
A miénk s mégsem
Küzdelmes egy emberi tulajdonság a bir-
toklási vágy – akár tárgyi, akár személyi vo-
natkozásban. Ha begõzöl az agy, és szem-
ellenzõsen ragaszkodik vélt tulajdonjogá-
hoz, oly erõszakosan tud ágaskodni egy vá-
gyott dolog megszerzéséért, megtartásá-
ért, hogy e vehemens érzéssel hegyeket le-
hetne mozgatni. Akut esetben saját ma-
gunkat fosztjuk meg attól, amiért kapasz-
kodunk.

A tárgyakat illetõen még csak-csak ural-
kodni vagyunk képesek, de más élõ- vagy
emberi lényre kiterjeszteni e hajlamunkat,
vesztésre ítélt terület.
Nehéz elfogadni a tulajdonlás esetlegessé-
gét, de muszáj megbirkózni ennek tényé-
vel, tudatával.
Itt van ez a leégett istálló. Micsoda kár érte
a tulajdonosait érzelmileg és anyagilag is!
Sajnálattal, együttérzéssel viseltetünk
irántuk. Nagy tanítás nekik, és az esetükön
keresztül mindannyiunk számára, hogyan
engedjük el azt, ami látszólag a miénk és
megszûnik létezni, és hogyan építsünk úgy
új birtokot, hogy ne várjuk el, hanem aján-
dékként éljük meg, amit kapunk, amit a
gondjainkra bíz, mellénk rendel a sors
hosszabb-rövidebb idõre. Semmi és senki
sem a mienk, s mégis az.
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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Nyílt nap a tûzoltóságonNyílt nap a tûzoltóságon

ISTÁLLÓTÛZ CECÉNISTÁLLÓTÛZ CECÉN
Több ló elpusztult egy kigyulladt istállóban hétfõn éjszaka Cece közelében. A földúton
megközelíthetõ tanyán egy nádtetõs épület borult lángba. A katasztrófavédelem sárbo-
gárdi hivatásos tûzoltó egységeinek kiérkezésekor a téglaépület teljes terjedelmében
égett. A lángok veszélyeztették a körülbelül húsz méterrel távolabb lévõ marhaistállót,
amelybõl az állatokat már a tûzoltók terelték ki.

Cikk az 5. oldalon.
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület április 12-ei nyílt ülésérõl –

A város három jeles pedagógusa hunyt el
nemrég: Koránné Marika néni, Nagyné
Anci néni és Kecskés Gyuri bácsi, valamint
a járási hivatalnál tevékenykedõ dr. Már-
ton Imre. Az õ emlékük elõtt egyperces né-
ma felállással tisztelegtek a testület tagjai.
Ezt követõen dr. Sükösd Tamás polgár-
mester beszámolt arról, hogy polgármeste-
rek részvételével közbiztonsági egyeztetõ
fórumra került sor március közepén: A
rendõri jelenlét mennyisége szinte minden
településen problémát okoz, és a statiszti-
kai eredmények ellenére a lakosság szub-
jektív biztonságérzete romlott. A megyei
munkaügyi központban megtörténtek a
közfoglalkoztatásra a szerzõdéskötések. A
hóhelyzet kezelésében résztvevõ szervek-
nek, magánszemélyeknek, önkormányzati
képviselõknek szeretném megköszönni a
munkáját. A mi katasztrófavédelmi rend-
szerünk jól vizsgázott. Március 19-e és 21-e
között a megyei közgyûlés elnökének fel-
kérésére egy lengyel testvérmegyében vol-
tam, ahol felvázoltuk a gazdasági együtt-
mûködés lehetõségét, illetve kapcsolatfel-
vétel történt Opoléval és a környékbeli te-
lepülésekkel.
Ferencz Kornél a legutóbbi testületi ülésen
megjelent ugyan, de mivel nem adta le ha-
táridõre a vagyonnyilatkozatát, nem vehe-
tett részt a testület munkájában, ezért az-
tán távozott. Mostanra pótolta mulasztá-
sát, és aktív tagként jelent meg (munkája
miatt késve) az ülésen.
Nedoba Károly: Õ a Ferencz Kornél?
Dr. Sükösd: Igen, õ a Ferencz Kornél.
10 napirendi ponttal késõbb, miután mó-
dosították a szilárd hulladékkal kapcsola-
tos rendeletet, ami tehernövekedést nem
eredményez a lakosság számára, Ferencz –
elfoglaltsága miatt – távozott.
Juhász János: Így is tisztes helytállás volt.
Nedoba: Megette a pogácsát, megitta a vi-
zet és elmegy.

Állatok a vásáron

Nemrég minõsítették állat- és kirakodóvá-
sárról kirakodóvásárrá a sárbogárdi vásárt
s helyezték át az Ifjúsági parkba, most pe-
dig az üzemeltetõ Közév Kft. – az érdeklõ-
désre tekintettel – kérte a kirakodó- és kis-
állatvásárrá minõsítést, ahol lehetõség len-
ne kis- és díszállatok adásvételére.
Nedoba: Majmot nem lehet eladni ott?
Juhász: Nem érdemes, ha egyszer hozzá-
jutsz háznál.
Egyúttal arról is döntött a testület, hogy a
vásárhoz kapcsolódó parkolási díjat 100 Ft
plusz áfáról 80 Ft plusz áfára csökkentik,
hogy az autók ne az út szélén álljanak meg.
Dr. Sükösd Nedoba érdeklõdésére el-
mondta: A 71 mm esõ miatt az Ifjúsági park

déli részébõl a víz olyan sokára tudna le-
menni, hogy az a lovasverseny megtartását
veszélyezteti, ezért egy függõlegesen lera-
kott, geotextíliával bevont csõbõl készítet-
tünk egy kutat, ami leviszi nagy mélységbe
a vizet, ahonnan úgy tud elszivárogni, hogy
az nem érinti a talaj mechanikáját.

Ovik egy kalap alá

Az intézmények átszervezése miatt a sár-
bogárdi Zengõ illetve a sárszentmiklósi
Kippkopp óvodánál a magasabb vezetõk
június 30-áig kerültek megbízásra.
Dr. Sükösd: Nem akarunk óvodát bezárni,
óvodapedagógust elküldeni, hanem racio-
nalizálni akarjuk a mûködést, mert ennyi
gyerek és óvodai egység nem indokolja,
hogy két magasabb vezetõt fizessünk. Az új
intézmény a Sárbogárdi Zengõ Óvoda ne-
vet viselné, amelynek lesz sárszentmiklósi
Kippkopp tagóvodája, pusztaegresi Kö-
lyökvár illetve töbörzsöki telephelye. Ez
nem jelent kevesebb óvodást vagy csopor-
tot, nem kell máshova járniuk. A nevelõtes-
tületek és a Kippkopp Óvoda szülõi szerve-
zete egyöntetûen a hozzájárulásukról biz-
tosítottak bennünket. A Zengõ Óvoda szü-
lõi szervezete azonban sem gazdasági, sem
szakmai elõrelépés lehetõségét nem látja
az átszervezésben, és szerintük a központi
óvodát segítõ alapítvány helyzete kérdéses,
mert így nem biztosított a tagóvoda és a te-
lephelyek számára hozzájárulás szerinti
szétosztás lehetõsége. Ez a lépés az alapít-
ványt nem érinti.
E témához kapcsolódva a következõ napi-
rendi pont keretében döntött arról a testü-
let, hogy a Sárbogárdi Zengõ Óvoda – mint
új intézmény – vezetõi posztjára pályázatot
ír ki.

Vevõ akadt
A volt Sárrét-Víz irodája az Ady Endre út
112. szám alatt 20 millió Ft értékkel került
az önkormányzat illetve a Fejérvíz tulajdo-
nába. A Fejérvíz, mint többségi tulajdonos,
régóta próbálja ezt az ingatlant értékesíte-
ni. Most elõször érkezett rá vételi ajánlat, 8
millió Ft-ért. A részletfizetés idõszaka alatt
bérleti díj megfizetésére tett javaslatot a le-
endõ vevõ, annak fényében is, hogy az iro-
daház állaga az alatta lévõ pince szigetelési
problémái miatt rohamosan romlik, ráadá-
sul az önkormányzat az épület elé kívánja
áthelyezni a buszmegállót.
Nagy Tibor a szerzõdés körültekintõ meg-
fogalmazására hívta fel a figyelmet, és
Nedobával együtt érdeklõdött a vevõ kiléte
felõl.
Dr. Sükösd: Egy helyi vállalkozás.
Nagy: A 8 millió Ft méltánytalanul kevés
ezért az ingatlanért.

Juhász: Megbeszéltük, hogy kb. 20 millió
Ft jó a 4 önkormányzatnak meg a Fejérvíz-
nek. Ez volt 2009-ben. Senkinek nem kel-
lett annyiért.
Dr. Sükösd: A piaci alapú értéke az épület-
nek 8 millió sincs. A melléképületet veszi
meg a vállalkozás, nem a fõépületet. A fõ-
épület katasztrofális állapotban van.
Az ajánlattevõ személyérõl a polgármester
a nyilvánosság kizárásával világosította fel
a képviselõket.

Pályázat sportcsarnokra

A Sárszentmiklósi SE, a VAX Kézilabda
Egyesület és a Sárbogárdi Kosárlabda
Club TAO-s pályázatot kíván benyújtani
egy multifunkcionális sportcsarnok meg-
építésére a Mészöly salakos–aszfaltos pá-
lyája helyén 550.000.000 Ft összköltséggel,
melyhez 30 % önrész szükséges. Önrész
részben a sportcsarnoknak helyet adó, ön-
kormányzati tulajdonú ingatlan értéke le-
het. A testület szándéknyilatkozattal bizto-
sította a három egyesületet a támogatásá-
ról.
Dr. Sükösd: A pályázat a mai napig nem je-
lent meg, viszont bármikor is jelenik meg,
április 30-án le fogják zárni. Sok feltételnek
kell megfelelni. Az elõzetes elvi döntés
olyan kötelezõ elem, ami nem hiánypótol-
ható. Az önerõhöz egy másik támogatásra
lesz szükségünk, ebben folyik az egyeztetés
a nálam politikailag jelentõsen magasab-
ban elhelyezkedõk között.
Nedoba: Miért nem a kijevi ház helyén len-
ne a csarnok?
Dr. Sükösd: Az elemzések szerint azt a
sportcsarnokot lehet fönntartani, ami dél-
elõtt is tele van, amikor a civilek nagyrészt
dolgoznak, tehát iskolásokkal kell telerak-
ni a csarnokot. Ez a hely önkormányzati tu-
lajdonú, nem kell érte fizetni és közel van a
gyerekekhez. Tanácsként javasolták, hogy
ha kevés pénzbõl szeretnénk fenntartani,
akkor a gépészetet vigyük a megújuló ener-
giák felé. A Mészöly-csarnokra egy statikus
azt mondta, hogy kezdjük el lebontani,
mert a TAO-s pályázati program alapelvei
nem teszik lehetõvé se a hozzáépítést, se a
felújítást, csak új felület létrehozását.
Nedoba: A másik két tornateremmel mi
lesz? Nincs annyi gyerek, hogy mindet ki-
használják.
Dr. Sükösd: De van, mert a tornaszobát az
alsósok tudják használni, valamint a küz-
dõsportosok. A tornacsarnokkal meg
elõbb-utóbb vagy kezdünk valamit, vagy az
építési hatóság jön, és azt mondja, hogy te-
gyünk rá lakatot.
Nedoba: Ha az egyesületek pályáznak, de a
föld a miénk, akkor kié a multifunkcionális
tornacsarnok tulajdonjoga?
Dr. Sükösd: Az önkormányzaté. A nemzeti
vagyonról szóló törvény meghatározza ezt.
A megvalósíthatóság tekintetében zajlik
most magasabb szinten egyeztetés.
Nedoba: Az a kft. tervezi a csarnokot, ame-
lyik a város-rehabilitációt is. A rehabilitá-
ció kivitelezését a Szegletkõ nyerte meg, és
most õ pályáz a csarnokra.
Közben a Szegletkõnek van mérnöki és pá-
lyázó csapata.
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Dr. Sükösd: Hiába van a Szegletkõnek
mondjuk áruházra jó tervezõje, nem biztos,
hogy jó sportcsarnokot tud tervezni. Ez a
kft. hajlandó volt ezt a látványtervet egy fil-
lér nélkül megcsinálni nekünk azért, mert
itt dolgoznak. Erre nem a Szegletkõ kérte
meg õket, hanem a mûszaki osztály vezetõ-
je meg én.
Nedoba: Hol lesz parkolási lehetõség?
Dr. Sükösd: Ha a kerítés eltûnik onnan, ott
is lehet parkolni, van egy parkolónk a
HEMO-nál, és van mellette egy buszpar-
koló.
Nedoba: Átadhatjuk harmadik félnek az
üzemeltetést?
Dr. Sükösd: Minden további nélkül.
Nedoba: 2012-ben a kormány hozott egy
rendeletet, hogy hány gyermekre hány
négyzetméter kell. Ezt tudjuk biztosítani?
Dr. Sükösd: Igen, bõven.
Nedoba: Hány futballpálya marad?
Dr. Sükösd: Az egyik parkosított résznél
marad pálya. Mindenhol egyesületek üze-
meltetik a csarnokokat és használati díjból
tartják fenn.

A pálya fiai

Nagy: A betonpályára a város gatyája majd-
nem ráment annak idején. Az több rétegû
aszfalt, amit szétrobbantani nem lehet.
Nem beszélve arról, milyen eszmei értéket
képvisel. A 70-es években jól ki lehetett
használni, mert akkor minden gyerek be
tudott mászni a kerítésen. Ott nõttem fel.
Nedoba: Én is.
Nagy: Van egy 200 méteres futópálya, amin
versenyeket lehet rendezni. Azon fel lehet
készülni úgy, hogy országost lehet utána
futni. Aki ott ül a túloldalon (Nedoba), õ
képes volt rá, meg a Lendvai Gyuri és még
két társa. Ne haragudj, Zsolti, mert nem
rajtad múlott, meg a lányom oda jár suliba,
óvatosabb vagyok...
Nedoba: Kap egy intõt.
Nagy: …ami futópálya a gimnáziumnál
van, az közröhej. A Mészöly-pálya olyan 30
millió Ft, és tönkretesszük?
Dr. Sükösd: Semmit nem lehet már aszfalt-
ra szervezni, tiltja a jogszabály.
Nagy: Egy sportcsarnokba soha nem tud
bemenni úgy egy gyerek, hogy a futball-lab-
dát a hóna alá kapja, és kimegy egyet kapu-
ra rugdalni, vagy dekázgatni Az ötlet is el-
képesztõ, hogy úgy építünk valamit, hogy
valamit megszüntetünk. Melyik terület jött
még szóba lehetõségként?
Dr. Sükösd: A gimnázium udvara, ahol kb.
150 millióért kellene magáningatlanokat
megvenni; az Ifjúsági park, ahol nem tud-
nánk fönntartani egy évig sem, mert a gye-
rekek nem mennek oda; a Videoton sport-
telep, ahova végképp nem tud kimenni sen-
ki.

Szpartakiád

Nagy: Sárbogárd úgy lett megtervezve,
hogy ötletszerûen határoztuk meg, mit ho-
va akarunk. Valójában soha nem tudtuk,
mit akarunk. Az egyéni érdekek miatt a kö-
zösségi érdek csorbult. A városból nem tu-

dunk igazi várost csinálni, amíg ezeket a
dolgokat nem rendezzük le.
Etelvári Zoltán: Én dolgozni jöttem.
Macsim András: Húzzuk most csak az idõt.
Dr. Sükösd: Mi hívtunk településtervezõt,
statikust, mindenféle embert, akik jobban
értenek ehhez, mint én. Csinálunk a mosta-
ni helyett másik pályát. Az aszfaltos kosár-
pályán kosaraztunk 10-12 évet, mindenki
õrzi a nyomait.
Nagy: Vannak más hasznosítható területek
is.
Dr. Sükösd: Nekünk nincs.
Nagy: De eladó, roggyant ingatlanok van-
nak, amit következetes munkával 10 év
alatt fel lehetett volna vásárolni.
Dr. Sükösd: Most erre se forrásunk, se le-
hetõségünk.
Nagy: Károly és én még emlékszünk rá,
hogy ez a sportkomplexum hogyan volt ki-
használva régen, a katonai szpartakiádok-
tól kezdve. Azt gondoltam, hogy amikor a
Fidesz a sport mellé leteszi a voksot, akkor
elsõsorban a gyerekek egészséges nevelé-
sére és a tömegsportra helyezi a hangsúlyt.
Ez a pálya erre tökéletes, és ez fog most tel-
jesen romba menni.
Juhász: Kölcsönös lesz a csalódás; a Fidesz
csalódik Önben, Ön a Fideszben.
Nagy még szólásra jelentkezett, de több
képviselõ is figyelmeztette, hogy kint már
vendégek várnak a következõ napirendi
pontra.
Etelvári: Ha 2 percben nem tudod elmon-
dani, amit akarsz, akkor félórában sem tu-
dod.
Nagy: Milyen sportot ûztél te az életed-
ben?
Etelvári: Nem azt, amit te – én dolgoztam.
Dr. Sükösd: Majd folytassuk utána, kint.
Nagy: Vegyük úgy, hogy itt sem voltam.
Nem veszek részt a szavazásban.

A szünetben
Etelvári: Te még akkor vájtad a homokot,
amikor én már bunyóztam meg úsztam. Ti-
bike, elrabolod másnak az idejét.
Nagy: Nem beszéltem én olyan nagyon so-
kat.

Célkeresztben
a rendõrség

A rendõrség beszámolójára nagy létszám-
ban jelentek meg a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányság képviselõi és a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság képviselõje.
Dr. Lasancz Zoltán, Sárbogárd rendõrka-
pitánya: Nem azért hoztam az osztályt,
hogy ne legyek itt magam, hanem azért,
hogy választ tudjanak adni a kollégáim a
szakterületükrõl. A beszámoló részletesen
tartalmazza az adatokat, tényeket, tenden-
ciákat; ehhez nem kívánnék hozzászólni.
Nedoba gratulálva a kapitány kinevezésé-
hez megjegyezte: Sajnos Ön már az 5. kapi-
tány Sárbogárdon 2002 óta. Problémának
tartom, hogy ilyen sûrûn cserélõdnek.
Gondolom, az állománynak is nehéz min-
dig bizonyos vezetõhöz alkalmazkodni.

Gratulálok a rendõrségnek a munkához,
mert a mai kormányzati, belügyminiszteri
rezsimben nagyon nehéz kivívni a mundér
becsületét. Sárbogárdon nagyon sok betö-
rés történt az elmúlt idõszakban. A Petõfi
utcában, szûk környezetemben csak 5.
Mennyi tényleges tettes került elfogásra?
Mert akikhez betörtek, mind azt kapták le-
vélben, hogy ismeretlen tettes ellen meg-
szûnt az eljárás. Így nem érzi magát bizton-
ságban a polgár. Megértem, hogy nem le-
het inni a kerékpáron, de életszerûen kelle-
ne büntetni (nem a Damjanich utcában,
hanem a 63-ason), nem azért, hogy jó le-
gyen a statisztika. Közben meg az újgazdag
gyermek, akinek nagy autó van a feneke
alatt, úgy közlekedik! De nem lehet szólni
neki. A traffipax meg kint van Sárbogárd
két végén, a központban nincs. Úgy érzi a
lakosság, mintha vadásznának a polgárok-
ra, gyûjtik be a pénzt; bezzeg amikor betör-
nek, akkor nem jönnek, nem fogják meg a
tetteseket.

Kül- és belföldi példák

Etelvári: A rendõröknek Sárbogárdon
nincs jó hírük. A polgárokat nem szolgál-
juk és védjük, hanem zaklatjuk és büntet-
jük. A munkanélküli a napszámból megy
haza és megbünteti a két rendõrgyerek
10.000 Ft-ra – amennyit még nem látott egy
kupacban –, mert nincs rajta elsõ fék, vagy a
hátsó gumi kopott. Februárban a hideg
szélben megállít két fiatal rendõr két mun-
kanélkülit, és még félóra múlva is ott fa-
gyoskodnak a kerítésnél, a két rendõr meg
nevet bent a kocsiban. Nagylókban a néni
megy haza a boltból, nincs nála személyi
igazolvány, 5.000 Ft. A társadalomra veszé-
lyes emberek meg a motorral egy keréken
végigszaladnak a városon meg vissza, a kõ-
szállító autók 80-90-nel hajtanak át a váro-
son. Amikor a diszkókban vannak a balhék,
a rendõrök nincsenek sehol. Régen, ha
ment haza ittasan a biciklis, azt mondta ne-
ki a rendõr, hogy „szedd ki a szelepgumi-
kat, tedd zsebre, és told haza a kerékpárt”.
Most ezért 30.000 Ft-ot kap. Az egyik bu-
szost egy tábla miatt megbüntették. Ha én
lennék a rendõr, akkor figyelmeztettem
volna, hogy egy szó megváltozott, ettõl a
pillanattól kezdve a te buszod is súlykorlá-
tozás alá esik, ha még egyszer bejössz, ak-
kor megbüntetlek. Egy 50-60.000 Ft-os bír-
ság majdnem egy havi kereset! Hogy ki-
megy a traffipax 4 méterrel a lakott terület
tábla végétõl, pénzbehajtásnak tûnik, nem
a balesetek megelõzését szolgálja. Nem
láttam még traffipaxot a városközpontban,
a Tompa Mihály utcában, az Árpád utcá-
ban. A fiatal rendõrök azt hiszik, õk az Is-
ten. Megállít a szlovák finánc, mintha do-
bozból vették volna ki, tiszteleg, az õ nyel-
vén mondja, hogy további jó utat. Ha ná-
lunk megállítanak, akkor a halom papírun-
kat vegyük elõ, hátha lesz valami, ami nincs
ott, hogy meg tudjanak büntetni. Ha to-
vábbra is marad ez a fölösleges keménység,
Pintér úrtól, vagy a miniszterelnök úrtól ki-
hallgatást kérek.

Folytatás a következõ oldalon.
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Dr. Sükösd: Szûcs nyomozási bíró úrtól azt
hallottam a múlt pénteken, hogy az õ állás-
pontja szerint a személyi igazolvány hiánya
miatt nem lehet megbüntetni senkit. Ha
valaki a leszakadó réteghez tartozik és
ilyen típusú bírságot kap, akkor nálunk köt
ki, hogy tudjuk-e segíteni.
Macsim: 10-12 éve én még rendõrjárõrt
Miklóson nem láttam, sem autóst, sem gya-
logost. A gyalogosnak örülnék a legjobban.
Dr. Sükösd: Mert az nem ér utol.
Macsim: Ha reggel, amikor a gyerekeket
viszik az iskolába, ott lenne egy járõr, a köz-
lekedés másképp zajlana. Délután motoro-
sok vannak egy keréken, fõleg a Vasút ut-
cából jönnek, és mennek a 63-asra. A kapi-
tány úr, ha azt meglátná, tépné a haját.
Miklóson is sok az idõs, mindenki retteg a
betörésektõl. Kilesik az embereket, és ami-
kor 10-20 percre elmennek otthonról, kirá-
molják. Azt mondják az emberek, az az iga-
zi kapitány, amelyik abban a városban la-
kik, ahol dolgozik. Mennyire sárbogárdi a
kapitány jelenleg, és mennyire lesz tovább-
ra is?
Tóth Béla: Javasolnék minden hónap egy
szombatján egy ilyen fórumot összehívni a
körzeti megbízottakkal, a sértettekkel,
képviselõkkel.
Nagy: A rendõrségi munka minõségére he-
lyezzék a hangsúlyt! Lengyelországban a
rendõrök figyelmesen állnak az út szélén.
Amikor nem égett a lámpánk, csak ránk
mutatott, hogy kapcsoljuk fel. Sárbogár-
don rendõrkanyarral fordultak utánunk, és
pénzbüntetést eszközöltek. Ugyanez meg-
történt velünk Vas megyében. Ott az intéz-
kedõ rendõr azt mondta a kedvesemnek:
„Asszonyom, a bal oldalon probléma van,
nézze meg otthon, legyen szíves!” Semmi-
féle büntetést nem kaptunk. Tessék a prob-
lémát fölfelé is jelezni, talán akkor orvos-
lásra kerül.

Tanú a tehén

Nedoba: Jöttem Dunaújvárosból, Kisló-
kon, a teheneknél felhívtak, hogy mennyi
Lipót kenyeret kérek. Se elõttem, se a há-
tam mögött senki. Egyszer csak megjelent
egy fehér személygépkocsi – 15.350 Ft-om-
ba került egy kiló kenyér, mert megbüntet-
tek. Igazuk volt, elismertem, de senki más
nem volt, csak a tehenek meg én. Amúgy a
rendõr is ugyanúgy telefonál a személyau-
tóban, amikor közlekedik. Ezek után a
mundért tiszteljem és becsüljem?
Dr. Lasancz: A rendõröknek jogszabályok
határozzák meg a jogosultságokat, kötele-
zettségeket. Az emberi oldal eltérõ lehet.
Ha egyformák lennénk, túl unalmas lenne
az élet. A statisztikával nem célunk magun-
kat becsapni, mert az félrevezetõ, hosszú
távon tragédiába torkollhat. Ha valaki mû-
veli a szõlõt egész évben, nyilván a termését
élvezni szeretné. Bizonyos keretek között
ennek nincs akadálya. Februárban részt
vettem egy ülésen, ahol ez szintén elhang-
zott. Két napra rá egy mellékutcában egy
78 éves személyt ütött el egy tehergépkocsi,
mert ittasan kerékpározott és elszédült.
Pro és kontra véleményt hallottam itt a
traffipaxszal kapcsolatban. Most legyen
traffipax, vagy ne? Megvannak a traffi-

pax-telepítés szabályai. Nem célunk, hogy
közlekedési baleseteket okozzunk. Remé-
lem, elkövetkezik egy olyan idõszak, hogy
az útvonal vezetésével, vagy akadályok
képzésével a forgalom lelassul. A kerék-
pársáv gyanánt felfestett valami nem biz-
tos, hogy forgalombiztonsági szempontból
megfelelõ. A traffipax a 30 km-es táblánál,
a vasúti átjáró közelében teljesen nem hi-
vatalos, de ki merem jelenteni, hogy nem
fognak ott traffipaxozni a kollégák. Nincs
bírságkényszer a magyar rendõrségnél.
Van fogadóórám, az állampolgároknak is,
ha valakinek van problémája, az ajtóm
mindig nyitva áll. A buszos bírságot vissza-
vonni nem tudjuk, de kezdeményeztük,
hogy azok a buszok, amelyek gyerekeket
szállítanak, kapjanak felmentést az önkor-
mányzattól. Csodálkozva hallom, hogy
10-12 éve Sárszentmiklóson nem látható
járõr. Az összes Cecére menõ jármû ke-
resztülmegy ott. Ha nem kapunk bejelen-
tést, akkor egy általános járõrözõ szolgálat
van, amikor nem biztos, hogy megáll. A
kollégáimtól az elvárásom, hogy a szolgálat
felét gyalogosan lássák el.
Macsim: Volt, amikor ott állt a járõr a ke-
resztezõdésben a Koronánál, és nem mon-
dott semmit.

Egységben az erõ

Dr. Lasancz: A betöréssel kapcsolatban
beindítottuk a bûnmegelõzési tevékenysé-
günket; a bûnmegelõzési elõadó most elsõ-
sorban az iskolásokra koncentrál, mert ott
látunk nagyobb problémát, illetve az idõ-
sek sérelmére elkövetett, betöréses lopás
jellegû eseteknél. A rendõrség csak közös
összefogással tud fellépni. Kicsit jobban fi-
gyeljünk egymásra. Nyilván mindenki tud-
ja, hogy a lakókörnyezetében kik azok a
személyek, akik fokozottan veszélyben le-
hetnek koruk vagy betegségük miatt. Min-
den házhoz nem tudunk rendõrt állítani.
Vannak polgárõreink, akik sokat segítenek
nekünk, igyekeznek minél többet, fõleg az
éjszakai idõszakokban közösen szolgálatot
ellátni Sárbogárd belterületén. Mindenho-
va nem tudunk odaérni. Én is beriasztózok,
ha elmegyek 10 percre a boltba. Ez van, tu-
domásul kell venni. Sokszor elég, ha van
egy vakkameránk, már ennek is visszatartó
hatása van. Mennyire vagyok sárbogárdi
kapitány? Az eddigi beosztásaimban min-
dig úgy terveztem, hogy nyugdíjig fogom
ezt betölteni. Most is így van. Aztán hogy az
élet mit hoz, az nem mindig rajtam múlik.
Tamásiban gyerekeskedtem, és ez a kör-
nyék meg az emberek mentalitása nagyon
hasonló ahhoz a vidékhez, ezért közel áll
hozzám, és szívügyemnek tekintem az itte-
ni közbiztonságérzetet. Állok elébe a fó-
rumnak, de negyedévente tartunk most
már járási egyeztetést a közbiztonság hely-
zetérõl. Minden alkalommal elmondom,
hogy elvárás az állampolgárbarát, differen-
ciált intézkedés. Ennek idõ kell. Az adott
körülményeket a kolléga tudja megítélni,
aki pillanatnyilag ott van és intézkedik. Azt
mondom mindennap a kollégáimnak, hogy
mikor intézkedik, akkor egy pillanatra gon-
dolkozzon el rajta, hogy ha õ lenne a másik
oldalon, vagy ha a hozzátartozója lenne az
az idõs néni, akkor mit tenne.

Nincs igazolvány – 50 lepedõ

Igazgatásrendészeti osztályvezetõ: Ha az
intézkedés alá vont személynél nincs sze-
mélyigazolvány, az nem szabálysértés.
Azonban valahogy a személyazonosságát
igazolnia kell, akár vezetõi engedéllyel,
akár útlevéllel. Ha a körülmények indokol-
ják, a rendõr elõállíthatja azt, aki nem tudja
magát igazolni. Szabálysértés, ha azért
nincs valakinél személyi igazolvány, mert
mondjuk elhagyta, és nem jelentette be há-
rom napon belül. Ezért a helyszínen a rend-
õr 50.000 Ft helyszíni bírságot szabhat ki, a
szabálysértési eljárásban pedig akár
150.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal lehet
sújtani. Ilyenre még nem került sor; az eset
összes körülményét figyelembe véve szok-
tuk megállapítani a bírságot.
Etelvári: Sok közmunkás nem viszi magá-
val a személyi igazolványát, mert dolgozik,
kimelegszik, leteszi a kabátját, nem akarja,
hogy elvigyék a pénzét, iratait. A törvények
azért vannak, hogy betartsuk, a paragrafus
meg azért, hogy elférjünk közötte. Embe-
ribbek legyenek, mert így lesz a rendõrség
meg a polgárság között jó kapcsolat, és ak-
kor könnyebb lesz! A csibészeknek, a ki-
gyúrt gyerekeknek meg a házalóknak nem
lesz akkor itt terve Sárbogárdon. Bízom
benne, hogy egy-két éven belül így lesz.
Nagy: Köszönjük Etelvári Zoltán rövid
hozzászólását. Emlékezzen rá legközelebb,
amikor rám szól, hogy én mennyi ideig be-
szélek.

Higgyék el

Vörös Ferenc megyei fõkapitány-helyettes:
Én hagyom jóvá a megyei traffipaxtervet.
Nincsenek kvóták, amiket említettek, bár
azt sem tûrjük el, hogy kollégáink az adófi-
zetõk pénzén 12-24 órákat eltöltsenek
passzívan. Szeretnénk látni, hogy a szolgá-
latellátás mögött teljesítmény történik. Ez
a teljesítmény lehet olyan, amit teljes jog-
gal kritizálnak, és lehet olyan is, ami való-
ban érdemi, arányos, fokozatos és a közbiz-
tonságot szolgálja. Mindent feljegyzetel-
tem, nemcsak azért, hogy úgy tûnjön, mint-
ha komolyan venném, hanem nagyon ko-
molyan veszem. Én errõl egy komplett je-
lentést készítek, és Lasancz úrral át fogjuk
beszélni, mi az, amit helyben kell tisztázni
és a továbbiakban kizárni, és mi az, amit
megyei szinten is meg kell szívlelnünk.
Ezek visszatérõ kérdések, higgyék el ne-
kem. Ha Önök kerékpárral közlekednek,
akkor a gépjármûvezetõket szeretnék,
hogy keményebben fogjuk, ha fiatalabbak,
akkor az idõsekkel szemben látják, hogy
gyengén lép fel a rendõrség. Higgyék el,
nekünk semmi ilyen nincsen. Igyekszünk a
baleseti helyzethez illeszkedni. Egy helyi
kapitány elfogult lehet bizonyos szemé-
lyekkel szemben. Fontosnak tartjuk Sárbo-
gárd biztonságát, elismertetni a rendõrsé-
get. Hiszem, hogy a munkánk legalább
olyan eredményes lesz, mint a célkitûzések
terén az erõfeszítéseink.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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Tizenöt órán át oltották az égõ istállót
Több ló elpusztult egy kigyulladt istállóban hétfõn éjszaka Cece
közelében. A földúton megközelíthetõ tanyán egy 85x15 méter
alapterületû, nádtetõs épület borult lángba. Az istállóból a lovak
többségét a gondozó kiterelte, de közben a férfi égési sérüléseket
szenvedett, õt a mentõk kórházba szállították. Egy lovat a hivatá-
sos tûzoltók mentettek ki, és gyors beavatkozásuknak köszönhe-
tõen a szomszédos marhaistállóra a tûz nem terjedt át.
A katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltó egységeinek
kiérkezésekor a téglaépület teljes terjedelmében égett. A lángok
veszélyeztették a körülbelül húsz méterrel távolabb lévõ marhais-
tállót, amelybõl az állatokat már a tûzoltók terelték ki. A két épü-
let között néhány szénabála is meggyulladt. A nádfedésû istálló
oltása közben még egy lovat sikerült kimenteniük, öt állat azon-
ban az égõ épületben elpusztult. A lángokat a katasztrófavédelmi

mûveleti szolgálat irányításával a sárbogárdi, a paksi, a solti és a
dunaújvárosi hivatásos tûzoltók és a németkéri önkéntes tûzoltó
egyesület tagjai fékezték meg. A tanyán se tûzcsap, se tûzivíz-
tározó medence nincs, ezért négy vízszállító jármûvel – amelyek
Paksról, Szekszárdról, Székesfehérvárról és Sárbogárdról érkez-
tek – kellett a vizet folyamatosan pótolni. Hajnalban a tetõszerke-
zet beomlott, az izzó részeket 10 órás munkát követõen még ked-
den reggel is oltották a hivatásos tûzoltók.

A még izzó részeket végül tizenöt órás munkát követõen kedden
délre oltották el a hivatásos tûzoltók.

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Bokorban bujkált a körözött csaló
Mint ahogy arról korábban hírt adtunk, a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányság bûnügyi osztálya jelentõs kárt okozó csalás bûntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetõeljárást
egy sárbogárdi és egy kõszárhegyi férfi ellen, akik egy alapi házas-
pár feje fölül eladták a házukat több mint 30 millió forintért, és a
vételárral sajátjukként rendelkeztek.
A sárbogárdi nyomozóknak mind a két elkövetõt sikerült beazo-
nosítaniuk. A 34 éves sárbogárdi B. Andrást április 2-án fogták el,
majd gyanúsítotti kihallgatását követõen bûnügyi õrizetbe vették.
A Székesfehérvári Járásbíróság április 5-én házi õrizetét rendelte
el.
Társa – a 38 éves, kõszárhegyi H. Péter – ellen körözést adott ki a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság. A szökésben lévõ férfit a Dom-
bóvári Rendõrkapitányság munkatársai fogták el április 16-ára
virradó éjszaka Dombóváron, a Teleki úton.
Állampolgári bejelentés érkezett arról, hogy a fenti utcában egy
körözött férfit látnak, aki egy autóban pakol. Amikor a járõrök a
helyszínre értek, a férfi már nem volt a gépkocsi közelében. A
rendõrök egy bokorban megbújva találtak rá. Igazoltatása során
derült ki, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság elfogatóparan-
csa van érvényben ellene. Ezért elõállították a Dombóvári Rend-
õrkapitányságra. Onnan szállították át a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki csalás
bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, majd bûnügyi
õrizetbe vették.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság kezdeményezi H. Péter elõze-
tes letartóztatását.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Cserbenhagyott kutya
Biztos nagyon sietett haza az az autós, aki április 14-én, estefelé a
Lidl és Spar üzletek közötti részen valószínûleg a megengedett se-
bességnél többel robogott. A rohanás közben elütötte az út szélén
kóborló labradort, és maga elõtt tolta több méteren keresztül.
A szemtanúk szerint a gyors fékezés után az autó épségén kívül
nem törõdött semmivel sem, csak a leesett rendszámtáblát hirtelen
felkapva az út szélérõl elhajtott az állatkínzás elkövetõje. Miköz-
ben a kutya hangosan szenvedett az ütközés miatti fájdalmaitól. Az
elkövetõt a szemtanúk számon is kérték, de ez semmiben nem aka-
dályozta meg a gázolót, és elhajtott.
A kis fekete labrador kutyát már kereste a gazdája, és sajnos csak a
baleset után tudott a helyszínre érkezni. Az utcán sok ember össze-
futott segíteni a kutyuson. Orvosokat keresve mindenki a telefono-
kon csüngött.
A kutyát a gazdája végül a székesfehérvári állatkórházba vitte.
Szerencsére a szemtanúk a rendszámot és az autó típusát feljegyez-
ték, így remélhetõleg a hatóság elõ tudja venni a cserbenhagyót.
Naponta számos hasonló gépjármûvezetõ felelõtlenségének kö-
vetkezménye a sérült állatok hada. Egy elütött állat minimum egy
orvoshoz szállítást megérdemelne.
Ez a cselekmény állatkínzásnak minõsül, amiért 2 év börtön is jár-
hat. Aki hasonló cserbenhagyást lát, az a rendszám felírása mellett
a hatóságok segítségét is kérje!
Ahogy eljött a tavasz, nagyobb figyelmet kell szentelnünk annak is,
hogy a megengedett sebességgel, a közlekedési táblák betartásával
elkerüljük a baleseteket.

Mágocsi Adrienn

Természetjárás
Áprilisi túránk idõpontja 21-ére, vasárnapra változott.

Természetjárók

Fotó: Hargitai Lajos
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Nyílt nap a tûzoltóságon
Ebben a szép, napos áprilisi idõben, kedden, délelõtt tartott nyílt
napot a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság. Közel két-
száz gyerek fogadására készültek elõ. A környezõ településekrõl
várták az óvodás és az általános iskolás csoportokat.
A cecei istállótûz megfékezése miatt több kocsi vonult a helyszín-
re Sárbogárdról, így a dunaújvárosi tûzoltóság egyik felszerelt jár-
mûvét vehették szemügyre a gyerekek az Ifjúsági parkban. A má-
sik helyszín természetesen a tûzoltólaktanya volt.

Mindkét helyszínen ügyességi játékokkal
és a felszerelés bemutatásával, kipróbálá-
sával kötötték le az apróságokat a tûzol-
tók és a katasztrófavédelem emberei. Ka-
tasztrófavédelmi mobil labor is rendelke-
zésükre állt.
Az Ifjúsági parkban lehetett vízsugárral
célba lõni, hordágycipelõ-versenyt tarta-
ni és kötelet húzni. A laktanyában ping-
ponglabdákat lehetett egy kisebb fecs-
kendõ segítségével célba venni, kipróbál-
hatták a gyerekek a kézi hajtású szirénát,
megnézhették a régi egyenruhákat, majd
próbára tehették magukat a füstsátorban,

ahol csipetnyi részét érezhették a tûzoltók kemény, embert pró-
báló hivatásának. Néha kisebb töprengéssel, de sikeresen megol-
dották a gyerekek az iparbiztonsági kockajátékot is, ahol a veszé-
lyes anyagok ártalmaira utaló veszélyszimbólumokat kellett ki-
rakniuk.
A gyerekek láthatóan nagyon élvezték a programokat. Reméljük,
jövõre ismét ilyen sikere lesz ennek a rendezvénynek, és sok leen-
dõ kis tûzoltó látogathat el a tûzoltólaktanyába.

Hargitai Gergely

Tavaszi üdvözlet
A bõrünket frissítõ esõbõl a lelkünket üdítõ szín- és formavilágba
toppantunk be a sárszentmiklósi klubban pénteken este. A helyi
alkotók egy részének munkáiból berendezett kiállítás megnyitó-
jára számos érdeklõdõ, rokon, barát jött el, így nemcsak az alkotá-
sokban, hanem jóízû beszélgetésekben (s nem utolsósorban süte-
ményekben) is elmerülhettünk.

Az eseményt Varga László valamint a miklósi iskola diákjai vezet-
ték be.
A kiállított mûvek között megtekinthettük Varga László és
Novák Edith virágos csendéleteit, Zocskár András számtalan ka-
rikatúráját, Molnár Orsolya üvegfestéssel készült képeit, Szabad-
kai Zsolt szobrait, Macsim András tájképeit illetve Tóth Gyula
festményeit.
Az alkotók stílusa, kézjegye jól beazonosítható, mégis meg-meg-
újuló. A teremben sorakozó mûvészeti termések szívderítõ tava-
szi üdvözletként hatottak.

Hargitai–Kiss Virág

A fa ezer arca
30 éve indult elsõ ízben szakkörvezetõ-képzés fafaragóknak,
melynek gyakorlati oktatója Cs. Kis Ernõ fafaragó népi mûvész
volt. Ennek alkalmából rendezték meg a Dunántúli Fafaragók
Találkozóját április 12-13-án Székesfehérváron a Mûvészetek
Házában. Egyúttal kiállítás nyílt a mester tanítványainak és az õ
tanítványaiknak – köztük Váraljai Péter – munkáiból.

A megnyitón Cs. Kis Ernõ beszélt a
saját és a képzés útnak indulásáról,
és köszönte, hogy a jelenlévõk to-
vább viszik a fafaragás mestersé-
gét.
Az alkotások szemléléséhez Varró
János másodmagával teremtett
megfelelõ hangulatot.
A különleges darabok között
más-más fafajtákból, kõbõl, csont-
ból varázsoltak a mesterek ezerfé-
le remekmûvet: mûvészi tálakat,
hangszereket, bútorokat, haszná-
lati és dísztárgyakat, képeket, sõt,
még egy hatalmas tojást is.

Hargitai–Kiss Virág

Nagylóki összefogás
Szombaton egy egész estés rendezvényre invitálták az érdeklõdõ-
ket a nagylóki kultúrba: kulturális jótékonysági mûsor révén gyûj-
töttek a gyerekeknek majálisra.
Színvonalas összeállítást láthattunk, amiben mindenki találhatott
olyan mûsorszámot, ami az ízlésének megfelelt.
A mûsor házigazdája Tauzné Piroska volt, aki nagy tapasztalattal
vezette le az eseményt.
Elsõként egy kis ovis néptáncos csoportot láthattunk, akik rendkí-
vül nagy tehetséggel kitûnõ hangulatot csináltak a nézõközönség-
nek. Az iskolások versekkel, mesékkel ajándékozták meg a kö-
zönséget. Majd a népdalköré volt a színpad, akik olyan dalokkal is
elõrukkoltak, amiket a publikum még nem hallhatott eddig. A
nagylóki Bakakórus követte õket, akik ugyancsak új dalcsokorral
örvendeztették meg a közönséget. A Szöszölõk is felléptek egy
igazi magyaros tánccsoporttal, ahol kicsiktõl a nagyobbakig min-
den korosztály megtalálható. Igazi géniuszok léptek fel a színpa-
don. Majd késõbb a falu színjátszói varázsolták el a közönséget,
több színdarabot is bemutatva, melyek közül a Gomba címû da-
rab lopta be magát legjobban a szívembe. A fellépõk sorát Tóth
Szilárd zárta, aki énektudásával kápráztatta el a nézõket és soka-
kat dalra is fakasztott.
A kétórás mûsoron nagyon kedves és összetartó közösséget ta-
pasztalhattam meg, ami szívmelengetõ volt.

Mágocsi Adrienn
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Cecei sulibörze
Állatos játszadoZOO

Pénteken Siófokról látogatott el hozzánk egy hüllõkkel foglalko-
zó szakember, hogy bemutassa „utazó” állatait az iskolásoknak. A
diákok szünetekben és tanórákba ágyazottan hallgathatták meg
elõadását, ahol bemutatta a terráriumokban elhelyezett hüllõket
és pókokat, valamint tartásukkal, életvitelükkel kapcsolatos felvi-
lágosításokat is adott az érdeklõdõknek. A legnagyobb sikere a
kézbe vehetõ és megsimogatható kígyónak volt, ami nagy türe-
lemmel viselte a diákok és érdeklõdõk rohamát.

A bemutatót a cecei óvodások is megtekintették, és õk is nagy
örömmel nézegették a terráriumokban pihenõ állatokat az óvó
nénikkel és a dadusokkal együtt.
Az iskola munkatársai minden lehetõséget megragadnak, hogy
diákjaikat minél több tapasztalathoz juttassák, és felhívják figyel-
müket az állatok védelmére, a tartásukkal kapcsolatos fontos tud-
nivalókra. Erre volt jó példa a Hüllõ ZOO Cecére látogatása, a
bemutató szervezése.

Tavaszi ÖKO-program

ÖKO-iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a szelektív hulladék-
gyûjtésre. A papír, PET- és alumínium palack, üveg és galvánelem
mellett az elmúlt évtõl kezdve már elektromos hulladékot is gyûj-
töttek diákjaink. Az elmúlt héten kampányszerû gyûjtést hirdet-
tünk meg, amely nagy sikerrel valósult meg. Az akció keretében
régi hûtõszekrényeket, televíziókat és egyéb háztartási eszközö-
ket lehetett beszállítani az iskola gazdasági udvarára, ezzel meg-
óvni a környezetet ezektõl a veszélyesnek minõsülõ hulladékok-
tól. A legtöbb készüléket beszállító diákok sportszerjutalomban
részesültek.

Az iskola csatlakozott a Közútkezelõ Zrt. által minden évben
megrendezésre kerülõ Föld napi szemétszedési akcióhoz is, mely
során a diákok április 22-én, hétfõn szervezetten tisztítják meg a
község útjainak környékét a tél folyamán kidobott szeméttõl.

Arcadia egészségnap

Az idei évben is megrendezésre került az Arcadia Reklámügy-
nökség támogatásával a tavaszi egészségnap. Április 12-én, pén-
teken évfolyamszinten szerveztük meg a sok programot magában
foglaló rendezvényt. Az 1. és 2. évfolyamosok játékos akadályver-
seny keretében ismerkedtek meg az egészséges táplálkozás, a
mindennapi mozgás fontosságával. A 3. és 4. évfolyam tanulói a
helyi gyümölcskereskedésben ismerkedtek meg a legegészsége-
sebb fajtákkal, illetve felkeresték az cecei artézi kutat, ezzel is
népszerûsítve az ivóvízfogyasztást. A többi évfolyamon az elõzõ
évekhez hasonlóan délutáni foglalkozás keretében, csoport- és
egyéni munkákkal készített bemutatókkal, plakátokkal igyekez-
ték hangsúlyozni az egészséges életmód különbözõ összetevõit. A
kézmûvesfeladatok mellett salátakészítéssel, zöldségbolti látoga-
tással, sportfoglalkozásokkal, egészséges élelmiszerek fogyasztá-
sával próbálták tarkítani a rendezvényt.

Cecei iskola

Barokk áriák
A Bogárd-Dal Egyesület egy bensõséges, barokk stílusú hangversenyt
szervezett, melyre szeretettel várta a látogatókat. Az est szombaton öt
órakor vette kezdetét, s rövid ismertetõ után Tóth Tamás piccolo trom-
bita- és Miczinger Ilona orgonajátékát hallgathattuk a díszteremben.
Késõbb csatlakozott a zenészekhez Lakatos Diána operaénekes, gyö-
nyörködtetve a közönséget, szép hangjával betöltve a termet.

A mûvészek elõadásukban ismertebb és kevésbé ismert darabokat, ári-
ákat is felvonultattak a barokk irodalomból, Scarlatti, Händel és Bach
mûveibõl. A díszterem tömve volt a hallgatósággal, akik örömmel tap-
solták meg a zenészeket és az énekest.
Az est befejezéseként a Huszics Vendel Kórus és a zenészek két közös
produkcióval örvendeztették meg közönségüket.

Hargitai Gergely

Szombat esti retroláz
Szombaton este a sárbogárdi mûvelõdési központban vár-
ták az érdeklõdõket egy különleges retrokoncertre. S érdek-
lõdõkbõl nem volt hiány! Ugyanis a mûvelõdési ház aulája
tömve volt. Rég volt már, hogy ekkora nézõközönség lett
volna. Mondhatom, hogy igazán jól éreztem magam.
Az est folyamán két zenekar és két billentyûs feledtette el a
hét történéseit és repítettek magukkal a zene szárnyán. El-
sõként a Shadows 64 emlékzenekar mutatott be néhányat a
zenekar legjobb zenéinek válogatásából. Ugyan az együttes
még csak nemrég alakult, de a tagok nem mai fiatalok. A
színpadon mégis megfiatalodtak, és azzal a húszéveshez illõ
lendülettel és kitartással játszották végig a koncertet, amit a
hozzám hasonlóak igazán megirigyelhetnek. A zenekar
nagy sikert aratott, hiszen a közönség hatalmas tapsviharral
jutalmazta õket.
Majd Szeles Péter játszotta billentyûs hangszerén a Beatles
dalait, valamint saját szerzeményeit.
Õt követte Csizi, aki ismertebb zenéket adott elõ szintetizá-
toron, s a közönség vele énekelhette a szöveget. Az est to-
vábbi részében a sok tagból álló, sárosdi Mephisto együttes
adta elõ vegyesre válogatott repertoárját. A hatvanas, het-
venes, nyolcvanas évek zenéitõl a korai popslágerekig bezá-
rólag sokféle zenét válogattak az estre, amire már a közön-
ség is táncra perdült, és ropták kora hajnalig.
Egy igazi tavaszi, pezsdítõ koncerten vehettünk részt, ahol
minden korosztály jól mulatott. A felvételt megtekinthetik a
Bogárdi TV adásában.

Hargitai Gergely
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Miklósi hírcsokor
Kézmûvesdélután

„Befogadó intézmények Sárbogárdon” –
TÁMOP 3.4.2/09/2-2-2012

Április 10-én az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolában ven-
dégül láttuk a Zengõ Óvoda, a Kippkopp Óvoda, a Kossuth Zsu-
zsanna Általános Iskola, a Mészöly Géza Általános Iskola tanuló-
it, hogy egy közös kézmûvesdélutánon együtt készítsünk el külön-
bözõ tavaszt idézõ munkadarabokat. A köszöntõ után színek sze-
rint osztottak el bennünket négy csoportba. Én a kékek csoportjá-
ba kerültem, ahol Marcsi nénivel tavaszi virágokkal díszített ceru-
zatartót készítettünk. Judit néninél a sárga csapat hóvirágkosár-
kát, Anita néninél a zöld csapat pillangós ajtódíszt, Erika néninél
a piros csapat tavaszi kosárkát készített. Közben az interaktív táb-
lán gyermekdalokat hallgattunk, olyan is akadt közülünk, aki dal-
ra fakadt. A munka végeztével megmutattuk egymásnak a szebb-
nél szebb alkotásokat, majd közös fényképeket is készítettek
rólunk emlékül. Ezen a szép tavaszi délutánon sokat tanultunk, és
nagyon jó élményekkel tértünk haza.

Zádori Levente 4. b

Focisiker
Egy deres szerda reggeli napon, április 10-én 8 órakor indultunk
Dégre focizni. Amikor odaértünk, már melegítettek a csapatok.
Gyorsan mezbe öltöztünk, mi is bemelegítettünk nyújtásokkal és
kapura rúgással. Elsõ meccsünkön Káloz ellen 10-1-re, a másodi-
kon Cece ellen 8-0-ra, a harmadikon pedig Déggel megmérkõzve
10-0-ra gyõztünk. Negyedik meccsünk, Miklós–Bogárd 3-1 lett.
Ennek alapján kitörõ örömmel hallgattuk az eredményhirdetést,
hiszen a területi futball-diákolimpiát a Sárszentmiklósi Általános
Iskola nyerte, 34-3 gólaránnyal. Külön büszkék vagyunk arra,
hogy a torna gólkirálya Gábris Róbert lett 13 góllal. A sikerhez a
csapat minden tagja hozzájárult, melynek tagjai: Gábris Róbert,
Hegedüs Bence Attila, Szajkó Márk, Deák Zala, Huszár András,
Majlát Márió, Gábris Zoltán, Horváth Bálint, Brúzsa Tamás, De-
ák Soma.

Gábris Róbert, Hegedüs Bence, Szajkó Márk

Versünnep
Április 11-én versdélutánnal emlékeztünk József Attila születésé-
nek 108. évfordulójára. Az igazgató néni megnyitója után elõször
hangfelvételrõl meghallgattuk a költõ Április 11. címû versét. Ez-
után a nyolcadikos lányok következtek József Attila Óda, majd
szûkebb hazánk szülöttének, Bella Istvánnak A vers születése cí-
mû költeményével. Ezt követõen az iskolánkban mûködõ dráma-
csoport mutatott be Nonszensz címmel versválogatást. Áthango-
lódásként a Kaláka együttestõl meghallgattuk József Attila Ker-

tész leszek címû versét, melyet a felsõs osztályok bemutatója kö-
vetett. Egy-egy tanult verset mutattak be egyénileg vagy közösen,
dramatizált formában. Ez az utóbbi feladat volt különösen érde-
kes számunkra, mert a felkészülés és az elõadás során is bebizo-
nyosodott, hogy amit mindenki tud, azt közösen, egymásra figyel-
ve mennyivel nehezebb elõadni, ugyanakkor mennyivel jobban ki
tudjuk fejezni, érzékeltetni az alkotó szándékát. A versünnep
zárásaként József Attila Születésnapomra címû verse hangzott el
Latinovits Zoltán elõadásában.

Költészet napi szavalóverseny az alsó tagozaton

Verskedvelõ gyerekek gyûltek össze az iskola könyvtárában, hogy
a költészet napja alkalmából hirdetett szavalóversenyen vegye-
nek részt. A rendezvényen iskolánk alsó tagozatos tanulói vetél-
kedtek szép kiejtésre, helyes hangsúlyozásra és a megfelelõ elõ-
adói stílus eltalálására törekedve. 27 diák mérte össze tudását,
mutatta be szavalatát a zsûri tagjai és a verselõ gyerekközönség
elõtt. A zsûrinek nehéz dolga volt a színvonalas versenyen rang-
sort felállítani, hiszen a tanulók nagyon szépen, kifejezõen tolmá-
csolták az általuk kiválasztott költeményeket. Végül az egyes év-
folyamokon a következõ tanulók teljesítettek a legjobban: Krausz
Kasszandra Bianka (1. évf.), Kocsis Kevin (2. évf.), Buzsik Regina
(3. évf.), Huszár Anna (4. évf.).

A megyei Bendegúz Nyelvész versenyen

Az iskolánk alsó tagozatából 11 tanuló utazott április 12-én Szé-
kesfehérvárra, a Vasvári Pál Általános Iskolába a megyei Bende-
gúz Nyelvész verseny megyei döntõjére. A regisztrációt követõen
felkísértek minket a versenyzésre kijelölt termekbe. Miután el-
foglaltuk a helyünket, a hangosbemondón keresztül egy rövid tá-
jékoztatást hallhattunk. Ezután megkaptuk a feladatlapokat, s el-
kezdhettük azok megoldását, melyhez 45 perc állt rendelkezé-
sünkre. A verseny befejeztével izgatottan vártuk az eredményhir-
detést, melyre körülbelül másfél óra múlva került sor. Én a negye-
dik évfolyamosok között szoros mezõnyben a megyei IV. helyet
szereztem meg, aminek nagyon örültem.

Tatai Boglárka 4. b

A Duna szimfonikus zenekar koncertje

Az ifjúsági filharmóniai bérlet 3. elõadásán a zenetörténet köz-
kedvelt táncdallamaiból hozott válogatást a Duna szimfonikus
zenekar. A hangversenyteremmé alakult tornateremben gyönyö-
rûen zengett Haydn, Borogyin, Brahms, Bartók, Strauss muzsiká-
ja. Zárásként Hacsaturján Kardtánca hangzott el. A „Misulink”
(TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0030) elektronikus sajtó szakkörö-
sök videón és fényképezõgéppel is megörökítették az elõadás em-
lékezetes pillanatait.

Miklósi iskola
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Szeretett édesapám,
KECSKÉS GYÖRGY
2013. április 8-án elköltözött

a mennyek országába.
Utolsó földi útjára

2013. április 20-án, 14 órakor
kerül sor a Huszár-temetõben.

Lánya, Andrea

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KISS LÁSZLÓ

életének 79. évében elhunyt.

Temetése 2013. április 20-án, 11 órakor
lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Gyuri bácsi
emlékére!

Gyuri bácsi baleset miatt került kór-
házba – lányával együtt aggódtunk ér-
te, és bíztunk a felgyógyulásában!
Néhány hetes küzdelem után váratla-
nul távozott közülünk aranydiplomás
kollégánk, Kecskés György.

Gyuri bácsi mindig vidám, jókedvû
kolléga volt. Nemcsak a pedagógusok,
hanem a gyerekek is nagyon szerették.
Sokszor mondták rá, hogy Õ a tanári
kar „lelke”, mindenkihez volt egy jó
szava, vidámságával, közvetlenségével
magával ragadta környezetét. Jelen-
létében nem lehetett szomorkodni.
Életében fontos szerepet játszott a ze-
ne, gyermekét is arra nevelte – ennek
hatására lett ének szakos tanár. Egy-
egy összejövetelen hamar a zongora
mellett termett, és a kollégák kívánsá-
gára minden nótát szívesen kísért.
Tanított Kislókon, Alsótöbörzsökön
és a jelenlegi Mészöly Géza Általános
Iskolában.
Sokoldalú pedagógusként énekkart,
lövész-szakkört, asztalitenisz-foglal-
kozást is vezetett.
Nevét, személyiségét nemcsak Sárbo-
gárdon ismerték, hanem a környezõ
településeken is. Éveken keresztül
dolgozott az úttörõmozgalomban, Õ
volt iskolánk csapatvezetõje. Nagy lel-
kesedéssel irányította a gyermekek
szabadidejét. Programjai tartalmasak,
érdekesek, izgalmasak, jó hangulatúak
voltak. Nyaranta táborokat szervezett,
sok gyermek csak így nyaralhatott és
juthatott el akár a Balatonra is.
Nyugdíjba vonulása után több évig
napközis nevelõként vett részt az okta-
tó–nevelõ munkában tapasztalatával,
gyermekszeretetével. A hiányzók he-
lyettesítésénél mindig számíthattunk
rá. A pályakezdõ fiatalokat lelkesítet-
te, segítette.
Kollégái és tanítványai önzetlenségé-
ért, kedvességéért tisztelettel és szere-
tettel gondolnak Rá.
Emlékét megõrizzük!

A Mészöly Géza Általános Iskola
régi és jelenlegi dolgozói

Kollégáival 2006 júniusában
az aranydiploma átadásakor

Hírek a nagylóki oviból
A tavasz megérkeztével az óvodában is fel-
pezsdültek az események. Még a tél folya-
mán a Generali Biztosító által kiírt pályá-
zatot Takácsné Schöffer Zita és Takács
Zoltán segítségével megnyertük, melynek
összegén sok szép sporteszközre tehetett
szert az óvoda.

Egy másik pályázaton az önkormányzat
pályázott, melyen a nyáron (idén 2. alka-
lommal) megrendezésre kerülõ Szöszölõ
táborhoz nyertünk anyagi támogatást.
Április 13-án, szombaton már 2. alkalom-
mal került megrendezésre a szülõi munka-
közösség szervezésében a kulturális bemu-
tató. A tavalyihoz hasonlóan az óvodások
is részt vettek ezen. Nagy izgalommal és
igyekezettel készültünk a mûsorra a legki-
sebbtõl a legnagyobbig. Az idei bemutató
egy kicsit más volt, mivel heti egy alkalom-
mal az egész ovi táncol. Mûsorunk ehhez
igazodva: a nagycsoportosok Felcsíki tán-
cokat adtak elõ, majd a kicsikkel együtt du-
nántúli játékfûzést és egy dramatikus játé-
kot mutattak be. Támogatóinknak köszön-
hetõen népi ruhákban léphettünk fel.
Nánásiné Cseri Zsuzsanna, Barabásné

Hepp Magdolna, Nagy Imréné (Edit),
Vargáné Czeiner Renáta ügyes kezei gyö-
nyörû szoknyákat, kötényeket varázsoltak
nekünk, az Aranyorsó dolgozóinak pedig a
fiúk bõ nadrágjait köszönhetjük, melyeket
a gyermekek nagy örömmel öltöttek ma-
gukra.

Szeretnénk köszönetet mondani minden
támogatónknak, mert az õ segítségük nél-
kül ez nem valósulhatott volna meg!
Támogatóink: Nagylóki Gyermekekért
Alapítvány, szülõi munkaközösség, Nagy-
lóki Településfejlesztési Kht., Faragó
Lajosné, Vargáné Czeiner Renáta, Le-
szákné Gál Gabriella, Kántor Mariann,
Bögyös Gáborné, Ormándy Gabriella,
Gálné Lukácsi Edit, Aranyné Kaszab Ro-
zália, Nedoba Viktória, Kovács Franciska,
Feil László, Vighné Somogy Adrienn, Var-
ga Istvánné, Szabóné Mile Zsuzsanna,
Kiss Nándor, Takács Zoltán, Szabó Fati-
ma, Vigh Józsefné, Huszár Józsefné, Ta-
kács Tiborné, Répásiné Finta Ágnes.
Köszönjük!

A Nagylóki Óvoda nevelõtestülete
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József Attila dallamokban
A múlt héten szerdán különleges elõadáson vehettünk részt a városi könyvtárban.
Tósoki Anikó József Attila verseibõl adott elõ, hol szavalva, hol énekelve.
Anikó sárbogárdi származású. Mint elõadómûvész többször bebizonyította, hogy a
vers gyógyító is lehet. Elmesélte, hogy mentálhigiénikusként számtalanszor segít idõs,
beteg embereken a vers erejével, vagy egy dallal ajándékozza meg a lelkileg rászoruló
embereket, ami nagyon sokat számít a gyógyulásban.
Az est Egybefogva szíveink címadó sora József Attila Gyöngy címû versében található.
Számomra ez az est kicsit más volt, hiszen a kedvenc költõmtõl származó verseket hall-
hattunk, így ismertek voltak a mûvek, de Anikó elõadásában más megvilágítást kapott
mondanivalójuk, mint eddig.
Az elõadásra nagyon sokan voltak kíváncsiak, szinte az ülõhelyek is fogytán voltak a
könyvtárban.
Az est egy kis állófogadással folytatódott.

Mágocsi Adrienn

Verses együttlét
A rügyfakasztó tavaszi idõvel együtt érkezett el Pálfára a köl-
tészet napja. A falu környékének egyébként is jelentõs iro-
dalmi múltja van, elég csak Illyés Gyulát és Lázár Ervint
megemlíteni. Idén ráadásul Illyés halálának 30. évfordulójá-
val esett egybe a szépirodalmi ünnep. Ezekrõl, és a hozzájuk
szorosan kapcsolódó témákról szólt az a hangulatos kis dél-
után, amit a pálfai mûvelõdési házban tartottak. Németh Jo-
lán, a pálfai iskola nyugalmazott igazgatója, és Horváth La-
jos, a Dél-Mezõföld író fenegyereke még sok más helyi emlé-
ket is felidéztek. Természetesen nem maradhatott el a szava-
lás sem; az iskola jelenlegi és egykori diákjai megható versek-
kel ajándékozták meg az érdeklõdõket, de éneklés, sõt egy
vicces verselemzés is része volt a kulturális együttlétnek.

Monhalt Ákos

Harmónia-est Cecén
Már az elõadás megkezdése elõtt nagy sürgés-forgás volt a Cecei Mûvelõdési Ház
folyosóin. Fellépõruhák, ajándéktárgyak, étel-ital, virágcsokrok... Nem egyszerû
ünnepség volt készülõben, hanem a cecei Harmónia Kórus jótékonysági estje.
A nagy érdeklõdést kiváltó esemény már hagyomány a településen. Tavaly is szép
számmal voltak rá kíváncsiak, s a nézõközönség most se csalódott a mûsor színvo-
nalában. A változatos szó nem elég puszta jellemzésként, hiszen a meghitt éneklé-
sen kívül volt tánc több stílusban és több korosztállyal, kabaré, példázat, csiniba-
ba...
A Barina Júlia vezette Harmónia Kórus ugyanis népies és vallásos dalokat is elõadott, hol a capella, hol gitárral kísérve. Sõt táncoltak is
„A La Csinibaba” módra, esernyõvel és kalappal. Az ovisok egy aranyos, népi táncbetéttel léptek fel. Ruzsás Erzsébet és Kallós Péter
atya tanulságos történeteket meséltek, néha énekelve. A plébános és Vargyas Angéla egy kis kabaréjelenetet adtak elõ a húsvéti nyúl
és a kukacoskodó adóellenõr vitájáról. Pletykás asszonyok címmel egy komplett kis színdarabbal kacagtatták meg a közönséget a szer-
vezõ asszonyok és az atya, melybõl azt is megtudtuk, hogy egy férj hogyan tud minél több tojást tojni faluhelyen.
A mûsor végeztével következett a bál és a tombola. A belépõk árából összegyûlt bevételt a szervezõk rászoruló családoknak adomá-
nyozzák. Az elmúlt év bevételébõl harminckét család élelmiszercsomagot, egy család pedig tûzifát kapott.

Monhalt Ákos
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Vándorlásaim 34.
A Tûzkerék-koncertre sokan jönnek a fe-
hérvári és a pesti vonattal. Kimegyek a vas-
útállomásra, és végiggyalogolok a koncert-
re érkezõkkel a kultúrházig. A rendõrök
nem bántják a gyerekeket, csak komor te-
kintettel figyelik a vonuló csoportokat. A
színpad elõtt most is nagy tömeg gyüleke-
zik, és skandálva hívják a színpadra Radics
Bélát. Hátul a teremben a helyi és megyei
KISZ-es „fizetett forradalmárok” és bel-
ügyes megfigyelõk „fikázzák” Radicsot. Az
egyik civil ruhás megfigyelõ fazon gúnyo-
san megjegyzi: „Na, már Bélázik a slepp.”
– Béélaa! Béélaa! – mondja a kórus.
– Bélát a pártba! – rikkantják be néhányan.
Nagy nevetés. Aztán elkezdõdik a zene.
Óriási üdvrivalgás közben bejön a színpad-
ra Radics. Belecsap a húrokba. Haja az ar-
ca elé lóg, fejét a zene ritmusára rázza. És
ez így megy másfél órán keresztül. Sír a gi-
tár, dübörögnek a dobok. Igazi hard rock
ez a javából, amilyent még nem éltek meg
ezek a falak!
A hivatalos megfigyelõk ezt nem sokáig
bírják, félidõben idegesen kijönnek a te-
rembõl. Az egyik megyei káder visszafor-
dulva sötéten odaszól nekem:
– Minek hoztad ide ezt az alkoholista idió-
tát? Ezt nevezed te az ifjúság nevelésének?
Nem tudok mit válaszolni neki. Nem az õ
világa, értelmetlen vitába pedig minek
menjek bele. Úgyis ellenem fordítanák
minden szavam. Mesterek az ideológiai
szótekerésben. Félnek ettõl a zenésztõl. És
nem csak azért, mert Nagyfás volt! A slepp
rendszerkritikája miatt. Ezek a gyerekek
nem élték meg, mégis emlékeznek 56-ra.
„Bélát a pártba!” – na, ettõl leli ki a hideg
ezeket a nyakkendõs, fizetett forradalmá-
rokat!
Csütörtökön Pestre megyek. A mûvelõdési
autóban, a Barkas kisbuszban többen uta-
zunk. Néhány kolléga és Pál Viktor az úti-
társam. Viktor kötözködõ hangulatban
van.
– Te, Lajos! – szólít meg. – Miért nem vága-
tod le a hajadat?
– Ne kezdd már te is! Azt hittem, végre le-
szálltatok rólam.
– Nem szállunk le rólad, mert te is egy veze-
tõ elvtárs vagy, és példát kell mutatnod.
– Példamutatásról azoknak az elvtársak-
nak beszélj, akik a munkásmozgalmi érde-
meikkel takarózva berúgnak és részegen
kergetik az asztal körül a titkárnõjüket.
– Te ne azokról beszélj, hanem magadról!
Miért lógsz ki a sorból? Nem tetszik a rend-
szer?
– Az nem tetszik, hogy bort isztok és vizet
prédikáltok.
– A rendszert ne bomlaszd a viselkedésed-
del! És ne bíráld a felettes elvtársakat! Ha
nem vágatod le a hajad magadtól, majd én
teszek róla!
– Mi az? Kényszerhajvágás lesz? Beveze-
ted a Rákosi-diktatúrát Sárbogárdon?
– Bevezetem, meglásd. Egy éjszaka, ami-
kor mégy az utcán, két jó emberem leüt, az-

tán ájultan megnyírnak, s ha magadhoz
térsz, fölsegítenek. Leporolják még a ruhá-
dat is. Aztán megkérdezik, hogy mi történt
veled, aranyos Lajoskám.
Viktor mindezt komoly képpel mondja.
Komoly, mint a vakbélgyulladás. Körülöt-
tem a kollégák nevetnek, majd megszakad-
nak Viktor „humorán”. Rájuk ordítok:
– Ez sztálini fasizmus, és ti itt csak röhögtök
rajta?
Hogy a dühöm levezessem, kitépem a ka-
bátom kapucnijának zsinórját, a fogammal
szétszakítom, közéjük vágom, és hisztériás
zokogásban török ki.
– Lajos! Nem látod, hogy csak bolondozik
veled Viktor? – nyugtat az egyik kolléga.
– Ez nem hülyeség! Képes rá, tudom! – fe-
lelek.
Viktor a vállamat veregeti:
– Jaj, Lajoskám, nem akarlak én bántani.
Dehogy vágatom én le a te hajad. Nyugod-
jál már meg! Nem tudtam, hogy ilyen gyen-
gék az idegeid.
– Ez is a diktatúra módszere. Rendszerelle-
nes? Baj van az idegeivel? Zárt osztályra
vele!
– Dehogy küldelek én téged zárt osztályra!
Tudom én, hogy nagyon értékes, jó szak-
ember vagy, de hát érts meg te is engem!
– Na, jó, akkor beszéljünk inkább másról! –
vágom el a beszéd fonalát, s nézem az abla-
kon túl elsuhanó tájat.
Viktor egy darabig hallgat, aztán nem bírja
a feszültséget, megszólít:
– Lajosom! A múlt héten látogatást tettem
az óvodában. Láttam ott egy óvónõt, csak
bámultam, hogy milyen szeretettel foglal-
kozik a gyerekekkel.
– Na, most meg fölcsaptál kerítõnek? –
mordulok rá, de már elszállt minden mér-
gem.
– Nem mondtam én azt, hogy vedd el azt a
lányt. Azt se tudod, kirõl van szó. Van ott
sok nagyon ügyes, tehetséges óvónõ, de ró-
la sugárzik, hogy erre a pályára született.
Figyeltem, milyen mély érdeklõdéssel for-
dul oda minden gyerekhez.
– Én is ismerek ott ilyent.
– Akirõl én beszélek, Kiss Anna Máriának
hívják.
– Ez betalált, Viktor. Hát errõl is informál-
tak már? Én is ismerem, és egy véleményen
vagyunk, de hagyjuk ezt a témát!
Elõveszem a táskámból a magammal ho-
zott könyvet és beletemetkezem.
Pesten mindenki megy a dolgára. Miután
végzek az elintéznivalóimmal, még van egy
kis idõm nézelõdni. Betérek egy cukrász-
dába. Imádom a krémest. Hármat veszek,
ezzel vigasztalom meg magam az elszenve-
dett sérelemért. Van még idõm a krémes-
evés után, így sétára indulok. Egy virágbolt
kirakatában cserepes fehér jácintot pillan-
tok meg. A legkedvesebb virágom. Cserép-
ben még sose láttam. A húsvéti locsoláso-
kon otthon a lányok jácintot tûznek a nekik
kedves fiú kabáthajtókájára. Megbabonáz

ez a virág. Ott toporgok a kirakat elõtt, az-
tán nagy elhatározással bemegyek és meg-
veszem. Mélyen beszívom az illatát. Ez a
szerelem virága. De hát én nem vagyok sze-
relmes! Na, jó, csak úgy megveszem ma-
gamnak! Míg megyek vissza a találkozóhe-
lyünkre, az Illés-számot dúdolom:

„Régen elszáradt a sárga rózsa,
Jönne már egy lány, hogy kidobja,
Dana-dana-don, ki az ablakon…”

Beülök a kisbuszba. Ölelem magamhoz a
virágot. Viktor is megérkezik. Indulunk ha-
zafelé. Viktor oda-odanéz, végül megszó-
lal:
– Mit szorongatsz te ott annyira?
– Virágot – felelem.
Visszautasító sértõdöttség bujkál a han-
gomban, de Viktor figyelembe se veszi, és
tovább kérdez:
– Miféle virágot, mutasd!
Kibontom. Az illata megtölti a kisbuszt.
– Hú, micsoda szép fehér jácint! – ámuldo-
zik. – Megérdemli az a nõ, akinek viszed? –
néz rám kétkedve, majd kis szünet után,
meglepõdéssel a hangjában, mint akinek
most esett le a tantusz, rákérdez: – Csak
nem annak az óvónõnek, a Kiss Anna Má-
riának viszed ezt a virágot?
Meglepõdöm, mert olyant mond, amit ma-
gamnak se vallok be, mégis, talán ez az
igazság. Nem bánom Viktor rámenõs ok-
vetetlenkedését, sõt inkább engedékeny,
szelíd hangulat árad el bennem. Már felej-
tem a délelõtti hajvágós hülyeséget. Lassan
mély öröm tölti meg a szívem a gondolatra,
amit Viktor mondott ki az elõbb.
– Igen, neki viszem! – válaszolom.
És alig várom, hogy hazaérjek, hogy átad-
hassam Neki! De ezt már nem mondom ki,
csak magamban dédelgetem az új, régóta
nem tapasztalt, bizsergetõ érzést.
De hogy is adjam át ezt a virágot?
Aznap este kórus van. „Eljött!” – dobban
meg a szívem, amikor meglátom. Vendel
ott hadonászik a kórus elõtt, de engem
most csak az érdekel, hogy lesz azután,
amikor vége az énekkarnak.
Sietek ki a terembõl, ott várom. Amikor ki-
jön, megszólítom:
– Szeretnék adni neked valamit – kezdem
enyhe zavarral.
Meglepetten néz rám, ugyan, mit akarok
én neki adni.
– Gyere be hozzám egy pillanatra! – s máris
indulok az iroda felé. Az asztalról felve-
szem a cserepes jácintot. – Pesten voltam
ma, s ott integetett egy kirakatból felém ez
a virág. A tavasz elsõ virága. Megvettem,
mert annyira szép. Míg jöttem vele hazafe-
lé, eltöltött az érzés, hogy ez a virág olyan,
mint te vagy.
Ani zavartan áll.
Átölelem, megcsókolom.
Nem szól, õ is erõsen átölel.
Aztán sétálunk végig a városon, míg a há-
zuk elé nem érünk.
Teli a város a szerelemvirág illatával.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Tavaszi retekleves
Hozzávalók: 1 csokor friss retek, 1 kisebb burgonya, 1/4 fej kara-
lábé, 1 db leveskocka, vaj, liszt, petrezselyem apróra vágva.
Apróra vágjuk a megmosott retkeket, a burgonyát, a karalábét, 4
dl vízben feltesszük fõni, és hozzáadjuk a leveskockát is. Amikor
puhára fõtt, összeturmixoljuk, és a legvégén vajas rántással beha-
barjuk. Egy kevés petrezselymet teszünk hozzá. A legvégén retek-
kel díszítjük a levest.

Tavaszi szûztekercs
Hozzávalók: 1 db (30-40 dkg) szûzpecsenye, 1 csokor medvehagy-
ma, 5-10 dkg sajt, 5-6 dkg füstölt szalonna, fûszerek ízlés szerint.
A húst kettévágom és klopfolóval kiverem. Ízlés szerint fûszere-
zem (só, bors, kakukkfû). Ráterítem a medvehagymát, reszelt
sajttal meghintem, majd egy sorban füstöltszalonna-csíkokat ra-
kok, feltekerem (mint a piskótatekercset). Vékony zsineggel kör-
betekerem, majd kikent tepsibe teszem, közepes lángon kb. 1
órán át sütöm. Medvehagyma helyett parajt is használhatunk!

Gombás húspogácsa tejfölös mártással
Hozzávalók: 50 dkg darált hús, 1 tojás, zsemlemorzsa, kis fej vö-
röshagyma, só, bors, 15 dkg gomba, 1 csokor petrezselyem, 1 dl
tejföl, 2 ek zsír, vagy napraforgóolaj.
A darált húst fûszerezzük sóval, borssal és a lereszelt hagymával
(hagyjunk egy kicsit a gombához is), majd a tojással és a zsemle-
morzsával is összedolgozzuk. Annyi morzsát használjunk,
amennyitõl a massza, ha gombóccá formázzuk, nem terül el. A
gombát tisztítás után apróra vágjuk és pici olajon a hagymával
együtt megpároljuk. Ízesítjük sóval, borssal. Ha már majdnem
kész, hozzáadhatjuk a petrezselymet. Olajozott, vagy zsírozott
tepsire tesszük a pogácsává formázott húst, és egy evõkanál segít-
ségével mélyedéseket készítünk. Ebbe kerül a párolt gomba. Elõ-
melegített sütõbe tesszük, és megsütjük. (Az idõ függ attól, hogy
milyen húsból készítjük.) Ha megsült, tálra szedjük a pogácsákat,
és a megmaradt zsírban, vagy olajban elkeverjük a tejfölt, és
felforraljuk, majd a vagdaltra öntjük. Hagyjuk, hogy kihûljön és
megdermedjen!

Kókuszos túrógombóc epervelõvel
Hozzávalók: 0,5 kg túró, 2 db görög kókuszos joghurt, 2 dl habtej-
szín, méz ízlés szerint, 20 dkg kókusz, 2 cs zselatinfix, vagy 2 ek si-
ma zselatin felfõzve és lehûtve, 1 kg eper.
A habot felverjük jó keményre, a túrót a joghurttal simára kever-
jük, majd hozzákeverjük a habot, a kókusz negyedét és végül a
zselatint. Legalább 1 órára a hûtõbe tesszük. Közben az epret le-
csumázzuk, megmossuk, majd pürésítjük. A túróból kis gombóco-
kat formázunk, meghempergetjük a kókuszban, és az epervelõvel
tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI AZ ÖTÖDIK
PARANCSOLAT KAPCSÁN
Tudok emberekrõl, mégpedig magyar emberekrõl, akik itt szület-
tek, itt jártak iskolába, a mi nyelvünk az anyanyelvük, lelkük mé-
lyén mégis gyûlölik Magyarországot. Az egyikük a múlt század vé-
ge felé fontos mûvészeti alak volt hazánkban, alapvetõ mûveket
fordított le idegen nyelvbõl magyarra, láttam õt karmesteri pálcá-
val a kezében magyar zenekart vezényelni, láttam õt mûvésztársai
társaságában fehér asztalnál, ma is a fülemben van néhány általa
szerzett dallam, mert zeneszerzõ is volt. És mit hallok egyszer a
rádióban? Egy riportban azt mondta, hogy neki teljesen mindegy,
melyik országban él, minden ország egyforma az õ számára.
Egyébként esze ágában sincs visszajönni ifjúkori sikerei országá-
ba, nyugaton jobbak az életviszonyok. Egy világ omlott össze ben-
nem, mikor ezt hallottam. Úgy éreztem, ép lelkû ember nem ta-
gadhat meg ilyen mértékben valamit, ami valamiképpen mégis-
csak a tudata lényegét jelenti, hisz a személyiség a múltjából van
felépítve. Egy másik ilyen ember szintén külföldön él, egyik or-
szágból a másikba telepszik. Még soha nem dolgozott semmit,
ösztöndíjakból, kárpótlásokból éldegél, élvezi a mûvészetet és a
nõk kegyeit, nyugodtan vállalja az élõsdiség életformáját, úgy
érzi, megilleti õt az ingyenélés. Néha eljön a szülõföldjére, meg-
érintik a lelkét az ifjúkor emlékei, az a kert, az a patakpart, az a
temetõ, de hamar vonatra száll, várja õt a nagyvilág.
A könyvbõl, amely errõl a férfirõl szól, megértettem valamit.
Ezeknek az embereknek a szüleit, rokonságát megölték a náci ha-
láltáborokban. És nem lehet letagadni, hogy amikor állatokként
hajtották az áldozatokat az utakon, a tettesek magyar fegyveresek
voltak, és a magyar lakosság tétlenül nézte ezt, számosan még he-
lyeselték is a hitlerizmus gonosztettét. A normálisak is legfeljebb
a fejcsóválásig jutottak el. Ezeken a tényeken az életben maradot-
tak képtelenek túltenni magukat. Nem képesek rá. A tudatukban
kiirthatatlanul rögzült a félelem, hogy akármikor megismétlõd-
het itt hasonló tömeggyilkosság. A mi országunk sokuknak a féle-
lem országát jelenti.
Ezt a lelkekben gomolygó átkot a huszadik század hozta a világra.
Mikor Picasso a század beköszöntekor megfestette a torz, rémü-
letkeltõ kisasszonyokat, talán elõérzetet vitt a vászonra, azt a bal-
jós érzést, hogy szörnyû évszázad jön. Néztem a tévében a Sztálin
címû filmet, és szinte félni kezdtem én is. Az az ember még több
embert küldött a föld alá, mint Hitler. Régen is öltek. De ennyit,
milliókat soha. A pokolbeli sátánfejedelem megmutatta, hogy
mindig számolni kell vele. Van egy több mint háromezer éves szö-
veg, amely tartalmazza, hogy mit nem szabad az embernek. A Tíz-
parancsolat. Ha ezt félredobja egy vezetõ, felborul a világ rendje.
„Ne ölj!”, mondja az ötödik parancsolat. Midõn ezt ilyen rettene-
tesen megszegik, olyan seb keletkezik az emberiségen, amely
nemzedékeken keresztül nem gyógyul.
Ma még javában gennyedzik. Az oroszoknál még dugdossák is a
sebet, szobrot emelnek a bajuszos õrültnek. Nem hiszem, hogy
megússzák a szembenézést. Nem lesz ott addig normális élet.

L. A.

Csütörtökön és pénteken továbbra is a
napsütésé lesz a fõszerep, csak kevés go-
molyfelhõre számíthatunk. Egy közeledõ

frontrendszer hatására azonban péntek délután a nyugati határszélen már
elõfordulhat egy-egy zápor, zivatar, máshol azonban még csapadék nem
valószínû. Szombaton aztán elér bennünket a rendszer hidegfrontja. Hatá-
sára több felhõre és szórványos záporokra, néhol zivatarra is lehet számíta-
ni. A Dunántúlon megerõsödik az északnyugati szél és errefelé a hõmérsék-
let is visszaesik. Itt 14-16 fok körüli maximumok várhatóak, míg az Alföldön
akár 20-22 fok is lehet. Vasárnaptól ismét naposabb idõ lesz, ám délutánon-
ként a megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl szórványos záporok, zivatarok kiala-
kulására lehet számítani szinte bárhol az országban. A Dunántúlon is meleg-
szik az idõ, a jövõ hét elején ismét országszerte 20 fok körül szóródnak majd
a maximumok.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
A Sárszentmiklósi Borbarát Kör meghívja

a borosgazdákat április 27-én 9 órakor rendezendõ

X V . B O R V E R S E N Y É R E ,
mely Horváth István (7003 Sárbogárd–Rétszilas, Fehérvári u. 21.)

nádfedeles borozójában kerül megrendezésre.

A borok leadása: 26-án, 17 és 20 óra között. Nevezés: fajtánként 2x0.7 li-
ter borral, név, fajta, évjárat, termõhely megjelölésével. (Fehér- és rosé bor
fehér, vörösbor zöld üvegben.) Nevezési díj: borfajtánként 800 Ft. A borbí-
rálatot követõen ebéd (1.500 Ft/fõ, a bor leadásakor fizetendõ), eredmény-
hirdetés, oklevelek átadása.
További érdeklõdési lehetõség: Szilveszter János elnöknél a 06 (30)
237 5658-as, vagy Gróf Ferenc titkárnál a 06 (30) 301 6321-es telefon-
számon.
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A „feketehegy lakóiról”, azaz Montenegró lakosairól,
történelmérõl és a század eleji politikai helyzetérõl közöl
tudósítást Prepeliczayné Korponay Aranka. A cikk alatt
sorakozó hírek is bõven adnak tájékoztatást a bogárdi és
környékbeli eseményekrõl: neves Angster-orgona fel-
szentelése Vajtán, új épület Sárbogárdon, katonai
sorozás, a színházi idény vége és skarlátjárvány.
„Egyházi ünnepély. F. hó 3-án Vajtán igen szép ünnepély
folyt le. Ugyanis egy szép és müvészies kiállitásu, kellemes
hangu orgonát szenteltek fel a vajtai templomban. Az orgo-
na Angster József és fia pécsi orgonagyáros müve, mely való-
ban dicséri készitöjét. Az orgona felszentelése után Zichy
Mária grófkisasszony tartotta a szokásos keresztanyai beszé-
det. Ezt az énekkar alkalmi éneke követte, mire az ünnepély
a Hymnus eléneklésével ért véget. Ezt követöleg Kis Lipót
plébános vendégszeretö házánál nagy lakoma volt.
Az uj járási székház. Mint értesülünk, a belügyminister a sár-
bogárdi járási székház épitését engedélyezte. Az épitkezés
még a tavasz folyamán megkezdõdik és ezzel községünk egy
díszes épülettel fog gyarapodni.
Az idei sorozás. A sárbogárdi sorozó-bizottság f. hó 9-én
kezdte meg müködését. A sorozó-bizottság tagjai a közös
hadsereg részérõl: Mergl Jenö örnagy, Meszlényi Nándor
törzsorvos és Winkler Edmund hadnagy. A honvédség
részéröl: Aulich József alezredes, Hutiray Andor ezredorvos
és Reviczky Géza hadnagy. A polgári hatóság részérõl:
Szluha Dénes, Dr. Lauschmann Gyula föorvos és Heltay
Jenö föszolgabiró. A f. hó 9. és 10-én megvizsgált 386 hadkö-
teles közül 115 találtatott alkalmasnak. F. hó 14-én: Sárbo-
gárd, Sáregres, Pusztaegres és Vajta. 15-én: Sárszentmiklós,
Káloz és Nagylók és végül 16-án: Czecze és Igar községek
hadkötelesei kerülnek sorra.
Vége a szini szezonnak. A Kerényi-féle szintársulat az elmult
héten csak két elöadást tartott. Vasárnap: Berkovics és társa,
hétfön pedig Rajz Ödön jutalomjátékául és egyszersmind
búcsúzóelöadásul: Egy katona története került szinre. Rajz
Ödön kifogástalanul játszotta meg szerepét. A termet
zsufolásig megtöltö közönség mindvégig zajosan ünnepelte a
derék szinészt s többször hivta a lámpák elé. Ezzel egy idöre
bezárultak a szinház kapui és vége a sárbogárdi közönség
egyetlen szórakozásának, a szinház látogatásának.
A vörös veszedelem. Ismét felütötte fejét a gyermekek legve-
szedelmesebb ellensége, a kis ártatlanok kérlelhetetlen rossz
szelleme: a vörheny. A piros cédulák egyre-másra kerülnek a
sokgyermekes családok kapujára s az aggódó szülök
szivszorongva lesik a lázban fetrengö ártatlanságok minden
sóhajtását. Különösen a r. kath. iskola tanitványai között
terjed ijesztö mértékben a járvány, melynek elfojtása érdeké-
ben mindenféle intézkedések megtétettek az illetékes körök
részéröl. A köznép korlátoltsága azonban mérhetetlen vesze-
delmek forrása. Nem hiszi, hogy a betegség ragályos és a
megbetegedett gyermekek elkülönitését, a fertötlenitést csak
az urak által kigondolt, céltalan szekatúrának tartja. S mi-
kor – mint egy 2 hete Alsókörtvélyesen történt – egyetlen csa-
lád három gyermekét kisérik ki egyetlen hét alatt a temetöbe,
akkor is csak a sors sujtó kezét, nem pedig a szófogadatlan-
ság büntetését látják az elkövetkezett szomorú eredmény-
ben. A napokban megesett, hogy egy vörhenyes gyermeket te-
mettek a r. kath. plebánia udvaráról. A közönséget távol-
tartotta egy csendör, de azért egy 7-8 éves gyerek vigan kocsi-
kázott, a kocsis mellett ülve, a temetöig! Igy, persze, ne cso-
dáljuk, ha terjed a járvány s egy-egy családban valóságos
rendeket vág a kaszás! A r. kath. iskola hatósági intézkedés
folytán bezáratott.”

(-b -n)

A gördülõ kövön nem nõ moha,
avagy Kincses Kalendárium 1953
Április 18., Ilma napja
Ezen a napon 1966-ban kezdõdött elõször a Magyar Nyelv Hete; e napon
halt meg 1955-ben Albert Eistein.

*

Részletek Kosztolányi Dezsõ: Nyelv és lélek
címû kötetébõl

Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolko-
zom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs hozzáfogható.
Nem külsõséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem.
Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erõs-e vagy gyön-
ge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizi-
kai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom
meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra,
hogy születtem, élek és meghalok.

—
Olyan titoknak fogom fel e nyelvet, mint a természetet, mint tulajdon éle-
temet. Mégis kedvem kerekedik, hogy egyes csip-csup jelenségeit szem-
ügyre vegyem, mint ahogy olykor kisujjamat szemlélem vagy körmöm fe-
hér vonalkáit, a titok egy-egy érzékelhetõ szemerjét.

—
Mind az élet, mind a nyelv csak önmagának lehet a célja. Aki gyakorlati
szempontokat keres egy nyelvben, mely egy család kincse, aki azt óhajtja,
hogy fiai az anyanyelvük által más népeket „könnyebben” megérthesse-
nek, az helyesebben teszi, ha fiait azonnal olyan nyelvre taníttatja, melyet
a legtöbb ember beszél: kínaiul, angolul vagy spanyolul. A nyelv a maga
keretén belül tökéletességre törekszik: egyéniségét, jellegét akarja meg-
õrizni. A mi nyelvünk nem rokon az indogermán nyelvekkel. Ennél fogva
minden latin, angol, német, olasz stb. kölcsönzés kirívó, fülsértõ…
Lélekben a nemzetek fölötti mûveltséget, a nemzetek közötti megértést
szolgálom. De a nyelvem az én ereklyém, melyhez senkit nem engedek
hozzányúlni.

—
Monsignore Mezzofanti olasz bíboros, a földgolyó legnagyobb nyelvi
lángesze, aki hatvan nyelven írt és beszélt, 1836-ban ezt mondta Frankl
Ágoston Lajos cseh költõnek, mikor az fölkereste a vatikáni könyvtárban,
s azt mondta rólunk magyarokról, hogy nincs semmink, csak fokosunk,
hegyesre pödört, villás bajszunk és paprikánk:
„Tudja, melyik nyelvet tartom az olasz és a görög után, minden más nyelv
elõtt, leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából leginkább fejlõ-
dõképesnek? A magyart. Ismerem néhány új költõjüket, néhány versüket,
melyek a dallamosságukkal meglepnek. Ügyeljen, ebben a nemzetben
egyszerre csak fel fog tündökölni egy költõi lángész, és nézetemet igazolni
fogja. A magyarok, úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik a
nyelvükben.”

—
Csak az anyanyelvvel nem lehet soha jóllakni, csak attól nem kapunk soha
csömört, csak azt fogadjuk magunkba korlátlanul úgy, hogy minden
szemerjét azonnal vérré változtatjuk. A többi nyelvbõl kisebb-nagyobb
adagot bírunk el, mint az orvosságból. Ami túl van ezen az adagon, az már
nem gyógyít: mérgezést okoz.

Válogatta: Horváth Lajos

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
VARGA GÁBOR országgyûlési képviselõ

FOGADÓÓRÁT TART

2013. április 19-én, pénteken Sárbogárdon 17.30 és 19.00 óra
között a képviselõi irodában (Ady E. út 164).
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Hõsök terén a közparkoló
2013. április 20-án 00.00 óra és 14.00 óra között lezárásra kerül a Fejér
megyei rendõrnapi rendezvény lebonyolítása miatt.
Kérem szíves megértésüket.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

pályázatot hirdet a Sárbogárdi Zengõ Óvoda (7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.)

határozatlan idejû alkalmazás óvodapedagógus
munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban,

5 évre szóló, határozott idejû magasabb vezetõi megbízás
intézményvezetõi beosztásra (2013. augusztus 1-jétõl 2018. július 31-éig).

Ellátandó feladatok
Vezeti és irányítja az intézményt, e feladatán belül az alapító okiratnak megfele-
lõen az intézmény egységeit és telephelyeit: Zengõ Óvoda, Kippkopp Óvoda,
Aprajafalva Óvoda, Kölyökvár Óvoda; gondoskodik a különbözõ intézményegy-
ségek együttmûködésérõl, tevékenységük összehangolásáról; felel az intéz-
mény szakszerû, hatékony és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálko-
dásért, az intézmény szakmai tevékenységének tervezéséért, szervezéséért, a
költségvetés keretein belül biztosítja az intézmény mûködéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket. Munkáltatói jogokat gyakorol és dönt az intéz-
mény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe. Szakmai feladatainak részletes felsorolását a nem-
zeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-a tartalmazza.
A munkakör betöltésének feltételei
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 66-67. §-ai szerint:
– az adott nevelési–oktatási intézményben pedagógusi munkakör betöltésé-
hez szükséges felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség (óvodapedagó-
gus);
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség;
– legalább öt év pedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
– a nevelési–oktatási intézményben pedagógusi munkakörben fennálló, hatá-
rozatlan idõre, teljes munkaidõre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyide-
jûleg pedagógusi munkakörben történõ, határozatlan idõre, teljes munkaidõre
szóló alkalmazás;
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás-
hoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási, vagy letelepedési engedély;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: nevelési–oktatási intézményben szer-
zett vezetõi gyakorlat.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet alapján
(magasabb vezetõi pótlék: a pótlékalap 230 %-a).
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek:
– részletes szakmai önéletrajz;
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel;
– három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított ható-
sági bizonyítvány;
– az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkavi-
szonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolata;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatának az elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen ké-
ri-e;
– nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetõi megbízás elnyerése esetén a pá-
lyázóval szemben a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetõi megbízása esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2013. május 22., Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. június 30.
A munkakör betöltésének legkorábbi idõpontja: 2013. július 1.
A pályázatok elbírálásának rendje: a pályázatokat Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete bírálja el a véleményezési határidõ lejártát
követõ képviselõ-testületi ülésén.
Az NKI honlapján való publikálás kért dátuma: 2013. április 19.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága
a civil szervezetek támogatási rendjérõl szóló

11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet értelmében pályázatot hirdet

2013. évre helyi civil szervezetek részére mûködési
és rendezvényi támogatások elnyerésére.

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon mûködõ, kimagas-
ló tevékenységet folytató szervezetek 2013. évi mûködését és rendezvényeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk sárbogárdi székhelyû, telephe-
lyû civil szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett egyesület, ala-
pítvány formájában mûködnek, valamint a sárbogárdi lakosok érdekében meg-
valósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) A közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan
szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül:
– együttmûködési megállapodást kötöttek vagy tartottak fenn Magyarorszá-
gon bejegyzett párttal, vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson.
b) Aki a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan
adatot szolgáltatott.
c) Aki az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelõen szá-
molt el.
d) Aki az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támoga-
tási céltól eltérõen használta fel.
e) Aki a hiánypótlást határidõre nem teljesíti.
f) Összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 1.150.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot;
– a bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát;
– az alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát;
– a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén
közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást;
– a szervezet 2013. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényei-
nek leírását;
– a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását;
– nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról;
– közzétételi kérelmet.
Azoknak a civil szervezeteknek, melyek benyújtották az elõzõ években alapdo-
kumentumaikat és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, nem kell
csatolniuk a 2-3. pontban felsorolt dokumentumaikat, csupán arról kell nyilat-
kozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.
A kapott támogatás nem használható fel tiszteletdíj, munkabér, és járulék fize-
tésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi
szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 3. 12.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB CIVIL PÁLYÁZAT 2013.
A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni 1 példányban: polgármesteri
hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.; valamint e-mailben:
szervezes2@invitel.hu.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. május 8.
A pályázatok eredményének értesítési határideje: 2013. május 15.
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerzõdést köt, mely tartal-
mazza a támogatás igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rend-
jét, határidejét, az elszámolható költségeket és az ellenõrzés módját.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot átvehetik a polgár-
mesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság elnöke
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Vállalható vereség
idegenben a bajnoktól

Dunaújvárosi AC–
VAX KE Sárbogárd

35-24 (19-16)
Vezette: Köllõ–Tombor.
Sárbogárd: Németh I. – GOLDBERGER
4, BODOKI 7, Baki 1, Hegedüs 1, Balogh
1, Kaló 1.
Cserék: Borostyán – Suplicz, REHÁK 7,
Vorsléger 2, Szabó J. Zs.
Nem mi voltunk a mérkõzés esélyesei, de
bíztunk benne, hogy sikerül meglepni a ta-
valyi NB II-es és a már bajnok DAC-ot. Az
elsõ félidõben nem kézilabdáztunk rosz-
szul, és támadásban voltak szép megmoz-
dulásaink, jó periódusaink. Azonban a vé-
dekezésünk miatt a félidõ végére így is 3
gólos hátrányban voltunk. A 2. félidõ ele-
jén és végén produkáltunk két 4-0-ás nega-
tív sorozatot, ami nagy különbségû veresé-
get eredményezett. Nagyon sok hibát vé-
tettünk, ami miatt rendre indításgólokat
kaptunk, mi viszont rendre szórtuk el a
könnyû gólok szerzésének lehetõségét a
pontatlan passzokkal. Egy ilyen szintû el-
lenféllel szemben sajnos nem lehet ennyit
hibázni, mert annak ez lesz az eredménye.
A rájátszás kezdetekor ezt a vereséget be
lehetett kalkulálni, de többet már nem
igazán szabad hibázni, mert az a 2. hely
elvesztését jelentheti.
Hétvégén nagy feladat vár a
csapatra, hazai pályán kell le-
gyõzni Rácalmás csapatát.
Várjuk minden kedves szur-
kolónkat vasárnap(!) 18.00
órkor a Mészöly-csarnokba!

HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Sándor

A Road Masters csoport eredményei

Mezõfalva–Velence 0-1
Dunafém-M. hegy–Szabadegyháza 3-1
Kápolnásnyék–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 1-1
Szár–Bakonycsernye 1-1
Bicske–Iváncsa 2-0
Sárosd–Baracs 7-1
Sárszentmiklós–Martonvásár 0-2
Kisláng–Polgárdi Vertikál 1-1

A csoport állása
1. Velence 21 18 2 1 56 15 41 56
2. Sárosd 19 14 1 4 52 21 31 43
3. Martonvásár 20 13 1 6 33 20 13 40
4. Iváncsa 20 11 4 5 44 24 20 37
5. Bicske 20 11 2 7 51 39 12 35
6. Szár 20 9 8 3 39 15 24 35
7. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ 20 10 3 7 43 36 7 33
8. Dunafém–M.hegy 21 10 3 8 33 30 3 33
9. Kisláng 20 7 4 9 34 40 -6 25
10. Bakonycsernye 20 6 5 9 31 41-10 23
11. Sárszentmiklós 21 6 3 12 28 44-16 21
12. Mezõfalva 20 6 2 12 24 33 -9 20
13. Polgárdi Vertikál 20 4 6 10 16 41-25 18
14. Szabadegyháza 20 4 5 11 27 38-11 17
15. Kápolnásnyék 20 4 3 13 33 61-28 15
16. Baracs 20 1 2 17 19 65-46 5

Az Agárdi Termál csoport eredményei

Kulcs–Dunaújváros Pase II. 1-2
Ercsi–Nagylók 3-1
Baracska–Sárbogárd 2-3
Seregélyes–Adony 2-1
Lajoskomárom–Aba-Sárvíz 1-4
Káloz–Dég 2-1
Vajta–Pusztaszabolcs 0-5
Sárszentmihály–Mezõszilas 2-1

A csoport állása

1. Dunaújváros Pase II. 20 20 0 0105 17 88 60
2. Ercsi 19 14 3 2 73 17 56 45
3. Aba–Sárvíz 19 12 5 2 48 23 25 41
4. Pusztaszabolcs 20 12 4 4 61 20 41 40
5. Seregélyes 20 12 4 4 48 27 21 40
6. Sárszentmihály 20 11 2 7 45 47 -2 35
7. Nagylók 20 9 4 7 40 40 0 31
8. Adony 20 8 5 7 37 32 5 29
9. Mezõszilas 20 8 1 11 29 38 -9 25
10. Vajta 21 6 6 9 27 50-23 24
11. Sárbogárd 20 5 6 9 30 42-12 21
12. Káloz 19 5 3 11 34 50-16 18
13. Lajoskomárom 20 4 4 12 26 48-22 16
14. Kulcs 20 2 3 15 26 79-53 9
15. Dég 20 2 2 16 22 76-54 8
16. Baracska 20 1 4 15 24 69-45 7

A Zöldharmónia csoport eredményei

Kisapostag–Sárszentágota 3-2
Nagykarácsony–Zichyújfalu 8-1
Perkáta–Rácalmás 2-1
Elõszállás–Alap 1-0
Nagyvenyim–Mezõfalva II. 4-2
Dase–Mezõkomárom 10-0
Szabadegyháza II.–Cece 2-0

A csoport állása

1. Szabadegyháza II. 19 15 3 1 78 25 53 48
2. Cece 18 13 2 3 41 17 24 41
3. Alap 19 12 5 2 67 24 43 41
4. Dase 17 10 2 5 49 20 29 32
5. Nagykarácsony 18 10 2 6 43 34 9 32
6. Sárszentágota 17 9 2 6 49 33 16 29
7. Elõszállás 18 8 2 8 29 31 -2 26
8. Perkáta 18 7 1 10 36 53 -17 22
9. Kisapostag 18 6 4 8 29 32 -3 22
10. Rácalmás 18 5 3 10 37 45 -8 18
11. Mezõfalva II. 17 5 2 10 24 42 -18 17
12. Nagyvenyim 18 4 4 10 26 44 -18 16
13. Zichyújfalu 17 3 2 12 19 43 -24 11
14. Mezõkomárom 18 0 2 16 17 101 -84 2

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága a civil szervezetek támogatási rendjérõl szóló

11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet értelmében pályázatot hirdet

2013. évre helyi sportszervezetek részére mûködési és rendezvényi
támogatások elnyerésére.

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sár-
bogárdon mûködõ, kimagasló tevékenységet foly-
tató szervezetek 2013. évi mûködését és rendezvé-
nyeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk
sárbogárdi székhelyû, telephelyû civil szervezetek,
amelyek bíróság által nyilvántartásba vett egyesü-
let, alapítvány formájában mûködnek, valamint a
sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló prog-
ramhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) A közvetlen politikai tevékenységet folytató
szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a
támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül:
– együttmûködési megállapodást kötöttek, vagy
tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal,
vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választá-
son.
b) Aki a benyújtott pályázati dokumentációban
megtévesztõ, vagy valótlan adatot szolgáltatott.
c) Aki az elõzõ évben kapott támogatással nem,
vagy nem megfelelõen számolt el.
d) Aki az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes
hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen
használta fel.
e) Aki a hiánypótlást határidõre nem teljesíti.
f) Összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 3.400.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályá-
zati adatlapot; – a bírósági bejegyzést igazoló ok-
irat hiteles másolatát; – az alapszabály, illetve ala-
pító okirat hiteles másolatát;
– a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló,
közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés le-
tétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást;
– a szervezet 2013. tevékenységének, terveinek,
céljainak, rendezvényeinek leírását; – a kért támo-
gatás célját, összegét, felhasználásának tételes in-

doklását; – nyilatkozatot összeférhetetlenség fenn-
állásáról, illetve annak hiányáról; – közzétételi ké-
relmet.
Azoknak a civil szervezeteknek, melyek benyújtot-
ták az elõzõ években alapdokumentumaikat és
gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról,
nem kell csatolniuk a 2-3. pontban felsorolt doku-
mentumaikat, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy
a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem
történt.
A kapott támogatás nem használható fel tisztelet-
díj, munkabér és járulék fizetésére; reprezentációs
költségekre (vendéglátás, étkeztetés).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyaror-
szágon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfele-
lõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra ke-
rülnek. Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehe-
tõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
május 3. 12.00 óra. Kérjük, a borítékra írják rá:
OKSB SPORTPÁLYÁZAT 2013.
A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni 1
példányban: polgármesteri hivatal, 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2., valamint e-mailben:
szervezes2@invitel.hu.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013.
május 14. Értesítési határidõ: 2013. május 24.
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási
szerzõdést köt, mely tartalmazza a támogatás
igénybevételének módját, feltételeit, az elszámo-
lás rendjét, határidejét, az elszámolható költsége-
ket és az ellenõrzés módját.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati
adatlapot átvehetik a polgármesteri hivatalban
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Az oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottság elnöke



16 TV-RÁDIÓMÛSOR 2013. április 18. Bogárd és Vidéke

Április 20., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30 Vágtass velem! 10.00 Noé
barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa
12.35 Jövõ-Idõben 12.45 Forma-1 14.20 Judo Eb elõtt 15.20 Jövõ-Idõben 15.30
Angi jelenti 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
Neveletlen hercegnõ 22.10 The Brothers Bloom – Szélhámos fivérek 0.00 Dem-
én 65 1.00 Beugratás
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Mint a me-
sében 11.20 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25 Míg a
halál el nem választ 13.00 Az utazó 14.00 A zöld íjász 15.05 A hõs legendája
16.05 Irány Colorado 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 El Dorado kincse
23.25 Csillagközi invázió 1.45 Kaméleon
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.00 Én is karcsú
vagyok 11.30 Babavilág 12.00 Tûsarok 12.30 Autóguru 13.00 Abraka babra
13.30 Doktorok 14.30 Psych – Dilis detektívek 15.30 Monk – Flúgos nyomozó
16.30 Kettõs ügynök 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.15 Az ének
iskolája 20.50 Beverly Hills-i zsaru 3. 22.50 Muskétás kisasszony 0.35 Astro-
világ 1.40 Psych – Dilis detektívek 2.40 Monk – Flúgos nyomozó 3.30 Kalandjá-
rat
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 Króni-
ka 12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Vi-
lágóra 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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Április 21., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 Ezt
cselekedjétek 10.15 A sokszínû vallás 10.30 Baptista magazin 10.55 Metodista
ifjúsági mûsor 11.05 Mai hitvallások 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek
12.05 Világ+Kép 12.35 Úti célok 12.55 TS – Sport 7 13.30 Forma-1 16.00 Séf
16.25 DVTK–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 A 109. utas 23.05 Az
ember gyermeke 0.50 MüpArt – Palya Bea-koncert
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.40
TeleShop 11.35 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.50 Dirty Dancing 13.20 Tuti gimi 14.20 Alkímia 16.05 Piedone Hongkongban
18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Bérgyilkosék 21.55 Legénybúcsú 2.: Az utol-
só kísértés 0.00 Portré 0.40 Cobra 11
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.00 Egészségmánia
11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testõr 12.30 13-as raktár 13.30 Zsaruvér
14.30 Hawaii Five-0 15.30 Lángoló Chicago 16.30 Beverly Hills-i zsaru 3. 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Szakíts, ha bírsz! 22.05 Mission Impossible 2. 0.30
Muskétás kisasszony 2.15 Astro-világ 3.20 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
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 Rádiószín-
ház 21.55 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

Április 22., 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 Balett ABC Henriettel 15.00 Boston Legal – jogi játsz-
mák 15.45 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
Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.45 Kortárs 23.15 Aranymet-
szés 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 – Min-
den 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 Ri-
válisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 Showder Klub 23.35 A hata-
lom hálójában 0.35 Reflektor 0.55 A terminátor – Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Té-
nyek 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál 16.20 Walker, a texasi
kopó 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55

Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.35 A médium 0.35 Update
konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 A sors kapujában 3.45 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 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 Csa-
ládi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 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

Április 23., KEDD
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 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hacktion újratöltve 14.20 For-
rás-befoglalás 14.30 Ízõrzõk 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A szenve-
délyek lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 Hölgyek
öröme 22.00 Az Este 22.35 Tudorok 23.25 Híradó 23.40 Boston Legal – jogi
játszmák 0.25 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den 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 Riváli-
sok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace klinika 23.25
XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15 Hazudj, ha tudsz!
TV2: 6.00 Abraka Babra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Ba-
bapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00
Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál 16.20 Walker, a texasi
kopó 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55
Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 Anyám nyakán 23.30 Esküdt ellen-
ségek 0.30 Update Konyha 0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.15 A fény ösvényei
3.50 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 katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um 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 Tet-
ten 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 törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Április 24., 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 Párizsi helyszínelõk 14.15 Út-
ravaló 14.30 Ízõrzõk 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 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 – Min-
den 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 Riváli-
sok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.40 Házon kívül 23.20 Reflektor
23.40 Lököttek háza
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Té-
nyek 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál 16.20 Walker, a texasi
kopó 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35
Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Én is karcsú vagyok 0.10
Update Konyha 0.15 Tények 0.50 Astro-világ 1.55 Én, Natalie 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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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

Április 19., P: 7.00 Lapszemle 8.00 1000 km kerékpárral (ism. 96p) 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Városrehabilitációs projektbemutató (ism. 60p),
Bemutatkozik a Magyar Államkincstár (ism. 15p), Cseberbõl vederbe (20p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 20., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmér-
kõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Városrehabilitációs projektbemutató
(ism. 60p), Bemutatkozik a Magyar Államkincstár (ism. 15p), Cseberbõl
vederbe (20p) 18.00 Lapszemle 19.00 Tavaszi koncert a Kippkopp és a Zen-
gõ Óvodában (67p), Tavaszköszöntõ bál Alapon (ism. 26p), Mutasd meg
magad (ism. 20p), Halászbúcsú Rétimajorban (ism. 17p) 23.00 és 0.00
Lapszemle

Április 21., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Városrehabilitációs projektbemutató
(ism. 60p), Bemutatkozik a Magyar Államkincstár (ism. 15p), Cseberbõl
vederbe (20p) 13.00 Heti híradó 14.00 Tavaszi koncert a Kippkopp és a Zen-
gõ Óvodában (67p), Tavaszköszöntõ bál Alapon (ism. 26p), Mutasd meg
magad (ism. 20p), Halászbúcsú Rétimajorban (ism. 17p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 22., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Barokk est a díszteremben (60p), Nagylóki kulturális est (119p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 23., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõ-
zés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Költészet napja Pálfán (30p),
Felolvasóest a könyvtárban (53p), A Cecei Harmónia Kórus jótékonysági
estje (90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 24., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Barokk est a díszteremben (60p),
Nagylóki kulturális est (119p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport: Bozsik Kupa Sárszentmiklóson (25p), Kézilabda-mérkõzés
(60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 25., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Bozsik Kupa Sárszentmiklóson
(25p), Kézilabdamérkõzés (60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet
23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszem-
le és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról 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.

Április 25., 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 Kvartett 13.25 Vágtass velem! 13.55 Gasztro-
angyal 14.55 Boston Legal – jogi játszmák 15.40 A szenvedélyek lángjai 16.30
Rex felügyelõ 17.20 Szerencse Híradó 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 kontinen-
sen 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 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészség-
kalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20
Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nap-
pal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30 A rejtély 23.30
Brandmánia 0.05 Reflektor 0.25 A Grace Klinika 1.20 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 13.00 Doki
14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál 16.20 Walker, a
texasi kopó 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív
19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 Vakvágányon 23.20 Propa-
ganda 0.20 Update Konyha 0.25 Tények 1.00 Astro-világ 2.05 Vakvágányon
3.30 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 katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Rádiókabaré 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 Tet-
ten 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 törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjsza-
ka

Április 26., PÉNTEK
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 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Életmûvész 14.20 Forrás-befoglalás
14.30 Történetek a nagyvilágból 15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 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 Levelek Júliá-
nak 22.00 Az Este 22.35 Szeretettel Hollywoodból 23.05 MR2 akusztik+ a
Müpából 0.20 Híradó 0.35 Boston Legal – jogi játszmák 1.15 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Brand-
mánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20
Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nap-
pal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék 0.25 Ref-
lektor 0.40 Gasztrotúra 1.10 Kaméleon
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 13.00 Doki
14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál 16.20 Walker, a
texasi kopó 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív
19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 A Féreg akcióba lép 23.20
Jog/Ászok 0.20 Update Konyha 0.25 Tények 1.00 Astro-világ 2.05 A Féreg akci-
óba lép 3.25 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi
Adventista 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 Sport-
világ 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

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu



38-as Tamaris (egy pár fekete, egy pár fehér), Vera
Pelle, Deska (fekete) alkalmi nõi cipõk, Esprit kis-
mama-farmernadrág (fekete), fekete IKEA-s laptop
táska (45x35 cm-es) alig használtan eladók. 06
(30) 3483 320.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Kútfúrást vállalok. 06 (20) 437 4869
Két fõ „B-C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
mozgóbolti eladót és egy fõ segédmunkást felve-
szünk. Pályakezdõk jelentkezését is várjuk. Érdek-
lõdni telefonon: 06 (30) 382 4133 (3557381)

Györkönyben felújított parasztház eladó. 06 (30)
237 4456
Sárbogárdon a Salamon utcában, 3 szobás ház 7
millió Ft-ért eladó. 06 (30) 2376 862 (3557591)

Sárbogárdon, központi helyen 50 m2 üzlethelyiség
kedvezõ áron eladó. Telefon: 06 (30) 363 7533
(3557400)

Családi ház eladó Árpád utca 25., lakást is beszá-
mítunk. 06 (20) 561 3605, 06 (30) 557 8672 (3557395)

Családi ház Sárbogárdon 40 m2 lakótérrel eladó,
albérletbe kiadó. 06 (30) 532 6170
Tollpaplan-készítés hozott anyagból. Kész papla-
nok is kaphatók. Pákolicz Árpádné, Sárszentágota,
Széchenyi út 5/b. 06 (25) 476 051 (3557393)

Fagylaltos triciklire munkatársat keresek. 06 (20)
254 0399
Sürgõsen albérletet keresünk (másfél-kétszobá-
sat) Sárbogárdon. 06 (20) 291 3567. (3557600)

Minõségi tûzifa eladó. Cser, bükk, gyertyán, hasí-
tott 1950 Ft, akác kugli 2280 Ft, hasított 2380 Ft,
méter 2200 Ft. Házhoz szállítás ingyenes! Telefon:
06 (20) 406 9267. (3557599)

Sárbogárd központjában felújított családi ház el-
adó. 06 (20) 419 4940

Tanyasi pecsenyekacsák, 3,5-4 kg-os, eladók,
1400 Ft/db. Ingyenes házhoz szállítás. 06 (30) 896
5410. (3557727)

Sütnivaló csirke kapható. Elõnevelt TETRA-H (bar-
na) elõjegyeztethetõ május 18-ára. Tinódy u. 52.
06 (30) 384 2294 (3557228)

Erdõ eladó. Méhészkedésre is alkalmas. 06 (30)
318 6144 (3557595)

Nõi és férfi munkatársakat keresünk. 06 (30) 313
6068 (3557594)

Lakás eladó. József A. u. 19/b. 06 (30) 305 1615
(3557722)

Olcsón eladó Sárbogárdon összkomfortos családi
ház nyári konyhával, pincével, melléképületekkel,
kerttel. 06 (30) 398 8570 (3557687)
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN 85 m2-es
téglaépítésû GÁZFÛTÉSES

CSALÁDI HÁZ ELADÓ. 06 1 332 4435

ANGOL KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA
FELKÉSZÍTÕ TANFOLYAM.

Horváth Veronika. 06 70 3765 261

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR április 20-án
a SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

DR. ZACHER GÁBOR
a drogok és szenvedélybetegségek elismert szakértõje, a médiából közismert toxikológus

SÁRBOGÁRDON TART ELÕADÁST!
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.
Mindenkit szeretettel várunk!

Országos kirakodó- és
kisállatvásárt rendezünk

2013. április 20-án Sárbogárdon
az Ifjúsági park (Túry M. u. mellett)

területén.

A vásár területén a SESZTÁK OPTIKA
(8-13 óráig) ingyenes látásvizsgálatot tart.

Várjuk az õstermelõk jelentkezését is.
Bõvebb információért érdeklõdhet

a KÖZÉV Kft. telefonszámán:
06 (25) 508-990, vagy

honlapunkon: www.kozev.hu

Használja ki a kamara szolgáltatásait!
A regisztrált gazdálkodó szervezetek részére a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara térítésmen-
tesen számos szolgáltatást nyújt jogi, gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben.
A szakmai utánpótlás nevelésében nagyon fontos a gazdálkodók szerepvállalása. Az új szakképzési
rendszer az eddigiekhez képest még erõteljesebben ösztönöz arra, hogy a szakmát tanuló fiatalok a
gyakorlati képzést a lehetõ leghamarabb éles helyzetben, a gazdálkodóknál kezdjék meg. A magas
színvonalú gyakorlati képzés alapvetõ feltétele, hogy a képzõhely technikai felszereltsége adott le-
gyen, és legyen olyan képzett szakember, aki rendelkezik az oktatáshoz szükséges szabad kapacitás-
sal és képes tudását átadni a tanulók számára. A kamara ezért kiemelkedõ szakképzési feladatának
tartja az erre vállalkozó cégek szakmai felkészítését, módszertani tanácsokkal való ellátását.
Emellett a kamara munkatársai a pályaválasztást megkönnyítendõ – elõzetes egyeztetés után – kihe-
lyezett tájékoztatókat tartanak a gyerekeknek, szüleiknek és a gyermeket oktató–nevelõ intézmények-
nek.
A kamara ügyfélszolgálata várja a gazdálkodók jelentkezését, és készséggel válaszol a regisztrációval,
a szakképzési gyakorlat megszervezésével, a pályaválasztási szolgáltatásokkal, illetve egyéb, vállalko-
zásokat érintõ témákkal kapcsolatos kérdésekre személyesen, vagy e-mailen az
ugyfelszolgalat@fmkik.hu címen, illetve telefonon a 06 (22) 510 310-es számon.

Simon János hivatalvezetõ, Fejér Megyei Kormányhivatal, Sárbogárdi Járási Hivatal

MEGHÍVÓ
Peresztegi Sándor Ph. D.

Tudományos bizonyítékok –
A hosszú élet lehetõségei

címû elõadására

Helyszín:
Madarász József Városi Könyvtár

Idõpont:
2013. április 22. (hétfõ) 17 óra

Peresztegi professzorhoz
külön konzultációra elõzetes

bejelentkezés szükséges.
Telefon: 06 (70) 413 7492

Honlap:
http://biogyogyaszdoktor.hupont.hu

E-mail:
biogyogyaszdoktor@gmail.com

Lehetõség lesz megvásárolni
a professzor úr alábbi könyveit,
melyeket a helyszínen dedikál:

ÖNGYÓGYÍTÁS
(Az emberiség csodája)

A rák gyógyítása
Vívj! Harcolj egészségedért!

Érdeklõdési lehetõség: Varga Mária,
06 (20) 517 6140

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Meghívó
2013. április 20-án 18 órától

JÓTÉKONYSÁGI ESTET
rendezünk a József Attila
Mûvelõdési Központban

a Mészöly Géza Általános Iskoláért
Alapítvány javára.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Iskolaszék, SZMK
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Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõ-
pontokban és településeken 9.00-14.00 óra között munka-
társaink karbantartási munkákat végeznek:
Április 22.(hétfõ): Sáregres 15 m3-es medencemosás
Április 23.(kedd): Sáregres 100 m3-es medencemosás
Április 24.(szerda): Rétszilas medencemosás
Április 25.(csütörtök): Sárszentmiklós glóbuszmosás
Április 26.(péntek): Sárbogárd 200/1. glóbuszmosás
Április 29.(hétfõ): Sárbogárd 200/2. glóbuszmosás
Április 30.(kedd): Sárbogárd 200/3. glóbuszmosás
Május 2.(csütörtök): Sárbogárd 700-as glóbuszmosás
Május 3.(péntek): Alap medencemosás
Május 6.(hétfõ): Dég glóbuszmosás
Május 7.(kedd): Középbogárd–Dég-Újtelep

glóbuszmosás
Május 8.(szerda): Lajoskomárom medencemosás
Május 9.(csütörtök): Lajoskomárom glóbuszmosás
Május 10.(péntek): Mezõkomárom medencemosás
Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál ki-
sebb 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 türel-
mét és megértését.

FEJÉRVÍZ ZRT.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

EÖTVÖS CIRKUSZ 2013 – ÚJ SZUPERPRODUKCIÓ!

EÖTVÖS CIRKUSZ GRAN FIESTA 2013

EÖTVÖS CIRKUSZ – A MANÉZS ÖRÖK CSODÁJA
MINDEN NEMZEDÉKNEK!

A világhírû Eötvös Cirkusz, a Családok cirkusza 2013-as évadában vérbeli
„ibériai kavalkáddal” lepi meg a kedves közönséget.
Mûsorukban tûzforró hangulat, pergõ ritmusok és lélegzetelállító pillana-
tok követik egymást a titkok földrészének bûvöletében. Szilaj andalúz mé-
nek egyedülálló magasiskolája, fess lovasok és elbûvölõ artistanõk pro-
dukciói a kupola alatt! A manézs ezúttal forrongó arénává alakul. Granadá-
ból egzotikus állatok parádéja! Mór paloták rejtett szépségeinek lefegy-
verzõ táncünnepélye! Az infáns és az infánsnõ titka: lángoló legyezõk a ka-
talán éjszakában! Napéjegyenlõség a magasban! Bravúros dalmatatorna
az Escoria kutyaiskolából! 101 dalmata kiskutya története a porondon!
Szenzáció a 2 tonnás víziló, Glória! Továbbá fehér tigris, fehér oroszlán,
rosato tigris, sima tigris közös produkciója, valamint tevék, lámák, zebra,
lovak szabadidomítása.

SÁRBOGÁRDON az IFJÚSÁGI PARK területén
április 30-ától május 1-jéig ELÕADÁSOK:

kedden 18.00 órakor, szerdán 11.00 és15.00 órakor.

CSALÁDBARÁT KEDVEZMÉNY: április 30-án, kedden
1 db felnõttjegy vásárlása esetén

EGYET FIZET, KETTÕT KAP kedvezményben részesül!

Infovonal: 06 (30) 4019 507, www.eotvoscirkusz.com. Facebook: Eötvös
cirkusz. Cirkuszpénztár nyitva: 10–18 óráig.
Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a mûvészek mindennapja-
it. Betekintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket a
40 fõs társulat életérõl! Legyen tagja Ön is rajongótáborunknak!

FÛTÖTT SÁTOR! FÛTÖTT NÉZÕTÉR!

M A J Á L I S
LÉGVÁRVILÁG JÁTSZÓHÁZ

ÁPRILIS 27. (SZOMBAT)
MÉSZÖLY GÉZA

ÁLTALÁNOS ISKOLA
SPORTCSARNOKA

Érd.: 06 (30) 9938 919

„ÚJRATERVEZÉS” MEGÚJUL SÁRBOGÁRD VÁROSKÖZPONTJA
MEGKEZDÕDÖTT A KIVITELEZÉS

2013. március 14-ig megkezdõdtek a kivitelezési munkálatok az
összes projekthelyszínen: a Hõsök terén, a városházán (polgármes-
teri hivatalban), a mûvelõdési központban és a városi könyvtárnál.
A beruházás kivitelezési munkái várhatóan 2013. november 30-ig
fejezõdnek be.
Minden városi polgár megértését kérjük a beruházás idõtartama
alatt, bízva abban, hogy a megújult városközpont kellemes élményt,
jobb szolgáltatási körülményeket nyújt majd a lakosságnak!

www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Szombaton 10 órától várták a Sárszentmiklósi SE sportpályára az U7, U9,
U11 korosztályú játékosokat a térségbõl. A szép idõben számos fiatal fo-
cista lépett a zöld fûre, akiknek a pálya szélérõl a szüleik lelkesen szur-
koltak.

Templom
szivárvánnyal

Monhalt Ákos fotója


