyi Géza)

ISKOLATÁROGATÓ

Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola „Iskola-tárogató” címmel nyílt napot tart 2013. március
27-én, szerdán, 14 órai kezdettel.
Sok szeretettel várjuk leendõ elsõseinket, szüleiket és minden
kedves érdeklõdõt. Tájékoztatást kaphatnak iskolánk mûködésérõl, a korszerû, kompetenciaalapú módszerekrõl, az iskolaotthonos oktatásról, a tanórán kívüli foglalkozásokról. Megismerkedhetnek nevelõtestületünk tagjaival.
ÁMK Sárszentmiklós

2013. március 21. Bogárd és Vidéke

Tájékoztatás a Digitális Átállás
Támogatási Program felmérésérõl
Tájékoztatom Sárbogárd város lakosságát, különösen a felmérésben
érintetteket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal (NMHH) kötött együttmûködési megállapodás, valamint a 2007. évi LXXIV. törvény 44. § (5) bekezdésében foglaltak alapján
felméri a televíziós mûsorsugárzás digitális átállásához kapcsolódóan az
állami támogatásra jogosultak körét.
A felmérés az NMHH által indított Digitális Átállás Támogatási Program keretében valósul meg. A program célja, hogy az analógról digitális földfelszíni mûsorszórásra történõ átállás során a szociálisan leginkább rászorultak állami segítséggel juthassanak hozzá a digitális mûsorszórás vételéhez szükséges kiegészítõ eszközökhöz.
Sárbogárd Város Önkormányzata 2012 októberében az NMHH felé 961 szociálisan rászoruló személy vonatkozásában teljesített adatszolgáltatást.
Az önkormányzatok adatszolgáltatásában szereplõ személyeken kívül a
KSH által megbízott felmérõk a Magyar Államkincstár és az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság adatai alapján Fejér megyében közel
13.500 rászorult személyt fognak felkeresni.

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének
oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága
pályázatot hirdet a 2013. évre

nyári táborozások, kirándulások
támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû, 3–14
éves korosztály nyári táborozását, kirándulását úti-, étkezési és szállásköltség kiegészítésével, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájárulással.
A pályázók köre: nevelési–oktatási intézmények, nyilvántartásba vett civil szervezetek, egyházak.
A pályázat keretösszege: 300.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, a
pénzintézet megnevezését, bankszámlaszámát, a nyilvántartott tagok számát. 2. A vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét, elérhetõségét. 3. A
törzskönyvi nyilvántartásba vétel, az alapszabály, az alapító okirat, illetve a
bírósági bejegyzést igazoló irat képviselõ által hitelesített másolatát. 4. A
pályázat nevét. 5. A program kezdõ és befejezõ idõpontját, részletes leírását. 6. A kért támogatás összegét, a támogatás felhasználására vonatkozó
tételes költségszámítást, a saját források feltüntetésével. 7. Nyilatkozatot
arról, hogy a pályázó hozzájárul a támogató ellenõrzéséhez. 8. Nyilatkozat
összeférhetetlenségrõl. 9. Közzétételi kérelem.
A kapott támogatás nem használható fel: tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére; reprezentációs költségekre (vendéglátás).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Egyszeri hiánypótlásra van lehetõség 5 napos határidõvel. A korábban már hasonló támogatásban részesült és határidõre el nem számolt szervezetek, illetve intézmények nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 12., 12.00 óra.
A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság címére (polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni. Kérjük, a
borítékra írják rá: TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK 2013.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. április 23.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk
2013. május 13-áig.
Bõvebb információt kérhetnek Czene Istvánné szervezési ügyintézõtõl a
polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 1.).
Az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság elnöke

A megye minden települését érintõ felmérés 2013. március 11-e és 2013.
június 30-a közötti idõszakban valósul meg.
Az érintett személyek részére az NMHH tájékoztató levelet küld, majd a
KSH megbízásából névre szóló igazolvánnyal és azonosítóval ellátott, szakképzett felmérõk keresik fel õket.
A Digitális Átállás Támogatási Programról további felvilágosítás kérhetõ a
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
– ingyenesen hívható telefonszámán: 06 (80) 38 39 40
– levelezési címén: 4001 Debrecen, Pf.: 230.
– elektronikus levelezési címén: digitalistv@nmhh.hu
A településen folyó felmérési munka pontos idõtartamáról tájékoztatást,
valamint a felmérõk személyével kapcsolatosan információt a felmérést
koordináló szervezet munkaidõben a 06 (1) 229 8823-as telefonszámon
biztosít.
Kérem az érintetteket, hogy a felmérés során mûködjenek együtt, legyenek
kellõképp óvatosak, de esetleg túlzott bizalmatlanságukkal ne akadályozzák a felmérõk munkáját, mely az Önök állami támogatásra való jogosultságának megállapítása érdekében, a digitális átállás megkönnyítése céljából
történik.
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ, hatósági osztályvezetõ

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2013. március 8-ai ülésén elfogadta:
– a 13/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi
költségvetésérõl szóló 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 14/2013. (III.13.) önkormányzati rendeletet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I.
25.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 15/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 35/2004.
(X. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
– a 16/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletet a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról;
– a 17/2013. (III. 13.) 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

Bogárd és Vidéke 2013. március 21.
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Nagyszerû gyõzelem a rangadón
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 29:26 (17:13)

SÍC – hírek,
eredmények
Vasárnap hajnalban az OB kvalifikációs
szint elérése reményében keltünk öten útra: Hargitai Enikõ, Somogyvári Zoltán,
Horváth Tomi, Katona Alex és jómagam,
Gilicze László. Úti célunk a pécsi PTE–
PEAC tornacsarnoka volt, ahol a pécsi íjászok rendezték VI. teremíjászversenyüket.
Remek körülmények között, nagyon jó feltételek mellett versenyezhettünk. A verseny felénél számolgattunk, közülünk kinek maradt még a III. osztályú szint eléréséhez esélye. A második távra mindegyikünk még többet akart kihozni magából,
de ez csak kevésbé sikerült.
Eredményeink

Vezette: Kosztend–Pap.
Nézõszám: 120 fõ (!).
Sárbogárd: NÉMETH I. – Szabó J. Zs. 2,
HEGEDÜS 4, PLUHÁR 4, Balogh 3, Nacsa 2, Kaló 2.
Cserék: Borostyán – Rehák 3, Bodoki 5,
Suplicz, Szabó J. 1, Goldberger 2, Németh II.
1.
Edzõ: Bodoki György, másodedzõ: Takács
Lajos.
Szombaton a rossz idõjárási körülmények
ellenére a versenybizottság jóváhagyta a
mérkõzés megrendezését. Az idejutás
emiatt a vendégeknek kissé nehézkes és
hosszabb volt a lezárt útszakaszok miatt.
A mérkõzés hatalmas jelentõséggel bírt,
hiszen mindkét csapat számára nagyon
fontos volt a rájátszás szempontjából a két
pont megszerzése. A kezdõ sípszó pillanatában zsúfolásig megtelt nézõkkel a csarnok, és nagyszerû volt a hangulat. Nagyon
jól kezdtük a mérkõzést, 22 perc után már
5 góllal vezettünk. A védekezésünk nagyszerûen mûködött, és ennek köszönhetõen gólokat tudtunk lõni lerohanásból. A
kapuban Németh Tomi extázisban védett,
ziccereknél, hétméteresnél is képes volt
bravúrokat bemutatni. Felállt fal ellen is
nagyon jól ment a játék, és minden pozícióból tudtunk gólt szerezni. Félidõben 4 gólos vezetésnél mehettünk pihenõre.
A 2. félidõ elején jött a szokásos hullámvölgy, ami egy kicsit
természetes is, hiszen nem lehet egy

mérkõzést 100 %-os teljesítménnyel végigjátszani. Ami a lényeg, hogy utána ismét
talpra állt a csapat. A végére egy magabiztos, 3 gólos gyõzelmet ünnepelhettünk.
Amit már számtalanszor leírtunk: egy
ilyen mérkõzésre a városhoz és a csapathoz is méltó sportcsarnokra lenne szükség.
Az alapszakaszt a 2. helyen zártuk, viszont
a rájátszásban az elsõ négy csapat egymás
közötti eredményei számítanak be, így e
számítás szerint a csapat a 3. helyrõl kezdi
a rájátszást.
Visszatérve a mérkõzésre, csak gratulálni
lehet az egész csapatnak, akik közül kiemelkedõt nyújtott Németh Tomi a kapuban, a mezõnyben pedig Pluhár Tamás és
Hegedüs Norbert.
Már jó ideje nem foglalkoztam a játékvezetõk ténykedésével, de most meg kell jegyezni, hogy Kosztend Szabolcsék végig
kézben tartva, kiválóan vezették a rangadót.
Ismételten köszönjük a nézõinknek, illetve
a dobokkal felszerelt „B középnek” a biztatást, hiszen nélkülük ez a gyõzelem nem
biztos, hogy sikerült volna. A rájátszás elsõ
mérkõzése az április 7-8. versenynapok valamelyikén kezdõdik, a sorsolástól függõen, amirõl tájékoztatjuk szurkolóinkat az
újság hasábjain, illetve a csapat facebookoldalán.
A bajnokság alapszakaszának végeredménye:
1. DAC
2. SÁRBOGÁRD
3. Rácalmás
4. Bicske
5. Martonvásár
6. Seregélyes
7. Simontornya
8. DVSI–DAC

14 13 0 1 441 300
14 10 1 3 401 350
14 10 0 4 422 378
14 8 1 5 325 305
14 6 0 8 338 364
14 3 0 11 336 383
14 3 0 11 315 412
14 2 0 12 401 487

26
21
20
17
12
6
6
4

Rehák Sándor, Rehák Tamás

1. helyet szerzett Gilicze László a szeniorok között, 3. helyen végzett Hargitai Enikõ a felnõtt nõk, Horváth Tamás az ifi fiúk
és Katona Alex a felnõtt férfiak mezõnyében. Ugyancsak a felnõtt férfiak mezõnyében indult Somogyvári Zoltán, akinek ez
volt élete elsõ, bemutatkozó íjászversenye.
Õ a 11. helyen végzett.
Az OB-n való indulásra jogot szerzett: Gilicze László.

Tisztelt Olvasók, tisztelt Támogatóink!
Köszönjük Önöknek, hogy a múlt évben a
személyi jövedelem adójuk 1 %-át egyesületünket ajánlották fel, és ezzel hozzájárultak mûködésünkhöz, valamint sportolóink
versenyzéséhez.
Kérjük, hogy az idén is legyenek segítségünkre, az Önök támogatása aranyat ér
számunkra!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Köszönettel: SÍC-versenyzõk
Bõvebben tájékozódhatnak a sic.hupont.hu oldalon, vagy személyesen az egyesületben. Várjuk jelentkezését (lgilicze@tolna.net)!
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III. KOSSUTH ZSUZSANNA SZÛRÕNAP

Sárbogárd Rendelõintézet,
2013. március 25.
A Fejér Megyei Szent György Kórház Sárbogárd Rendelõintézete a szakrendeléseken történõ betegellátás mellett igen fontos feladatának tartja a preventív, egészségnevelõ tevékenységet is, melynek egyre fontosabb szerepet kell betöltenie napjainkban.

Sárbogárd, Ady Endre út 79–83. szám alatti
rendelõnkbe várunk minden érdeklõdõt

2013. március 21. Bogárd és Vidéke

Március 15-e
Alsószentivánon
Településünkön március 15-e megünneplését hosszú évek óta
nem képzelhettük el fáklyás felvonulás nélkül – egészen az idei
évig. A szélvihar és a havazás miatt a felvonulást kénytelenek voltunk kihagyni a programból, hiszen az idõjárás a legzordabb téli
hónapokat idézte. Így aztán az ünneplõknek a megszokott mûsor
maradt az iskola tornatermében.

2013. március 25-én, hétfõn, 8.00–14.00 óráig
INGYENES LAKOSSÁGI
SZÛRÕVIZSGÁLATRA.
Számítógépes látásellenõrzésre, számítógépes talpvizsgálatra, bõrgyógyászati elváltozások szûrésére, végbél rákszûrésre, nõgyógyászati rákszûrésre nyílik lehetõség, valamint „idõstorna”, gerinctorna az óránként meghirdetett idõpontokban.
Ezen kívül urológiai szûrést 45 év feletti férfiaknak.
Érsebészeti szûrésre, légzõszervi allergiaszûrésre és csontritkulás ellenõrzésre elõzetesen a kartonozóban személyesen, vagy telefonon a 06 (25)
460-163-as telefonszámon lehet jelentkezni.
(Csontritkulás szûrésre csak háziorvosi beutalóval lehet jelentkezni.)
A rendelõintézet asszisztensei vércukorszint ellenõrzés, vérnyomásméréssel várják a kedves pácienseket.
Az intézmény nevében kérünk minden érdeklõdõt, hogy a lehetõséget kihasználva minél többen tiszteljék meg rendezvényünket, és tegyenek egy
lépést egészségük megõrzésére, illetve a korai megelõzésre!
Szeretettel várjuk Önöket!
Dr. Rácz Lajos intézetvezetõ fõorvos, Nyikos Tiborné vezetõ asszisztens

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és településeken 9.00-14.00 óra között munkatársaink karbantartási munkákat végeznek:
Március 25. (hétfõ):
Aba medencemosás
Március 26. (kedd):
Aba glóbuszmosás
Március 27. (szerda): Sárkeresztúr glóbuszmosás
Március 28. (csütörtök): Káloz glóbuszmosás
Március 29. (péntek): Felsõkörtvélyes medencemosás
és Nagyhörcsök medencemosás
Április 2. (kedd):
Soponya medencemosás
Április 3. (szerda):
Soponya glóbuszmosás
Április 4. (csütörtök):
Nagylók medencemosás
Április 5. (péntek):
Nagylók glóbuszmosás
Április 8. (hétfõ):
Hantos glóbuszmosás
Április 9. (kedd):
Mezõszilas medencemosás
Április 10. (szerda):
Mezõszilas glóbuszmosás
Április 11. (csütörtök): Kislók glóbuszmosás
Április 12. (péntek):
Cece glóbuszmosás
Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál kisebb víznyomás, esetleg idõszakos vízhiány várható.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá
válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt okozó
anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és megértését.
FEJÉRVÍZ ZRT.

Kiss Attila tanár úr köszöntõjét (ami az évek során szintén hagyománnyá vált) ezúttal a köszönetnyilvánításoknak szentelte. Köszönetet érdemeltek az ünnepségre ellátogatók, hogy a szibériai
idõben eljöttek. Madarasi Anett tanárnõ a mûvészi Petõfi-, Széchenyi- és Kossuth-portrékkal, Boros Tamás tanár úr a próbák
felügyeletével, Pribék Erika tanító néni pedig a koreográfiák betanításával és a dekorálással járult hozzá a rendezvény sikeréhez.
Le a kalappal a beugró tanulók elõtt is, akik az 5-6. osztály betegség, illetve egyéb okok miatt hiányzó tanulóit helyettesítették kitûnõen. Nekik köszönhetõen szinte össziskolai rendezvénnyé alakult a mûsor: kicsik és nagyok, elsõs és hetedikes tanulók egyaránt
képviseltették magukat. Ez pedig így jött ki jól, jelképezve az
iskolai közösséget, és azt, hogy lehet közösen, összefogva is ünnepelni.
A mûsort akár rendhagyó történelemóraként is felfoghatták a nézõk: folyamatában idéztük fel a forradalmat, Kossuth Lajos és a
márciusi ifjak mellett nem feledkezve meg a reformkort elindító
Széchenyi István érdemeirõl sem. A múltidézést népzenei betétekkel, a citerások népi toborzódalok eljátszásával, illetve néptánc-koreográfiákkal tettük teljessé, hiszen 1848 a nép forradalma is volt, országos támogatottság nélkül nem tudtunk volna több
mint egy évig kitartani a túlerõ ellenében.
Maga az elõadás nagyon jól sikerült, olyan gördülékenyen, jól dolgoztak a szereplõk, mintha heteket gyakoroltak volna. Véleményem szerint az utóbbi évek egyik legjobb március 15-ei megemlékezését láthatták azok, akik megtiszteltek bennünket, köszönhetõen a tanulók és a pedagógusok közös együttmûködésének.
Kiss Attila

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Rendelõintézet kollektívája
tisztelettel meghívja Önt
A 2013. március 25-én (hétfõn)
13 órától a Sárbogárd Rendelõintézet
elõtti parkban tartandó megemlékezésre és
Balás Eszter Kossuth Zsuzsanna szobrának
megkoszorúzására.
Közremûködik a Sárszentmiklósi Általános Iskola Énekkara.
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ISKOLA

Cecei sulibörze
„Az a forró tavasz…” hóesésben
A Cecei Általános Iskola március 15-ei eseményekrõl szóló ünnepi megemlékezése jól illeszkedett ahhoz az egy hónapot meghaladó programsorozathoz, amelyet iskolánk a TÁMOP 3.1.4-082-0019 kódszámú pályázat fenntartási idõszakában valósít meg.

Bár a projekt címe „Forró tavasz”, az idõjárás nem illeszkedett a
névválasztásunkhoz. Süvítõ hóviharban sétáltak át iskoláink tanulói március 14-én a Szabadság téri mûvelõdési házba, ahol 6.
évfolyamos tanulóink adtak elõ tematikus mûsort, amelynek segítségével megidézték a 165 évvel ezelõtti eseményeket. Mûsorukat képi bemutatóval kezdték, melyet prózai szövegek, versek,
népdalok és egyéb dalrészletek követtek. A változatos elemekkel
tarkított elõadás színvonalasan mutatta be az események sorsfordító hatását és a történelmi személyek fontos szerepét.
A bemutató után a projekt keretében elõzetesen meghirdetett
katonadaléneklõ-versenyre került sor, melyre iskolánk minden
osztálya benevezett. Az elõzetesen kiválasztott dalt közösen adták elõ, ami után minden csoport emléklapot illetve oklevelet
vehetett át.
Az ünnepséget megelõzõ napok szintén a projekt jegyében teltek
el, melynek keretében versmondóverseny megszervezésére ke-
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rült sor. Az 1-2. évfolyamosok Petõfi Sándor Anyám tyúkja címû
versét, a 3-4. évfolyamosok a Nemzeti dalt, míg a felsõ tagozatosok Petõfi Sándor A Magyar nép címû mûvét, illetve egy szabadon
választott Csanádi Imre-, Gyulai Pál, vagy Nagy László-verset szavaltak. A gyerekek nagyon ügyesen felkészültek, a mûvek elõadásával adták át a forradalom életérzését. A verseny eredményhirdetésére a projektzáró keretében kerül majd sor március 26-án 11
órától.
A ünnepre készülve diákjaink szép falitablókat is készítettek, melyek kikerültek az aulába, hogy mindenki gyönyörködhessen bennük.
A magyar kultúra napjához kapcsolódó közös Himnusz-mondáson felbuzdulva diákjaink együtt szavalták el a Nemzeti dal címû
verset, melyrõl videofelvételt is készítettünk, ami megtekinthetõ
lesz iskolánk honlapján.

A település önkormányzata által szervezett ünnepségre szintén
március 14-én 18 órai kezdettel került sor. Az idõjárás viszontagságai miatt a hagyományos fáklyás felvonulás elmaradt, így az ünnepséget Varga Gábor polgármester beszéde nyitotta meg. Ezután az általános iskola tanulóinak mûsora következett, majd a
Búzavirág Népdalkör Kossuth-nótákból összeállított dalcsokra
foglalta keretbe a megemlékezést. Az események a hagyományos
koszorúzással zárultak, amelyre az épület aulájában került sor.

Szitakötõ
Március 12-én, kedden Viktor András, a Szitakötõ irodalmi folyóirat munkatársa volt a Cecei Általános Iskola vendége. Egy kooperatív foglalkozás keretében elõször iskolánk 5. évfolyamos diákjainak, majd a helyi és környékbeli érdeklõdõ pedagógusoknak
tartott elõadást a folyóirat nyújtotta újszerû nevelési és tanítási lehetõségekrõl. Elõadásában, mely nagyon gyakorlatorientált volt,
kitért a folyóirat tartalmi bemutatására, és a cikkek gazdag ismeretanyagára is felhívta a figyelmet.
A Szitakötõ program folytatásaként pedagógusaink óravázlatokat írnak a folyóirat tanórai hasznosítása bemutatásaként, melyek a honlapra is felkerülnek, valamint részt vesznek további elõadásokon, melyek gazdagítják nevelõi sokszínûségüket, és újszerû tanítási lehetõségeket mutatnak be számukra. A program keretében iskolánk egy tanulócsoportnyi folyóiratot díjmentesen
megkap, amely segíti pedagógusaink irodalmi és módszertani felkészítését.

Illyés-napok
Iskolánk hagyományaihoz híven az idén is kora tavasszal kerül sor
az Illyés-napok megszervezésére. Iskolánk névadójára emlékezve
március 21-én délutánra játékos sportvetélkedõre hívjuk a környékbeli iskolák csapatait, akik megküzdenek az Illyés-vándorkupáért.
Március 22-én, pénteken rendezzük meg a hagyományos mesemondóversenyünket, melynek keretében 7 korosztályban mutathatják meg a környékbeli iskolák tanulói mesemondói tehetségüket. Az idei évben magyar mûmeséket kell elõadniuk a versenyzõknek. A rendezvény mûsorral és koszorúzással kezdõdik, majd
a nevezésekhez elküldött meseillusztrációkból kiállítást rendezünk iskolánk aulájában.
A versenyre Horvátországból is várunk vendégeket. A Drávaszögben található, magyarlakta Laskó település általános iskoláját 5 tanuló fogja képviselni a megmérettetésen.
Cecei iskola
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KÖZÖSSÉG

Télûzés a Cecei
Óvodában

Kedves Tavasz!

„Kisze, kisze, szalmabáb,
égj el minél hamarább,
füsttel írd a kéklõ égre:
Jöjj el, tavasz, jöjj már végre!”

Múlt héten kedden tartottuk meg az immár hagyománnyá vált kiszézést. A gyerekekkel együtt készültünk erre a napra, dalokat, mondókákat tanultunk.
Gyönyörû napsütéses, enyhe tavaszi idõben került sor erre az eseményre. A Csigabiga csoport gyermekei az óvoda többi csoportjához a kiszebábbal együtt érkeztek,
meghívták a gyerekeket a télûzésre, s minden csoport még egy-egy ruhadarabbal
gazdagította a báb öltözékét. Ezekkel a ruhadarabokkal átadtuk a betegségeket is.
Hangos énekszóval, csörgéssel-zörgéssel
körbejártuk az udvart, majd körbeálltuk a
kiszebábot. Ezután következett a gyermekek számára a legizgalmasabb mozzanat, a
kiszebáb elégetése.

Hamar meggyulladt a báb, s míg el nem
égett, énekeltünk, ráztuk a csörgõinket,
tapsoltunk. Reméltük, hogy minél hangosabbak vagyunk, annál gyorsabban menekül a tél és jön a tavasz.

DR. ZACHER GÁBOR

Kedves Szülõk!

a drogok és szenvedélybetegségek elismert
szakértõje, a médiából közismert toxikológus
SÁRBOGÁRDON TART ELÕADÁST!

Bizonyára hallották már, hogy a 2013/
14-es tanévtõl kötelezõen választható
tárgyként bevezetik a hit- és erkölcstan,
illetve az erkölcstanórát. Felmenõ
rendszerben tervezik, szeptembertõl az
1. és 5. osztályosokra vonatkozik, a tanórák közé beépülve, rendes órarendi
keretben.
A hit- és erkölcstan, ahogy a neve is tükrözi, hitismereteket is közvetít. Aki
gyermekét megkereszteltette valamelyik felekezetnél, Isten színe elõtt ígéretet tett arra, hogy abban a hitben neveli.
Válassza tehát gyermeke számára a hités erkölcstant (katolikus, evangélikus,
református egyaránt lesz). Ha a gyermek nincs megkeresztelve, természetesen akkor is választhatja. Egyrészt, mivel az esetleges keresztelésnek feltétele, másrészt a helyes, erkölcsös élet ismeretein túl mûveltsége is fejlõdik a
Biblia-ismeret által.
Az elsõ osztályt kezdõ gyerekek szüleinek az iskolai beiratkozásnál kell nyilatkozniuk, míg a 4. osztályos gyerekek
szüleinek május közepéig.
Római katolikus hitoktatás jelenleg is
van Alap, Sárszentmiklós, Sárbogárd
óvodáiban, iskoláiban – a gimnáziumban is –, de mivel a hit- és erkölcstan/erkölcstan tanrendbe lesz iktatva, nyilatkozni kell, hogy gyermeke melyiken
vesz részt.

A Mészöly Géza Általános Iskola egészségnapi
programjának keretében kerül megszervezésre

A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN
2013. április 23-án (kedden)
14.00 órától a diákoknak – az elõadás címe:
Droghelyzet van,
17.00 órától a felnõtt érdeklõdõk részére –
MIÉRT? címmel.
Diákoknak ingyenes, felnõtteknek 500 Ft/fõ.
A helybiztosítás érdekében jegyek elõvételben
2013. március 27-ig kaphatók:
Mészöly Géza Általános Iskolában, Petõfi Sándor Gimnáziumban, Szent István Általános Iskolában, ÁMK Sárszentmiklósi Iskolában, mûvelõdési ház vezetõjénél, Sárbogárdi védõnõknél.
Mindenkit szeretettel várunk!

Legvégül eljátszottuk a „Bújj, bújj, zöldág…” kezdetû népi játékot.
Reméljük, hamarosan itt az igazi tavasz!
Cecei óvoda

Tisztelettel: Mészáros János plébános,
Kanyóné Somogyi Tünde hittanár

Újra szükségét érzem, hogy írjak Neked,
bár most korántsem olyan nagy örömmel
teszem ezt, mint az elõzõ alkalommal,
ugyanis el vagyok keseredve a Téllel együtt
folytatott randalírozásotok miatt.
Arról egyáltalán nem volt szó, hogy itt tartózkodásod alatt vendégeket hívsz, fõképp
nem a Telet, aki – mint ahogyan azt a múltkor már említettem – épp elég idõt töltött
nálunk, kihasználva a vendégszeretetünket.
Nem vagyok biztos abban, hogy végiggondoltátok, hogy a kis játszadozásotokkal emberéleteket kockáztathattok. Rengetegen
rekedtek kint a hóban az út szélén, akik
éppúgy szerettek volna hazajutni, ahogyan
a fáradt vándor enyhíti a szomját a hosszú és
fárasztó útja után. Mikor már látja a vízzel
telt kutat maga elõtt, de a céltól nem meszsze mégiscsak meg kell másznia valamilyen
utolsó, fárasztó akadályt.
Szólhatna a mese egy királyfiról is, de ez a
cselekmény szempontjából most nem lényeges – annál inkább, hogy a hazafelé tartó
vándorok akár több napig is ázhattak-fázhattak étlen-szomjan valami idegen földjén, ahova csak a postagalambtól érkezõ
üzenet – miszerint vigyázzanak magukra,
hiszen csodák léteznek – látszik az egyetlen
kapaszkodónak. Nem szabad elfelejtenünk
azonban, hogy a történetekben mindig vannak ún. protagonista alakok, akiknek az a
feladata, hogy támogatásukkal elõrébb gördítsék a történet folyását. Most sem hiányoztak ezek a szereplõk, sõt, sokkal többen voltak, mint ahogyan azt egy átlagos
történetben megszokhattuk.

Javítanom kell magam: egy ilyen szereplõ
volt, az Ember. Ugyanis úgy vélem, nem lehet kiemelni egyetlen részt sem az egészbõl,
hiszen akkor szétesne a kör, amit ezek a segítõ szereplõk alkottak. Hihetetlen összefogást produkáltak a nemzeti ünnepünkön:
fáklyák és 12 pont helyett szendvicsekkel,
lángossal, teával és szállással hajtottak fejet
az összefogás elõtt.
Kedves Tavasz, ha ez volt a célotok, hát elértétek. Megvan a lezárás: hõst csináltatok
százakból, barátságokat köttettetek az
egész országban, az Ember, mint a legyengített vírus dolgozott a jó ügy érdekében.
Igaz, a köszönettel várnotok kell a kiengesztelõdésig, legalább ez a furcsa március
15-e megmarad az emberek emlékezetében, és mint az igazán jó tanmeséket örökítik tovább az utókornak.
Ugyan én szeretem a meglepetéseket és a
spontán dolgokat, ám remélem, hogy mostanában hasonló nem fordul elõ. Örülnék,
ha a Telet most már tovább küldenéd.
Kissé elkeseredett, ám annál bizakodóbb
barátod,
Dana

Bogárd és Vidéke 2013. március 21.
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Vándorlásaim 30.
A következõ énekkaron látom, Ani új tagként ott ül az altban.
Kritikus szemmel hibát keresek rajta. Hiába érdekel, nem akarok
komolyabb kapcsolatba bonyolódni senkivel. A szemem azért
idõnként mégis rátéved.
Október közepén egy hétfõn délelõtt 10 órára a pártbizottságra
kell mennem a november hetedikei program megbeszélésére. Béla elõre figyelmeztet, hogy ez nagyon fontos program. Ilyenkor
jönnek a szovjet elvtársak is a helyi laktanyából. Fontos a látvány.
Vörös asztalterítõ, virág és a dekoráció. Újítunk a dekoráción.
Profilban egy hatalmas Lenin-fej kerül majd egy négyméteres
táblára, mellé vörös pliszérozott drapériát feszítünk ki. Elõkészítem a mûsortervet. Fúvósok játsszák a szovjet himnuszt és az Internacionálét, vers Leninrõl, az énekkar Tárász Sevcsenkóról
énekel, akinek a fasiszta dúvadak a sírját feldúlták. A színjátszók
dramatikus játékban foglalják el a Téli palotát. Nem szeretem
ezeket a kommunista ünnepeket, de engem is hajt, hogy színvonalas legyen a mûsor, elegáns legyen a dekoráció. Vagyis a lehetõ
legjobban kiszolgáljuk az elvtársakat.
A járási párttitkár elõszobájában Rózsika, a titkárnõ fogad. Elõször járok itt, bemutatkozom.
– Egy kis türelmet kérek, rögtön szólok a titkár elvtársnak! – Rózsika óvatosan bekopog, majd beszól az ajtón. – Titkár elvtárs!
Hargitai elvtárs megérkezett.
A járási párttitkár kisvártatva kilép az ajtón. Végigmér.
– Maga az? – emelt hangon rám ripakodik. – Nem mondták meg
magának érthetõen, hogy vágassa le a haját?
– Titkár elvtárs! Nem vágatom le. A hajviseletem magánügy.
– Nem-e? Akkor takarodjon innen! – sarkon fordul, és bevágja
maga mögött az ajtót.
Rózsika riadtan néz utána, aztán halkan odasúgja:
– Menjen nyugodtan vissza a mûvelõdési központba. Megbékül,
aztán úgyis küld magáért.
Vállat vonok és elmegyek. Odaát Béla izgatottan fogad.
– Mi volt, elfogadták a mûsortervet? – kérdezi.
– Elzavart a titkár, mert hosszú a hajam.
– Miért nem vágatod le a hajad? Látod, hogy így te vagy a piros kukorica.
– Már te is kezded? – horkanok fel indulatosan. – A mi generációnknak más az ízlése. Miért nem lehet ezt megérteni?
– De hát te intézményvezetõ vagy, igazodnod kell a többi vezetõhöz.
- Nem vagyok hajlandó igazodni az elvtársakhoz! –felelem
konokul.
Megszólal a telefon. Rózsika csicsereg a telefonban a pártbizottságról:
– Hargitai elvtárs, jöjjön, várja a titkár elvtárs!
Összeszedem a papírjaimat és visszamegyek a pártbizottságra.
Rózsika cinkos mosollyal fogad.
– Nagy veszekedés volt, de aztán meggyõzték Albert elvtársat.
Menjen be, várják.
Belépek. Albert elvtárs leszegett fejjel ül az asztala mögött, nem
néz rám. A tárgyalóasztal körül ott ül Kovács Pista, Várhelyi, Pál
Viktor és Reichardt János, a Hazafias Népfront elnöke és még
két-három ember.
– Hargitai elvtárs! Albert elvtárssal megbeszéltük, hogy az ünnepség szakmai részébe nem szólunk bele. Én felelõsséget vállaltam,
hogy minden rendben lesz. Megkérlek, ismertesd az ünnepség
kulturális forgatókönyvét! – szól Pál Viktor.
Meglep a hangnem változása, de belevágok, lelkesen, felszabadultan ismertetem a programot. Látom az arcokon az elégedettséget, tetszik a program az elvtársaknak. Ellenvetés nélkül elfogadják. Mondják, hogy a szovjet elvtársak is hoznak mûsort, beszéljük meg velük, és illesszük bele a programba. Ebben Reichardt elvtárs a segítségemre lesz. A titkár még rendelkezik, hogy
az elnökségi asztalnál az elsõ sorban 14, a hátsóban 16 szék le-

gyen. Az ültetõkártyákat Gulyás elvtársnõ fogja áthozni és kirakni.
Reichart János, a Hazafias Népfront elnöke szintén tagja a kórusnak. Együtt megyünk ki az oroszokhoz.
Különös világ az oroszoké. Mintha egy másik országban járnánk.
Itt mások még a szagok is. Az orosz parancsnok készséges. A színháztermükben együtt nézzük meg a mûsorukat, majd megegyezünk, hogy egy negyedórás táncos–énekes mûsort hoznak a városi
rendezvényre.
Az ünnepség november 6-án este van. A színházterem zsúfolásig
tele van. Az elsõ két sort üresen hagyjuk. Oda ül az elnökség a hivatalos rész után, hogy megtekintse a kulturális mûsort. Nagyon
tetszik az elvtársaknak. Meglepetés számukra az elõcsarnokban
rendezett kiállítás. A tablókon a szovjet kommunista forradalom
eseményei láthatók. Az anyagot a Népmûvelési Intézettõl kaptam. A mûsor után Viktor is odajön hozzám. Kezet fog.
– Lajoskám, csak így tovább! Csináljátok!
Összenézünk Bélával. Nagy sóhajjal nyugtázzuk az elismerést, és
nekiállunk a díszlet lebontásának.

Másnap, november 7-én délelõtt a szovjet fúvósok kíséretében érkezik díszmenetben egy orosz díszszázad. Végigmasíroznak a fõutcán, és a téren lévõ katonai temetõben sorakoznak föl a szovjet
obeliszk körül. Itt hangosítanunk kell. Beszédet mond az orosz
parancsnok, majd Pál Viktor is. Beszédében a cionisták aljas aknamunkáját kárhoztatja, akik megbontják a béketábor egységét.
Nem tudom, hogy kik azok a cionisták. Aztán megtudom, hogy
ezek voltaképpen az izraeli zsidók. Most folyik az arab–izraeli háború szovjet katonai tanácsadók támogatásával. Politikából
egyes, Hargitai elvtárs!
A beszédek után koszorúzás, közben többször díszsortûz dördül
el. Lõporfüst lengi be a teret. A dörrenésektõl cseng a fülünk. Hatalmas koszorúkat visznek díszlépésben orosz kiskatonák. Orosz
kislányok nagy masnival a hajukban virágot tesznek a sírokra. Az
obeliszknél orosz és magyar katona, valamint egy munkásõr és
egy ifjúgárdista áll díszõrséget.
Másnap megyek Dunaföldvárra. Már alig várom. Egy hétig nálam
lehetnek a lányok. Hurrá!!! Az édesanyjuk továbbképzésen lesz.
Ahogy meglátnak, Ildi és Encsi rohannak felém. A nyakamba
csimpaszkodnak, és öleljük egymást percekig. A buszon nem gyõzik mesélni az élményeiket. Nagyon kíváncsiak, milyen Sárbogárd, hol dolgozom. Végigsétálunk az utcán. A hivatalnok lányok,
akiket már jól ismerek, egymással versengve kedveskednek nekik.
Átlátok a szitán. A kedveskedéssel a lányokon keresztül nekem
üzennek.
Míg dolgozom, a kultúrház melletti óvodába viszem át a gyerekeket. Így azt is megtudják, hogy milyen a sárbogárdi óvoda. Ani
csoportjába kerülnek. Ennek örülök, de nem mutatom. Megfigyelem, hogy Ani milyen odafigyeléssel, szeretettel hajlik oda
minden gyerekhez. Nincs kitüntetett ajnározás az enyéimmel
szemben. Ez a lány nem akarja az érzéseimet korrumpálni!
Folytatom.
Hargitai Lajos

12

HITÉLET

2013. március 21. Bogárd és Vidéke

Virágvasárnapi botrányok
A virágvasárnapi történet két eseményén sokan meg szoktak botránkozni.
Miért volt olyan szigorú Jézus, amikor
kikergette a templomból a kereskedõket, és miért szárította ki a gyümölcstelen fügefát? (Máté evangéliuma 21.
fejezet 12-22)
Akik nem értik, hogy valójában mi is
történt ekkor, azok szeretnék Jézus
magatartását a maguk igazolására felhasználni: íme, Jézus is tudott dühbe
gurulni, s íme, õ is mérges lett, ha nem
talált fügét a fán.
Csakhogy Jézus Krisztus virágvasárnapi messiási tettei mögött nem ilyen
alantas indulatok feszültek, mint amilyenek a mi tetteinket szokták motiválni. A Megváltó mindkét esetben szeretett népének adott komoly figyelmeztetést, a nép élete, sorsa, jövõje érdekében.
Miért kergette ki a kereskedõket a
templom egyik udvaráról? Azért, mert
az a hely az érdeklõdõ pogányok számára volt fenntartva, hogy ha valaki keresi az élõ Istent, ott hallhasson róla és
imádkozhasson hozzá. Az etióp kincstárnokhoz hasonlóan sokan jöttek fel
Jeruzsálembe, hogy Izráel Istenét megismerjék, és Isten ezt a missziót egyenesen
az õ népe fõ küldetésévé tette: „A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson
szabadításom a föld határáig.” (Ézs 49,6)
Pogány ember viszont nem léphetett be a
templom belsõ udvarára, ezért tartottak
fenn másik helyet erre a célra. Ide nyomultak be azok, akik az áldozatokhoz szükséges állatokat árulták, és a különféle pénzeket templomi sekelre váltották át. Ennek is
megvolt a helye, de Kajafás némi helypénz
fejében engedélyt adott arra, hogy beljebb
is jöjjenek.
Vagyis: az üzlet kiszorította a missziót. Az
anyagi haszon fontosabb lett, mint az a lel-

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.”
(Kosztolányi Dezsõ)

A gyászoló család
mély fájdalommal tudatja
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Korán Lászlóné
született: Paudics Mária
2013. március 12-én,
életének 73. évében
türelemmel viselt, hosszú
betegsége után elhunyt.
Hamvait 2013. március 23-án,
szombaton, 13.30 órakor
helyezzük örök nyugalomra
Sárbogárdon a Huszár-temetõben.
Drága emléke örökké a szívünkben él!

ki haszon, hogy emberek megismerjék és
tiszteljék Istent. Ez ellen lépett fel Jézus
tõle szokatlan keménységgel. Isten rendjét
állította helyre (Atyám háza imádság háza), a maga helyére utasított mindent, népét pedig emlékeztette az Istentõl kapott
páratlan küldetésére, amirõl teljesen megfeledkezett. S mivel a vezetõk tudták, hogy
teljesen igaza van, egy szót sem mertek
szólni ellene.
Az egyház és minden hívõ ember állandó
kísértése: benyomul a világ a misszió helyére, és kiszorítja az anyagi a lelkit, a testi
a szellemit, a lárma a csendet, a pörgés az
elmélyedést, az üzletelés az imádságot, az
állandó tevékenység a Bibliát, az ember Istent. Mindez pedig történik a mindennapi
élet, az emberi együttélés, az egészség, a
meghitt kapcsolatok rovására, megszegényedésére.
Az egyházban is sok rendezvény, szervezés, utazás, bizottság, program van – de ha
valaki szeretne hiteles információt hallani
az élõ Istenrõl, szeretne vele találkozni,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

ZÁDORI LÁSZLÓ
életének 80. évében elhunyt.
Temetése 2013. március 23-án,
15.30 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

rendezni az életét, tisztába tenni a
múltját, hallani valami reménykeltõt a
jövõrõl, akkor nincs egy csendes hely,
és nem biztos, hogy van alkalmas ember, akinek erre ideje is van. Olykor pedig tulajdon gyermekeinknek sem
adjuk meg ezt, még egy erre rendelt
vasárnapi napon sem.
Az élet, az isteni rend, az egész életünket meggazdagító helyes istentisztelet
érdekében fogott akkor Jézus korbácsot.
És a fügefa? Ez Izráel egyik jelképe
volt. Különös növény: tavasszal a levelekkel együtt bújik elõ a termése is a levélhónaljból, s mire kilombosodik, már
ott zöldellnek rajta még éretlen gyümölcsei is. És egész éven át terem, mindig van rajta pici éretlen, nagyobbacska
félérett és sötét színû érett füge is. Ha
tehát egy fügefa lombos, de nincs rajta
semmilyen termés, az nem normális állapot. Ezért lett ez a fa Jézus szemében
az akkori Izráel szomorú szimbóluma.
Dús lombú, terméketlen fügefa. Az akkori vallásos élet képe: üzemel a templom, emberek sokasága fordul meg ott
egy-egy ünnepen, de nem árad ki a környezõ világba Isten szentsége, a hit ereje, erkölcsi tisztaság, másokat is tápláló
„gyümölcs”. Minden formális, felszínes,
képmutató. Ott van egy szép fa, de senkinek semmi haszna belõle. Mosolyog a házaspár a templomban, de csak a gyermekeik tudják, mi van valójában otthon. Énekeljük a zsoltárt, de kifelé menet már roszszat mondunk egymásról.
Az ilyen fának pedig nincs létjogosultsága.
Mert a gyümölcsfát nem az árnyékáért
tartják, hanem a terméséért. És ha nem adja meg azt, amit joggal várnak tõle, elpusztul az ítéletben. Világos, kemény figyelmeztetése ez itt Jézusnak. De vajon megértjük-e?
A két virágvasárnapi „botrány” önvizsgálatra, magunkba szállásra és radikális megtérésre indít. Jézusnak ez a két tette olyan
igehirdetés, amelyet emelt hangon, szemléltetõ oktatásként mondott el. S mond ma
is, nekünk is. Hová sodródtatok el Istentõl? Mivé lett az istentisztelet, mi történik
a templomban, s mi jön ki a templomból?
Kik jönnek ki a templomból: másokat szeretõ, szolgálatra kész, tiszta erkölcsû, az Istennel való közösségben megerõsödött,
gyümölcstermõ emberek, akik mint só az
ételt, áthatják a maguk helyén a társadalmat is, vagy olyanok, akik csak élõknek
látszanak, de valójában lelki halottak?
Az igazi botrány az, ha valaki nem akarja
meghallani Jézus szeretetbõl hangzó figyelmeztetését és hívását, s marad megromlott állapotában. Boldog, aki igazat ad
Istennek és újat kezd õvele.
Cseri Kálmán nyugalmazott
református lelkipásztor

Bogárd és Vidéke 2013. március 21.
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Passió Sárbogárdon
„Láttátok, amikor könnyes volt az emberek szeme?”
Ritka alkalom, amikor a saját szemünk elõtt elevenedhet meg Jézus Krisztus szenvedéstörténete. Erre készülhetünk március 25-én, hétfõn, 15.30-kor a sárszentmiklósi evangélikus templomban, ahol a Nemescsó–Meszlen–Acsád–Kõszegdoroszló Társult Evangélikus Egyházközség ifjúsága adja elõ a passiót. A fiatalok lelkészét, Kalincsák Balázst
kérdeztem.
– Passió – Jézus Krisztus szenvedéstörténete.
Lehet-e ma, 2013-ban újat mondani a szenvedéstörténettel?
– Azt gondolom, az alapvetõ célunk nem
az, hogy újat mondjuk. Sokkal inkább szeretnénk a több mint 2000 éves üzenetet,
örömhírt újra feleleveníteni. Bízunk abban, hogy szolgálatunk segít megismertetni az emberekkel azt, hogy bár sokszor úgy
érezzünk, mintha a világ elhaladna mellettünk, és nagyon nehéz megtalálni azt, ami
biztos sarokkõként szolgálhat életünkben,
de van valaki, AKIRE, akinek az életére,
szenvedésére nézve megérezhetjük, mi az,
ami soha el nem múlik, és szilárd alapként
állhat az életünkben.

próba alkalmából lelki felkészítés is folyik
különbözõ módszerekkel, melyek segítségével lelki önvizsgálaton túl a jézusi ÉLET
ajándékát is igyekszünk közel hozni hozzájuk. Amit mi érzünk, hogy minden fiatal
komoly szolgálatnak veszi ezeket az alkalmakat, mely már, azt hiszem, önmagában
is nagy dolog, amúgy teljesen normális e
világban élõ kamaszoktól, fiataloktól.
– Az elõadást beharangozó plakáton Salvador Dalí Krisztus a kereszten c. festménye
látható. Miért éppen ez?
– Mintha egy pillanatra Isten szemszögébõl láthatnánk a világot. Ég és föld között
áldozat, szenvedés, sebek. A földön ezért
béke, nyugalom. Ehhez pedig az ige mond
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tudnánk hozni passiójátékunkat. Így érkezett a felkérés és felajánlás lehetõsége az
egyházmegye gyülekezeteinek. Ahonnan
hívást kapunk, oda ellátogatunk. Virágvasárnap Bakonycsernyén és Súron, hétfõn
Sárbogárdon illetve Bakonyszombathelyen, kedden Esztergomban, szerdán Csóton, pénteken pedig Nemescsóban szolgálunk passiójátékunkkal.
– Gyülekezeti programnak, vagy tágabb kört,
akár városunkat is érintõ elõadásnak szánjátok a bemutatót?
– Egy olyan gyülekezeti programnak,
amely mindenkit próbál megszólítani, aki
a városban, vagy bárhol a környéken él, és
mindezt természetesen felekezeti hovatartozástól függetlenül. Nem szeretnénk falak közé zárni Krisztus szenvedéstörténetét, sokkal inkább bízunk abban, hogy legalább ilyenkor sikerül lebontanunk minden olyan falat, melyet a világ húz ember és
ember közé.
– Mikor tartanátok sikeresnek az elõadást?
– Azt gondolom, igazán nem a siker a cél.
Örülnénk, ha sokakat megszólíthatnánk,
akik szeretnék újra átélni a nagyhét eseményeinek fájdalmát és a húsvéti örömhír
csodáját. Bízunk abban, hogy az idei esztendõben is megkérdezik fiataljaink egymástól, amit az elmúlt években többször
átélhettünk: „Láttátok, amikor könnyes
volt az emberek szeme?”
Bõjtös Attila

– A történet régi, de a világ megváltozott.
Kell-e, lehet-e „modernizálni” az elõadást?
– A passiójátékunk, ha lehet ezt mondani,
teljesen „konzervatív”. Semmi modern
köntösbe bújtatott, elvont gondolat. Csak
a tiszta evangéliumot szeretnénk közel
hozni az emberekhez. Amiben mégis modern: igyekszünk a mai kor „hangszerelésében”, fiataloknak is kedves énekekkel
elõadni a passiót. Nagy öröm számunkra,
hogy ifjaink közül sokan zenélnek különbözõ hangszereken. Így a teljesség igénye
nélkül lesz zongorakíséret, fuvola, gitár,
dob. Az énekek összeválogatása nem önhatalmúlag, hanem közös munkával történt, hogy mi magunk is épülhessünk egymás által.
– Az elõadók fiatalok. Õk mennyire tudják
beleélni magukat a különbözõ szerepekbe?
Jézust nyilván nehéz megjeleníteni. Júdás és
a „feszítsd meg”-et kiáltozó tömeg szerepe
pedig nem tûnik hálás feladatnak.
– Hogy mennyire élik bele magukat? El
kell jönni, meg kell nézni. Nyilván az idõsebbek már jobban érzik a lényeget, de a
kisebbek felnõnek a feladatra. Minden

el mindent: Õ bûnhõdött, hogy nekünk békességünk legyen, az Õ sebei árán gyógyultunk meg (Ézs 53,5).
Aki ezt végiggondolja, az kerülhet egyre
közelebb Jézushoz. És magának a passiójátékunknak is ez a fõ motívuma: Távol
vagy közel a Megváltóhoz?
– Távol, vagy közel... Ti távolról, 200 km-rõl
érkeztek hozzánk. Miért dönt úgy egy evangélikus gyülekezet ifjúsági csapata, hogy két
kisbusszal és három személygépkocsival
ilyen hosszú útra indul?
– Az eredeti célunk az volt 3 évvel ezelõtt,
hogy kis falusi gyülekezetként olyan egyházközségeket keressünk fel, akik szintén
szórványhelyzetben vannak. Szerettük
volna mindenhova elvinni az örömhírt. Így
szolgáltunk már a Balaton-felvidéken, a
Soproni Egyházmegyében, Ausztriában,
Vas megye aprófalvas gyülekezeteiben, és
természetesen saját gyülekezeteinkben.
Az elmúlt esztendõben soproni szolgálatunk alkalmával találkoztunk Szarka István esperes-lelkész úrral, és beszélgettünk
arról, milyen jó lenne, ha a Fejér–Komárom–Esztergomi Egyházmegyébe is el

Passió 2013
„Õ bûnhõdött, hogy nekünk
békességünk legyen,
az Õ sebei árán
gyógyultunk meg.”
Ézs. 53,5.

Passiójáték a Nemescsói Evangélikus
Gyülekezet ifjúságának elõadásában

SÁRSZENTMIKLÓSI
EVANGÉLIKUS TEMPLOM

2013. március 25.
(hétfõ) 15.30 óra.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
A belépés ingyenes,
adományokat szeretettel fogadunk.
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NAGYMAMA RECEPTJEI

ÁLMODOZÁS

A dió az egyik legértékesebb csonthéjas gyümölcsünk: a zsírsav
mellett fehérjét, ásványi anyagokat, C-vitamint is bõséggel tartalmaz. Enyhén kesernyés ízû, nyersen és fõzve egyaránt fogyasztjuk. A dió édességekben, süteményekben töltelékként használatos, de tehetjük salátákba, és húsételek mellé is finom. A franciák
a dióból olajat is készítenek, melyet salátakülönlegességeikhez
használnak. A dió igazi értéke az Omega 3 zsírsav, mely elengedhetetlen szervezetünk számára, de önálló elõállítására nem képes. A dió gyógyhatása nagyon szerteágazó. A gyümölcs maga parazita- és féregölõ, vértisztító, emésztõszervek munkáját serkentõ hatású. Újabban napvilágot látott tanulmányok szerint napi 50
gramm elfogyasztása nagymértékben csökkenti a szívbetegségek
kialakulásának esélyét, fogyasztása csökkenti a vér koleszterinszintjét. Leveleibõl készült fõzetét régen fejtetû ellen és a haj színezésére használták. Magas energiatartalmának köszönhetõen
kimerültség esetén is gyorsan segít.

Az emberek rosszakat mondanak egymásra. Nem minden ember,
hanem azok, akiknek a szavait a sajtó, a tévé meg a rádió közzéteszi. A bölcs öreg néni hiába figyelmezteti az unokáját: „Csúnya
dolog másnak rossz hírét költeni”, ez a mondat nem kerül a globális média közleményei közé. És nem hozzák a világlapok az óvó
néni korholását sem: „Ejnye, kislányom, nem szégyelled magad?
Nem mondtam már ezerszer, hogy nem illik a háta mögött rágalmazni a társadat?” Ezek az egyszerû, õsi igazságok nem léteznek
bizonyos nyilatkozók, hangadók, szóvivõk számára. Õk könnyû
szívvel nevezik aljasnak, alattomosnak, hazugnak az embertársukat, akivel naponta találkoznak, esetleg szót váltanak, akinek
köszönnek, akinek törekvései, szándékai, gondjai ugyanabban a
körben mozognak, mint az övék.
Vajon tudják-e a használói, mit jelent például az „aljas” szó? Aki
aljas, az gátlástalanul gonosz, rossz szándékú, az emberiség alja.
Hogy tud az ekképp minõsített munkatársa szemébe nézni az, aki
ezzel a jelzõvel minõsítette õt? A vele egy teremben ülõ személyt!
És egyáltalán hogy veszi magának a bátorságot az illetõ, hogy ezt a
szót a szájára vegye anélkül, hogy a civilizált ember természetes
jóhiszemûségét tekintetbe venné? Miért mond ilyeneket? Hiszen
már az óvodában elmagyarázták neki, hogy nem szabad akármit
mondani, mert a szavak jelentenek valamit. Lehet, hogy nem érti,
mit mond? Márpedig aki úgy beszél, hogy maga sem érti, arra nem
érdemes pazarolni a figyelmünket.
Lehet, hogy érti, s ez a rosszabbik eset. Tegyük fel, hogy valóban
aljas az, akit ezzel a kevéssé hízelgõ melléknévvel céduláz. Akkor
összedõlt a világ, akkor az ország ügyeit intézõ emberek bûnözõk,
az egyetlen helyes eljárás velük szemben a bilincsbe veretés, bíróság elé állítás. Ha azonban a szó nem fedi a valóságot, akkor használója egyszerûen gyûlölködik. A politika mezein gyûlölködés,
harag uralkodik, ez a természetellenes állapot nem gyógyuló sebként gyötri az egész szervezetet. És ez esetben jaj nekünk, egyszerû polgároknak, mert mint köztudott, „a harag rossz tanácsadó”,
és valóban az, ennélfogva az országot és a mi sorsunkat ködös
agyú emberek pillanatnyi indulatai határozzák meg.
Furcsa álmodozásaim vannak néha. Olyan társadalomról álmodom (szörnyû mondani!), ahol nincsenek pártok. Nincs ez a handabanda, egymás rágalmazása, gyûlölködés, idegbaj. Lehetséges
volna? Okos õsi népek kitaláltak valamit. Létrehozták az öregek
tanácsát (szenátus = öregek tanácskozása). A római államban
„atyák”-nak hívták õket. Az öregkor jó esetben a bölcsesség korát
jelenti. Aki kétszer, háromszor annyit élt, kétszer, háromszor
annyit tapasztalt. Lenyugodott. Nem kakaskodik. Megkapott egy
csodaszert, a másik fél megértésének ajándékát. Tud engedni! Ez
nagyon nehéz egy fiatal számára, márpedig a természetes emberi
együttélésnek alapfeltétele. A kereszténységnek van egy abszurd
tanítása: az ellenség szeretete. Ezt ma hülyeségnek tartják, mert
nem jut el az agyukig a lényege. Egy normális öregember igenis
képes rámosolyogni arra, aki õt vén hülyének nevezi.
Tudom, hogy az államokat soha nem fogják öregek irányítani. De
gondolkodni lehet. Ami most van, az rossz, ebben egyetérthetünk.

(Forrás: Wikipedia, Gourmandnet)

Waldorf saláta
Hozzávalók: 3 nagyobbacska zellergumó, 4 savanykás alma, 10
dkg ementáli sajt, 3 dl tejszín, 2 ek majonéz, só, 2 ek citromlé,
õrölt bors, 2 marék dió.
A zellert és az almát meghámozzuk és gyufaszál vékonyságúra
szeleteljük. Citrommal meglocsoljuk. A sajtot is hasonlóképpen
felvágjuk. A diót durvára vágjuk. A tejszínt habbá verjük, majd
hozzákeverjük a majonézt. Egy tálban összekeverjük a zellert, almát, sajtot és a diót. Ráöntjük a tejszínt. Enyhén sózzuk, borsozzuk. Hûtve tálaljuk.

Mézes–diós csirke
Hozzávalók: 4 db csirkemell, 20 dkg vaj, vagy margarin, 2 ek méz,
5 dkg dió, 1 db citrom, só, bors, kakukkfû, 8 db paradicsom.
A csirkemellet elõzõ este jól besózzuk és betesszük a hûtõszekrénybe. Másnap a húsokat egy vajjal kikent tepsibe, egymás mellé
helyezzük. A sütõt elõre bemelegítjük, a húst betesszük a sütõbe,
és meglocsoljuk egy evõkanál vízzel. Amikor puhulni kezd, megkenjük az elõre elkészített méz–bors–citromlé–vaj keverékkel.
Amint elfogyott a keverék, darált diót pirítunk még a csirke tetejére. Melegen, vagy hidegen, nyers paradicsomszeletekkel tálaljuk.

Diós–mandarinos csirkesaláta
Hozzávalók: 1 db sült csirkemell, 2 db mandarin, 1 kis marék dió,
2 dl natúr joghurt, 1 ek majonéz, 1 kk balzsamecet, só, bors.
A húst cafatokra szedjük, hozzákeverjük a gerezdekre szedett
mandarint és a felaprított diót. Összekeverjük a joghurtot, a majonézt, az ecetet, a sót, a borsot, majd a salátaöntetbe forgatjuk a
húsos keveréket. Fél napot pihentetjük, utána fogyasztjuk.

L. A.

Isteni diótorta liszt nélkül
Hozzávalók a sziruphoz: 1,5 bögre cukor, 0,5 bögre víz, 5 dkg vaj,
vagy margarin, 75 dkg darált dió, 10 db tojás; a krémhez: 2 db
tojássárgája, 1 bögre cukor, 4 ek liszt, 3/4 bögre tej, 1 cs vaníliás
cukor, 20 dkg vaj, vagy margarin, 1-2 kanál rum; a tetejére: csokoládémáz.
A szirup hozzávalóit összekeverjük, és lassú tûzön keverve fõzzük, hogy sziruppá váljon, majd kihûtjük. Ezután a 10 tojásfehérje
kemény habjához hozzáadjuk egyenként a sárgáját is, és kikeverjük. Ehhez a keverékhez hozzáadjuk a diót, és a szirupot is lassan
belekeverjük. Kikent, vagy sütõpapírral kibélelt tortaformába
tesszük, és tûpróbáig sütjük lassú tûznél. Majd 3 lapra vágjuk. A
krémhez a 2 tojássárgáját, cukrot, lisztet, tejet sûrûre fûzzük. Langyosra hûtjük, és a vaníliás cukrot, vajat, rumot hozzáadjuk. A
kihûlt krémet a kihûlt tortalapokra kenjük, a tetejét pedig csokoládémázzal boríthatjuk.

A hét közepén ismét csapadékosra és
egyre hûvösebbre fordul az idõjárás.
Csütörtökön borult idõ várható és sokfelé számíthatunk esõre, záporra. A szél északnyugatira fordul és megerõsödik, néhol viharos széllökésekre is fel kell készülni. Ezzel együtt lehûlés is
kezdõdik, nyugaton már csak 4-5, míg keleten, északkeleten még akár
12-13 fok is lehet. Csütörtök éjjel néhol havas esõ, a hegyekben havazás is
elõfordulhat. Pénteken felszakadozik, csökken a felhõzet, ám a szél továbbra is erõs marad, és hûvös idõre számíthatunk. Szombatra megnyugszik
idõjárásunk, csökken a felhõzet, és a szél is sokat gyengül várhatóan. Vasárnaptól aztán ismét változékonyabb, mozgalmasabb idõjárásra van kilátás szórványos csapadékkal és megélénkülõ északkeleti széllel. Hétvégén
az ország legnagyobb részén fagyni fog éjjelente, és napközben is marad az
évszakhoz képest hûvös idõ.
www.metnet.hu
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Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
10. rész
Az északnyugati Pendzsikentbe Vadanaszosz buszállomásról kell indulni. Alkudoztam néhány sofõrrel, és a végén egy
kedves, üzbég sofõr kocsijába kerültem,
akit Almuratnak hívtak. Társaságom is jó,
ismét nem fogok unatkozni.
Miután elhagytuk a Vakhan-völgyet, nemsokára életem legszörnyûbb alagútjába kerültem. Ez az alagút 5200 méteres, de nem
ez a szörnyû benne, hanem az állapota. A
betonalapot megépítése után – ami, ugye,
nem tegnap volt – soha többé nem hozták
rendbe. A sárral teli mélyedésekbõl vasbotok álltak ki szerteszét, kerülgetni kellett a
méteres pocsolyákat, és a sötétséget csak a
jármûvek lámpái törték meg. Nem láttam
sehol egy vészkijáratot sem, és el sem mertem képzelni, hogy mi történne, ha itt egy
autó éppen kiégne. Aki az ország északi részébe indul, annak elkerülhetetlen, hogy
ne ezen a hosszú és rémes alagúton menjen át.

Már dudált is Almurat, hogy szálljunk be.
Mivel a dolog roppant titkos volt és egyben
kínos is, nem lehetett már megemlíteni a
többiek elõtt. Mielõtt beszálltunk volna a
kocsiba, a férfi még rám nézett az autó fölött. A szemeiben köszönet, szavak hiányában. A gyomrom összeszorult, és a pokolba kívántam a bántalmazót.
Almurat úr útközben lelkesen felajánlotta,
hogy szálljak meg náluk. Igaz, a sógora az

Miután kiértünk, rövid idõre megálltunk a
sárgabarackot áruló asszonyok sora mellett. A közelben semmi települést nem lehetett látni, csak magas hegyeket és autóroncsokkal teli völgyeket. Vajon honnan
hozhatták a sárgabarackot? Nem adták kilóra, ezért aztán megvettem egy kis vödörnyit. Útközben úgyis egymást kínálgatjuk
mindig, jól jön majd.
Késõbb ebédszünetet tartottunk egy útszéli tadzsik csárdánál. Egy adódó pillanatban az egyik férfi útitársam vont el a
csoporttól. Hallotta útközben, hogy mi a
szakmám, és ezért bátorkodott hozzám
fordulni. Végül kibökte, hogy a veje bántalmazza a lányát, nem tudja, mitévõ legyen, mert õ is csak évente egyszer jön haza Oroszhonból látogatóba. Nagyon szereti a lányát, és látja rajta, hogy szenved. Nagyon rövid idõ állt a rendelkezésünkre.
Gyorsan kikérdeztem, amit fontosnak tartottam, aztán egy papírlapra felírtam angolul pár mondatot, hogy azt adja majd
oda a lányának. Dühös voltam magamra
nagyon, hogy nem írtam föl még otthon az
interneten átolvasott ilyen tárgyú cikkekbõl kiszedett egyetlen menekültház címét
Dusanbéban. Szóbeli tanácsom elsõ, de
legfontosabb pontja pedig így hangzott:
Elválni! Mert kutyából nem lesz szalonna.

ottani Inturist vezetõje, és bármikor ad nekem olcsó szállodai szobát, de mégiscsak
kellemesebb családi körben lenni. Így kerültem megint egy családhoz Pendzsikentben.
Több család által lakott, kétszintes, lakótelepihez hasonló épülethez vezetett. A lepukkant, orosz építésû lakás apró szobákból állt, és csak nõk éltek benne. A férfiak
egy másik lakásban laktak. Almurat úr
sokkal lelkesebben fogadott, mint a család
többi tagja. Éreztem rajtuk, hogy vendéglátásom Almurat parancsára történik. Érdekes, hogy minél északabbra tartok, annál jobban érezni ezt. Biztosan ezért kedvelek mindig délre menni.
Kellemes meglepetésként egy kisméretû,
majdnem teljesen fekete kismacskát is fölfedeztem az étkezõben, ami egyben hallként is szolgált. A hátsó falnál állt a hosszú,
rövid lábú asztalka, körülötte ülõpárnák.
Egyik végénél egy túltáplált csecsemõt tömött a nagymama, vagy néha a fiatal anyuka. Vacsorára ismét az elmaradhatatlan,
gõzölgõ tadzsik répás piláfot helyezték az
asztalra. A kismacska a fejét finoman, lassan az asztal szélére helyezte, orrát az ellenállhatatlan illat felé tartva, behunyt
szemmel szívta magába az isteni aromát.
Másnapra már tudatosult bennem, hogy az

illatnál többet nem szokott kapni szegény
pára, és nem pár hónapos, hanem pár éves,
csak alultáplált. Ott tartózkodásom alatt
szegény kismacska semmi mást nem kapott, csak kenyeret. A piláf tetején két-három darab hús mindig üldögélt, szerencsére rágósak. Mindig találtam olyan óvatlan
pillanatot, amikor a számból kivéve titokban az asztal alá tálaltam az ünnepi lakomáját. Arany János A tudós macskája címû
fergeteges költeménye jutott az eszembe
róla, és nagyon megsajnáltam. Reggel
pontosan hatkor megjelent a szobámban,
és egy órát dorombolt, aludt az arcom mellett, a karomban. Így cselekedett minden
nap. Ahova tettem ezt a macskát, az úgy
vagy ott maradt. Keserûen gondoltam Micike – a macskám – nem ilyen áldott tulajdonságaira.
Reggel egyedül indultam a helyi múzeumba, ami sok jót ígért, mert rendkívül gazdag
állománnyal rendelkezik a környék õsi, híres településeirõl. A múzeum elõtti kertben a család lányába botlottam, éppen
ment valahova. Rábeszéltem, hogy jöjjön
el velem aznap, bérelek a múzeum után
egy taxit, és minden érdekességet megnézünk a környéken. A munkahelyén nem
volt gond, hogy aznap szabadnak nyilvánította magát, örömmel ráállt az alkura.
Csak azt a varázskérdést kellett föltennem
a múzeumi személyzetnek, hogy vajon hol
tehetnék szert ilyen gyönyörû ezüst karkötõkre, mint amiket a múzeumokban látok,
és csodák csodája, pár perc múlva elõbukkant három õrzõ–védõ hölgy is különféle
dolgokkal megrakott nejlonszatyrokkal.
Titkosan körülnéztek, lát-e valaki minket
az üres múzeumban, aztán sorra elõhúzták
az eladandó kincseiket. Kapkodtam a fejem egyiktõl a másikig, mert olyan gyorsan
húzogatták elõ az érdekesebbnél érdekesebb tárgyakat. Húha, ez egy fejdísz, igazi,
fonott hajas póthajjal! Tulajdonosa anyjáé
volt még anno, most el kell, hogy adja,
mert a nyugdíjából nem tud megélni. Ó, az
meg egy kézzel hímzett terítõ! A-a-a-a,
tényleg jáspisok azok a kövek a nyakláncon? Kellemesen csodálkozva és alkudozva töltöttem el fennmaradó idõmet a múzeumban. Akár Szamarkandban, ahol kukacnyálból szõtt selyemanyagot és õsi
tubetejkát (sapka) kínáltak potom áron a
múzeumi dolgozók. Itt a belépéskor nem
tartottam szükségesnek külön jegyet venni
egy mesélõ kísérõnek. Miután megvettem
a hölgyektõl azt, amit akartam, még egyszer, immáron lecsitult adrenalinnal indultam ismét el a kiállítás elejére – ismétlés a
tudás szülõanyja. Azonnal, kéretlenül is
mellém szegõdött egy kísérõ, és annyit
fényképezhettem, amennyit csak akartam.
Ebben a múzeumban is fölfedeztem egy
visszafelé álló, arab írású gyûrût. A hölgy
megköszönte az építõ kritikámat; a gyûrût
rövidesen az igazgató fogja visszafordítani.
Folytatjuk.
Gulyás Ibolya
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Március 23., SZOMBAT

Update konyha 0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.15 A nagy kiruccanás 3.40 Aktív
Extra

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Esély 7.00
Híradó 7.15 Sporthírek 7.25 A mi erdõnk 8.00 Híradó 8.15 Vágtass velem! 8.45
Forma-1 10.15 Noé barátai 10.40 A siklósi vár 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek
12.05 Nemzeti nagyvizit 12.35 Summa 13.05 Angi jelenti 13.35 Kulisszatitkok
14.05 A tökéletes csapat 16.00 Zöld Tea 16.25 A világörökség kincsei 16.45 Doc
Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Apósok akcióban 21.55 MR2 Akusztik+ a Müpából 23.05 Veszélyes
vizeken 1.00 Országúti bordély
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Míg a halál
el nem választ 11.05 XX. század – A legendák velünk élnek 11.35 Házon kívül
12.10 Autómánia 12.45 Cobra 11 13.40 Az utazó 14.40 A zöld íjász 15.40 A hõs
legendája 16.35 Hajszál híján hõsök 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
X-Men – A kívülállók 21.30 Drágán add az életed! 0.05 Cserbenhagyás 1.50
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 Autóguru 13.30 Herkules 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 Deep
Impact 21.50 XXX 0.10 A szépségkirálynõ halála 1.50 Astro-világ 2.50
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 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub plusz 14.05
Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap
20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub plusz
0.10 Éjszaka

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 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 24., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Katolikus krónika 6.35 A
sokszínû vallás 6.55 Metodista magazin 7.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 7.30 Az
utódok reménysége 8.00 Híradó 8.15 Sporthírek 8.25 Forma-1 11.00 TS – Sport
7 11.30 Világ+Kép 12.00 Hírek 12.05 Virágvasárnapi evangélikus istentisztelet
közv. 13.10 Az ezüst Brumby 14.45 Sárkányok háborúja 16.35 Családi ûrutazás
18.20 A pesti srác, akibõl német sztár lett 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Magyarország szeretlek! 21.30 Leslie Mándoki és barátai a
Müpában 23.20 Az Igazság nyomában 1.00 MüpArt Classic – Bartók-est
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.40
Teleshop 11.40 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.45 Dirty Dancing 13.20 Tuti gimi 14.25 X-Men – A kívülállók 16.30 St.
Trinian’s – Nem apácazárda 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Az ördög Pradát
visel 22.05 Conan, a barbár 0.40 Portré 1.45 Cobra 11
TV2: 6.00 Zöld világ 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 Deep Impact 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Shrek 2. 21.45 Ütközéspont 23.40 Aeon Flux 1.25 Astro-világ
2.25 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 Unitárius istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 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 18.30 Irodalmi
újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok
nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó
23.05 Sport 23.07 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Március 25., 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 Forrás-befoglalás 15.00 Boston Legal – jogi játszmák
15.45 A szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelõ 17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.45 Kortárs 23.15 Aranymetszés 0.10 Híradó 0.25 Boston Legal – jogi játszmák 1.05 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 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 20.00 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 A fõnök 23.35 A hatalom hálójában 0.35 Reflektor 0.50 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 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív diktál 16.55 Csapdába csalva 17.55 Benne Update Konyha 18.30 Tények 19.25 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 NCIS 23.30 A médium 0.30

Március 26., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hacktion újratöltve 14.20 Gyerekjáték az internet 14.30 Ízõrzõk 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A
szenvedélyek lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 Híradó 19.00 Sporthírek 19.15 Törökország – Magyarország vb selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 21.35 Géniusz, az alkimista 22.30 Az Este 23.05 Összetört álmok
sugárútján 23.35 Híradó 23.45 Boston Legal – jogi játszmák 0.35 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 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 20.00 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace klinika 23.35
XXI. század – A legendák velünk élnek 0.05 Reflektor 0.20 Kaméleon
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 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív diktál
16.55 Csapdába csalva 17.55 Benne Update Konyha 18.30 Tények 19.25 Aktív
20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Tûzvonal 23.20 Hõsök 0.20
Update Konyha 0.25 Tények 1.00 Astro-világ 2.05 Arccal a földnek 3.30 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 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 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
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Március 27., 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 Caruso másik hangja 14.20
Útravaló 14.35 Ízõrzõk 15.10 Boston Legal – jogi játszmák 15.55 A szenvedélyek
lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Életmûvész 22.00 Az Este
22.30 Summa 23.00 Múlt-kor 23.30 Híradó 23.45 Boston Legal – jogi játszmák
0.30 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 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 20.00 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.50 Házon kívül 23.25 Reflektor
23.40 Melinda és Melinda
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 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív diktál 16.55 Csapdába csalva 17.55 Benne Update Konyha 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban
21.30 Sherlock és Watson 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Én is karcsú vagyok
0.10 Update Konyha 0.15 Tények 0.50 Astro-világ 1.55 Penzance kalózai 3.45
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 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 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 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Március 28., CSÜTÖRTÖK
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 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Vágtass velem! 13.55
Gasztroangyal 14.50 A hangyák mindent tudnak 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.55 A szenvedélyek lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality show 22.05 Az Este 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Híradó 23.55 Boston Legal – jogi játszmák 0.40 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségkalauz 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 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30 A rejtély 23.35
Brandmánia 0.10 Reflektor 0.25 Totál szívás 1.30 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 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a
szív diktál 16.55 Csapdába csalva 17.55 Benne Update Konyha 18.30 Tények
19.25 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Jackie Chan
23.30 Zûrös szerelmek 0.30 Update Konyha 0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.15
Mystery Men – Különleges hõsök 4.10 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 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 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
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 29., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.45 Rex felügyelõ 10.35 Az ige világosságában 11.00 Nagypénteki református istentisztelet közv. 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra
12.55 Esély 13.25 Életmûvész 14.20 Gyerekjáték az internet 14.30 Történetek a
nagyvilágból 15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A szenvedélyek lángjai
16.35 Rex felügyelõ 17.25 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Péter, a kõszikla 22.00 Az Este
22.35 Isten szolgája: Sándor István – Szalézi vértanú 23.20 A megfeszített 1.05
Híradó 1.20 Boston Legal – jogi játszmák
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 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 20.00 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék 23.30 Az
egység 0.30 Reflektor 0.50 Gasztrotúra 1.15 Míg a halál el nem választ 1.45 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 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív
diktál 16.55 Csapdába csalva 17.55 Benne Update Konyha 18.30 Tények 19.25
Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 27 idegen igen 23.35
Kettõs ügynök 0.35 Update Konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 27 idegen
igen 4.25 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és
fája 23.30 Regényes történelem 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 22., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Evangélikusok 1-2. rész (ism. 105p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Sportbál Cecén (25p), Lendvai Gábor: Természeti kincseink (ism. 90p), Valentin-nap Sáregresen (ism. 75p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Március 23., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabda-mérkõzés (60p)
13.00 Lapszemle 14.00 Sportbál Cecén (25p), Lendvai Gábor: Természeti
kincseink (ism. 90p), Valentin-nap Sáregresen (ism. 75p) 18.00 Lapszemle
19.00 Interjú Bognár Józseffel (ism. 35p), Töbörzsöki óvodások bálja (36p),
Alapítványi bál Sárszentmiklóson (ism. 70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 24., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Sportbál Cecén (25p), Lendvai Gábor: Természeti kincseink (ism. 90p), Valentin-nap Sáregresen (ism. 75p)
13.00 Heti híradó 14.00 Interjú Bognár Józseffel (ism. 35p), Töbörzsöki
óvodások bálja (36p), Alapítványi bál Sárszentmiklóson (ism. 70p) 18.00
Heti híradó 19.00 Mózes egészségügyi kódexe (ism. 57p), Makkos Gyula
elõadása (ism. 69p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 25., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Mózes egészségügyi kódexe (ism.
57p), Makkos Gyula elõadása (ism. 69p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
1848-49-es megemlékezés a Sárszentmiklósi ÁMK-ban (15p), Fúvósbál
Sárbogárdon (77p), III. Kolbásztöltõ Fesztivál Sárbogárdon (ism. 60p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 26., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Kézilabda-mérkõzés (60p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Március 15-ei megemlékezés Sárbogárdon (40p), Beszélgetések a hóvihar után (45p), Néptánctalálkozó (ism.
120p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 27., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 1848-as megemlékezés a
Sárszentmiklósi ÁMK-ban (15p), Fúvósbál Sárbogárdon (77p), III. Kolbásztöltõ Fesztivál Sárbogárdon (ism. 60p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Március 28., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Mózes egészségügyi kódexe (ism. 57p), Makkos Gyula elõadása (ism. 69p) 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.
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
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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
KUKORICA ÉS NAPRAFORGÓ VETÕMAG
kiváló szárazságtûrõ fajták!
Csóri Antal, Sárbogárd, Tisza utca 3.
Telefon: 06 25 460 821, 06 70 219 2790
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
szombaton a SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.

Aranykalászos gazda
tanfolyam indul
Alsószentivánon!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 (3557244)
Kútfúrást vállalok. 06 (20) 437 4869
Kazánok a gyártótól papírokkal. 06 (20) 362
3987 (3557347)
Városközponti háromszobás elsõ emeleti lakás, áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 994 1332, 06 (20) 419 4940 (450769)
Sárbogárd–Sárszentmiklóson két utcára nyíló
nagy telek fele eladó. Irányár: 1.400.000 Ft. 06
(20) 2508 005
Központban, 2001-ben épült családi ház eladó.
Garázs, mûhely, kiskert. 06 (30) 629 0046 (3557343)
Metszést vállalok. 06 (70) 250 4793
Sárbogárdon ház eladó. Irányár: 6,3 millió Ft.
Telefon: 06 (20) 414 6409, 06 (20) 274 0024

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁRT
RENDEZÜNK

Érdeklõdés: 06 (25) 504 710

2013. március 23-án,
Sárbogárdon, az Ifjúsági park
(Túry M. u. mellett) területén.

Kezdés: 2013. április 4.
(csütörtök) 16.00 óra:
megbeszélés az
alsószentiváni általános
iskola könyvtárában!

Várjuk az õstermelõk jelentkezését is.
A vásárral egyidõben
DIETETIKUS SZAKTANÁCSADÁS lesz.
Bõvebb információért érdeklõdhet
a KÖZÉV Kft. telefonszámán:
06 (25) 508 990, vagy honlapunkon:
www.kozev.hu.

Nemzetközi fuvarozásra keresünk tapasztalattal rendelkezõ teherautó sofõröket. 06 (20) 925
3414 (3557139)
Jól bejáratott horgászbolt, árukészlettel együtt
eladó. József Attila utca 3. 06 (25) 462 601
(3557138)

Árpád-lakótelepen téglaépületben, elsõ emeleti lakás eladó. Irányár: 3.600.000 Ft. Telefon: 06
(30) 937 1340
2
Sárbogárdon az üzletközpontban 100 m -es üzlethelyiség kiadó. 06 (70) 948 1452
10 db hízó eladó. 06 (25) 460 278
Két fõ „B-C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót és egy fõ segédmunkást
felveszünk. Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.
Érdeklõdni telefonon: 06 (30) 382 4133 (3557381)
Tollpaplan-készítés hozott anyagból és kész
paplanok is kaphatók. Pákolicz Árpádné Sárszentágota, Széchenyi út 5/b.
Kutyákat elajándékoznék. 06 (30) 243 4030
Magyar, történelem, angol korrepetálás. 06
(70) 513 2221
Rántanivaló csirke kapható. Bethlen u. 25.
Mentõköz. 06 (70) 339 6137 (355150)
Friss mûszakival, vonóhorgos Lada Samara eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 399 3978, 06 (25)
625 977 (3557148)
Süldõnyulak eladók. 06 (30) 245 5622 (3557145)
Jó állapotú 120 literes hûtõ 6.000 Ft-ért eladó.
06 (30) 430 4093 (3557145)
Sárbogárd központjában felújított családi ház
eladó. 06 (20) 419 4940
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Lapszemle 1913. március 15.
„Márczius 15. Közönséges, feketebetûs nap a
Kalendáriumban, de a magyar szívekben
vérpiros színekkel lángoló isteni máglya!”
E szavakkal kezdõdik az ünnepi vezércikk.
A fél oldalt betöltõ írás alatt egy válaszcikkre lehetünk figyelmesek Prepeliczayné Korponay Aranka Tinódyt méltató és
helyi illetõségét tárgyaló irodalmi tárcája
kapott visszhangot a Pesti Hírlapban. A
Sárbogárd és Vidéke szó szerinti közlésben hozza a választ, melyben Salgó Sándor
erõsen megkérdõjelezi a sárbogárdi származást.
No de lássuk, mit rejt még a szám!
„Dijnyertes földbirtokosok. A budapesti országos tenyészállatvásáron a felhajtott állatok szépsége és kiválóságáért a járásunkhoz
tartozó földbirtokosok közül dijat illetve
kitüntetést nyertek: az elõszállási uradalom,
gróf Eszterházy László és Szluha Dénes.”
Fiatalon hunyt el az újság hû munkatársa,
Takács Bálint. Költeményeit többször
hozta a lap.
„Egy végtelen szomorú hirt kell ezuttal registrálnunk. Takács Bálint joghallgató, az ismert fiatal poéta, lapunk kitünõ munkatársa
f. hó 14-én Sárbogárdon 19 éves korában elhunyt. A kedves, sympatikus fiatalember egy
elhanyagolt vérbajnak lett áldozata, melyen
sem özvegy édes anyjának önfeláldozó ápolása, sem pedig az orvosi tudomány segiteni
képes nem volt. Váratlan elhalálozása gyászt
jelent lapunkra, gyászt a társadalomra, mert
egy igazán kiváló, szép reményekre jogositó
tehetséget vesztettünk benne. Nemrég még õ
siratta el bánatos hangu költeményeiben
vesztett boldogságát, Géhringer Gizellát,
most pedig mi siratjuk fájdalomtól megtört
szivvel kedvelt poétánkat, szeretett munkatársunkat. A kegyetlen halál szakította el tõle
Géhringer Gizellát, a jótékony halál váltotta
meg kinos szenvedéseitõl és ez fogja ujból
egyesiteni – menyasszonyával. Isten veled
kedves barátunk, szeretett munkatársunk!”
A korabeli rendõrségi hírek sem hiányozhattak az újságból, akárcsak a humoros
megfogalmazású „Az hírlik” rovat.

„Halálos szerencsétlenség

A kép illusztráció

Virág István 53 éves nagyhantosi béres, e hó
8-án pár perczre eltávozott szekere mellõl. A
magukra hagyott ökrök valamitõl megvadúltak és az üres szekérrel futni kezdtek. Virág István hirtelen fel akart ugrani a szekérre,
de egyik lába a kerék közé került. A szerencsétlen ember oly súlyos zúzódásokat szenvedett, hogy másnap virradóra meghalt. A be-

vezetett nyomozás megállapitotta, hogy Virág István saját vigyázatlanságának volt az
áldozata s igy nagyszámú családja még csak
kártérités iránt sem fordulhat senkihez.”

„Egy öreg házaspár tragédiája
Két dunamenti fejérmegyei községbõl kaptunk e napokban értesitést hullakihalászásról. A Rácalmás melletti Balasapusztán
Molnár József egy polgári ruházatu 55-60 év
közötti koru nõ holttestét fogta ki. Iváncsa
község határában pedig Kántor György egy
ugyancsak polgárias ruházatu 65-70 év közötti férfi holttestet vonszolt a partra. Orvosi
megállapitás szerint mindkét holttest 10-12
napja ázott a Duna hullámaiban. Mindkettõ
ruháinak zsebei teljesen üresek voltak. Alsóruháik teljesen azonos anyagból készültek,
harisnyájuk egyenlõen házikötésû, cipõjük
egy üzletbõl származik és egyéb apró körülmény is arra enged következtetni, hogy a két
ember azelõtt az életben egymáshoz tartozott. Minden valószinûség szerint egy öreg
házaspár, akik együtt keresték a halált. Személyazonosságuk és a halál elõzményének
kiderítésére széleskörû nyomozás indult.”

A gördülõ kövön nem nõ
moha, avagy Kincses
Kalendárium 1953
Március 21., Benedek napja
Ezen a napon „gyõztek” elõször Magyarországon a kommunisták, utódaik 1959ben e napon ölték meg Mansfeld Pétert.
(1941. március 10.)

A Tanácsköztársaság
A Tanácsköztársaság alatt uralkodtak elõször Magyarországon a kommunisták. Az
úgy volt, hogy a háború után a polgári demokratikus forradalom uralkodott, de Lenin mondta, hogy ez kevés, és ekkor vették
át a kommunisták a magyar trónt.

„Panamázó huszárõrmester
A székesfehérvári lapok hírt adtak már Patek
János huszárõrmester manipulációiról, ki
mint a huszárezred számvivõ õrmestere a
huszárlovak kiadásával volt megbizva. Patek õrmester megfelelõ tiszteletdij ellenében
kieszközölte, hogy egyes lovak nem lettek berendelve gyakorlatokra, sõt valóságos adásvételi üzletet nyitott s a könyvek meghamisitásával saját zsebére kincstári lovakat el is
adott, úgy tüntetve fel a hiányzó állatokat,
mint a melyek egyes vállalkozók kezén vannak. A budapesti cs. és kir. helyõrségi hadbiróság e hó 17-én délután fog Sárbogárdra kiszállani és a kir. járásbiróság helyiségében
sorra kihallgatja azokat a helybeli és környékbeli egyéneket, akiknek, mint kincstári
lóvállalkozóknak, Patek urammal dolga
akadt.”

„Az hirlik …
Az hirlik, hogy községünk egyik agilitásáról
és vállalkozó szellemérõl közismert kereskedõje a gõzmalom tulajdonosával már napok
óta hosszas tanácskozásokat folytat egy gõzfürdõ létesítése tárgyában.
Az hirlik, hogy a tervbevett gõzfürdõ létesítésére részvénytársaság van alakulóban s a
képviselõtestület tajgai, csakhogy valamiképpen ne ellenezzék ennek a mulhatatlanul
szükséges kulturális tényezõnek felállitását,
minden szombaton délután ingyen fürödhetnek – a dicsõségben.
Az hirlik, hogy a képviselõ-testület közgyûlés
Dr. Fenyves Ferencz tanárt abbeli kérelmével, hogy Sárbogárd község évi segéllyel járuljon egy magán polgári iskola fentartásához,
az illetékes sóhivatalhoz fogja utasítani.
Az hirlik, hogy minden egyes képviselõtestületi tag becsületszavát adta arra, hogy a hétfõi
közgyûlésen a járda megépítése mellett fog
szavazni.”
(-b -n)

Sajnos, csak 133 napig tudtak uralkodni,
mert akkor becsapta õket az antant csapata. Pedig sok jót tettek az emberekkel. Elõször is elkergették a palotákból a gazdagokat, és belakoltatták a szegényeket oda.
Azokat a férfiakat, akiknek nem volt munkája, elvitték különbözõ munkahelyekre,
és munkát adtak nekik. Így a férfiak kaptak
egy csomó fizetést, amit hazaadtak a feleségüknek. Így a feleségek tudtak vásárolni
a piacon, és meleg vacsorával tudták várni
a férjüket haza, aki megjött arról a munkahelyrõl, amit a Tanácsköztársaságtól kapott ajándékba.
A gyerekeknek nem kellett fõzni, mert a
gyerekek ingyen kaptak ennivalót a Népligetben. Nagyon finom ennivalókat kaptak,
reggelire például kakaót és kalácsot (foszlóst). Aztán, amikor eljött a nyár, fölültették õket a vonatra (errõl van is egy kép a
könyvünkben), és elvitték õket a Balatonra, ahol teljesen ingyen fürödhettek.
Még sok mást is akart intézkedni a Tanácsköztársaság, de letelt a 133 nap, így megint
az ellenség ült bele a trónba.
De nem adták meg könnyen magukat (errõl is van kép a könyvtárban), erõs csatákat
vívtak. Ez olyan, mint nálunk az osztályban, ahol a hülye fiúk állandóan háborúznak, a majori és a Rákóczi-telepi fiúk. Nekünk lányoknak akarnak tetszeni, de mi jól
kiröhögjük õket. És ez már tovább tart,
mint 133 nap, ameddig a Tanácsköztársaság tartott, és ami nagyon szép és nagyon jó
volt.
Oláh Melinda, 8. osztály, Vajta, 1966. október
Részlet az Iskoláskönyv címû kötetembõl
(Bogárd és Vidéke Lapkiadó, 2005)
Horváth Lajos
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