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Gyógyíthatatlan MEGYEI RENDÕRNAP
függõség
Van a férfi és a nõ. Mindegyik rendelkezik
kézzel, lábbal, szemmel, tüdõvel, belekkel.
Látszólag ugyanolyan formára szabta testüket a Teremtõ. Közelebbrõl vizsgálva
õket azonban tapasztalhatók apróbb eltérések, leginkább a mellkas és ágyék zónájában. Hogy eme egyöntetû fizikum ellenére
miért különböznek annyira pszichikumukat illetõen, az a tudósoknak is évszázadok
óta bõséges kutatási területet kínál.

Traktorral ütkö
ütközö
zött
tt és
és kigyulladt
Fekete–fehér, igen–nem, tûz és víz módjára képtelenek létezni egymás nélkül (ez
olyan függõség, amit még dr. Zacher Gábor sem képes gyógyítani), mégis összeösszecsapnak a nemek kiújuló csatájában.
Mert nem érti az egyik, miért tesz valamit a
másik; ugyanaz a szó egy férfi szájából
mást jelent, mint a nõ ajkairól. Hol békésen összesimulnak, hol mérges tüskékkel
akaszkodnak egymásba. S ó, mennyi, de
mennyi irodalmi, zenei, mûvészeti alkotás
született e szerelmes gyûlöletrõl.
Habár a szavak és a gondolatok képezik
mesterségem lényegét, néha úgy vélem,
„õk” a problémák fõ forrásai, és egyszerûbb lenne csak éreznünk egymást.
Hargitai–Kiss Virág
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NAPLÓ
– folytatás –
Költségvetési elvek 2014-re
Jogszabályi kötelezettségnek megfelelve
lefektették a 2014-es költségvetési koncepció legfõbb alapelveit, miszerint próbálnak költségtakarékos gazdálkodást
folytatni, nem terveznek személyi vagy
bérfejlesztést. A gazdasági stabilitás megteremtése, fenntartása a cél.
Dr. Sükösd Tamás: Vannak a központi
költségvetésbõl hozzánk eljutó pozitív változások is. A szociális szektorban a normatíva most jelentõsen jobb, mint bármikor is
volt.
Nedoba Károly: Ebben a koncepcióban
semmi konkrétum nincs. 2014 a választások éve, várható, hogy kedvezõbb helyzetbe hozza finanszírozási szempontból az
önkormányzatokat a kormány. Ehhez a
koncepcióhoz nem adom a nevemet. Annak viszont örülök, hogy a polgármester úr
leírja: van lehetõség, hogy az önkormányzat adót emeljen, de a jelenlegi munkahely- és az alacsony kereseti lehetõségek
miatt nem valószínû, hogy ilyenben gondolkozik az önkormányzat.
Dr. Sükösd: A helyi adó vonatkozásában
nem találjuk azt a módot, ami nem ütközik
a diszkrimináció tilalmába. 23 %-os munkanélküliség mellett a leszakadó réteget
szerintem nem dolgunk sújtani semmivel.
A saját költségvetési képünket tovább
romboljam a be nem szedett adókkal, és
utána kvázi rendõrhatóságot játsszunk az
adócsoporttal? Az önkormányzat nem
gazdálkodó szervezet. A jövedelem a helyi
ipartól és a központi költségvetéstõl függ.
Juhász János: Az irányelvek jók, de nehéz
a jelenlegi ismeretek alapján következõ évi
koncepciót készíteni.

Képrontók ellen
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: Az
építési törvény lehetõséget biztosít a polgármester számára, hogy nem építési engedélyhez kötött tevékenységek esetében
ún. kötelezési eljárást folytasson le. Így a
településképet rontó reklámok, cégérek
megszüntetése érdekében lehetõség van
hatósági kötelezési eljárás lefolytatására
bírságolással együtt.

Zárszámadás kapcsán
Dr. Sükösd: A gazdálkodást még nem tudtuk gördülõpályára állítani. Szükségünk
volt az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatására, amelyet több mint 91 millió Ft összegben – többszöri pályázat eredményeképpen – elnyertünk, illetve használtuk a folyószámla- és likvid hitelt. Ebbõl a szerzõdés és a jogszabály által ránk rótt kötelezettségeket teljesítettük. Az önkormányzat érvényesíteni kívánja a kintlévõségeit,

például lakásbérleti tartozások vonatkozásában. A tervezett összegeket tartani tudtuk. Üde változás, hogy a 180 millió Ft-ra
tervezett iparûzési adó tényszáma 216 millió lett. Vitát lehetne arról indítani, hogy
mennyire produktív a közmunka, de látszik a matematikailag elõnyös hatása a segélyezés intenzitásának visszaesésén.
2013-ban a legnagyobb foglalkoztatónak
az önkormányzat néz ki. Sokan jelezték,
hogy rövid az az idõtartam, amire föl tudjuk venni az embereket. Aki 30 napos jogviszonyt nem tud igazolni, az 2014-ben
semmilyen szociális ellátásra nem lesz jogosult, így kénytelenek vagyunk minél
több embert megfordítani a rendszerben.
Örömömre szolgált volna arról beszámolni, hogy számottevõ javulást is elérhetünk,
de ebben a gazdasági környezetben a szinten tartás sem volt kis teljesítmény.

Jelentkezés vis maiorra
A rendkívüli idõjárási helyzet után az önkormányzat a vis maior keretbõl megigényli a védekezés költségét. A hó menynyisége miatt a Magyar Közút által karbantartott utak jelentõs részét vagy a helyi
közszolgáltató, vagy az önkormányzat által
bevont külsõ vállalkozások nyitották meg.

Bejelentések
Juhász: A töbörzsökiek is várják az útjavításokat, a borzasztó mélyedések megszüntetését. Két neuralgikus pont van: Május 1
major, ahol a zrt. vezetésével fel kellene
venni a kapcsolatot, mert a nehéz gépek
teszik tönkre az utat; és a Szent István út
déli szakasza.
Dr. Sükösd utalt arra, hogy folyamatban
van ez utóbbi útszakasz tulajdonjogának
megszerzése, ami szükséges ahhoz, hogy
pályázni tudjanak az út rendbetételére.
Nedoba: A Petõfi és a Kossuth utcán valamit tenni kell, mert nagy súlyokkal mennek a gépjármûvek és tönkreteszik azokat.
Dr. Sükösd: A mûszaki osztálynak számos
feladata keletkezett az idõjárás kapcsán,
de a két utca nincs elfelejtve.
Nedoba: A Szélsõ utca áldatlan állapotban
van.
Erõs Ferenc: Miklóson a Gárdonyi utca és
a Homoksor is.
Dr. Sükösd: Elfogyott tavaly a pénz, azért
nem jutott a Szélsõ utcára. De van ötletünk, hogyan tudjuk rendbe rakni.
Szóba került, hogy a buszmegállókon még
mindig vannak plakátok.
Dr. Sükösd: Próbáljuk szankcionálni, de
ennyi értelme van.

A gépész, a mûvész,
az optikus és a technikus
Etelvári Zoltán: Köszönöm a jegyzõ
asszonynak és a hivatal dolgozóinak a sok
munkát, amit a kezünk alá dolgoznak. Ha
a határozatokat, magyarázatokat, törvé-

2013. április 25. Bogárd és Vidéke
nyeket szakértve nem tennék ide elénk,
akkor nem volnánk sehol sem, mert a Karcsi gépész, az Öcsi mûvész, a Tibi optikus,
én meg technikus vagyok.
A képviselõ felhívta a figyelmet a rossz utcákra, a tehergépjármûvek okozta útkárokra, az Attila utcai fekvõrendõrnél lévõ
vízelvezetési problémára, valamint a Túry
Miklós utcai járda állapotára, ahol nem
tudnak közlekedni a gyalogosok, ezért az
úton mennek, ami viszont veszélyes a gyalogosokra, autósokra is. A táblák ellenére
az Ifjúsági parkban még mindig rodeóznak
fiatalok – tette hozzá.
Dr. Sükösd ezt a problémát már jelezte a
rendõrségnek.
Etelvári fölolvasta a Szélsõ utcai lakók levelét is: „Tiltakozásunkat szeretnénk kifejezni a testület felé a tekintetben, hogy az utcánk minõsíthetetlen állapotának megszüntetésére a mai napig nem került sor. A kátyúk
szaporodnak, mélyülnek, a közlekedés rajta
bármilyen jármûvel csak bravúrral lehetséges. Az utcát nemcsak az itt lakók, hanem a
közeli szõlõskertek gazdái is használják.
Kérjük a tisztelt képviselõ-testületet, hogy
záros határidõn belül szíveskedjenek az
utcánkat szilárd, hosszú távra szóló burkolattal ellátni. Az apró kövek kátyúba szórása
nem javított, csak rontott a helyzeten. Ezt a
megoldást mellõzni szíveskedjenek.”

Álom, vagy valóság
Dr. Sükösd: Három hete még hó volt, utána meg 71 mm esõ. Közben utat nem lehet
építeni. Igazuk van, hogy rossz a minõsége
az utcának, de az is tény, hogy oda 20-30 év
alatt még senki nem ért el, azért néz ki úgy.
Etelvári: Kislókban van olyan utca, ahol
egy ház van, mégis meg lett csinálva.
Dr. Sükösd: Ha akarod, elmagyarázom,
hogy annál a testületnél mik voltak a rendezõelvek, és a külsõ településrészek közül melyik az a kettõ, ahol minden készen
van.
Etelvári: Én is ott voltam, és tiltakoztam is
ellene.
Érsek Enikõ: Kátyúzást szeretnék kérni
Pusztaegresre a Dégi, Ady Endre, Fehérvári, Dózsa György és a Hatvani utcába. A
körforgó javítását is kérem.
Dr. Sükösd: Tehát a két utca kivételével,
amiket vis maiorban megcsináltunk, az
összes.
Érsek: Nem apróztam el.
Nedoba: Ez az álomvilág, vagy a valóság?
Érsek: Egy próbát megér.
Erõs: A miklósi utcák kátyúzása ügyében
én is gyûjtsek aláírást?
Dr. Sükösd: Szükségtelen. A forrást már
látom, a jogi megoldást pedig ki fogom
dolgozni rövid idõn belül.

Bejutási kérdések
Nagy Tibor: Elkezdõdtek a munkálatok a
városközpont-rehabilitációval kapcsolatban. Ha ránézésre furcsaságok történnek
az építkezés során, akkor fel kell készülnünk arra, hogy a tervbe vett összeg nem
lesz elég a projekt teljes befejezésére. A
munka minõségét ellenõrizzük!
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Se túl sok, se túl kevés vas nem kell a betonba. Nehogy kellemetlen helyzetbe kerüljön a testület. A várost jövõre olyan
pénzügyi állapotban kell átadni, hogy az
vállalható legyen. Félbemaradt dolgokat
nem szabad továbbpasszolni. Szeretnék
visszakanyarodni a sportcsarnok-beruházásra. Világprobléma, hogy a társadalmak
kettészakadnak elit és leszakadó rétegre, a
középosztály elgyengül. Amikor mi egy
olyan mûködõ sportpályát számolunk fel,
ahova bárki ingyen bemehet, és annak helyére építünk egy olyat, ahová majd pénzért lehet bejutni, akkor elit sportágak
lesznek a tömegeket megmozgató sportágakból is.
Polémia alakult ki azon, hogy az Ady Endre úti lakótelep elsõ sorához be lehet-e hajtani autóval, vagy sem (például kipakolni a
vásárolt holmit a csomagtartóból), melyik
irányból, és járda-e, vagy út, ami oda vezet.
Dr. Sükösd: A tulajdonosok (fodrász Józsi, Szabadkaiék) részérõl igény van arra,
hogy tegyünk oszlopot az ott bevezetõ járdához. A Szemzõ mögött végig el lehet
menni kocsival.
Nagy: Van, ahol homokozót csináltak, ott
gyerekek vannak, és nem biztonságos megfordulni.
Gyula bácsi: Olyan sok gyerek nincs, meg
ott van hely.
Elhangzott, hogy a MÁV-lakótelepen korábban soha semmiféle betörés nem történt. Amióta azonban kialakították ott a
parkot, háromszor is volt betörés. A lakók
szerint a pavilonból (ami olyan, mint egy
kilátó) lesik ki, hogy ki mit rak be a kerti
kamrába.

Milyen városvezetés ez?
Dr. Sükösd felhívta Nagy figyelmét, hogy
vannak, akiknek a munkájuk miatt az idejük véges.
Nagy: Én viszont ráérek hétfõn reggelig.
Etelvárira miért nem szóltál rá, amikor
félóráig beszélt?
Etelvári: Én dolgozom, nem a napot lopom, mint te, drága barátom, hétfõig.
Dr. Sükösd: Ezt ne tegyük.
Nagy: Mindig csak akkor fontos az idõ,
amikor én beszélek. Milyen városvezetés
ez itt?
Dr. Sükösd: Technikailag kénytelen vagyok bejelenteni, hogy az ülés véget ért, tekintettel arra, hogy nincs ki a határozatképesség.
Nedoba: Gyula bácsinak szeretném mondani, és remélem, nem sértõdik meg: a polgármester úrnak jelezze, hogy mihez akar
hozzászólni. Az nem megy, hogy egy vendég beleszól a testületi ülésbe.
Gyula bácsi: Én nem akartam beleszólni.
Nedoba: De megtörtént, Gyula bácsi.
Nagy: Én hadd védjem meg õt.
Nedoba: Nem bántottuk.
Dr. Sükösd: Mindenkinek adok szót, aki
kér.
Hargitai–Kiss Virág
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Buszkeringõ
Második kör
Két hete beszámoltunk arról az esetrõl,
hogy egy „Tehergépkocsival behajtani tilos”, 7, 5 tonna súlykorlátozást jelölõ közlekedési táblára hivatkozva megbüntettek
a rendõrök egy buszost Sárbogárdon, aki a
gyerekeket vitte a Zengõ Óvodából az
uszodába. A tábla helyes értelmezésére
vonatkozó, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kért állásfoglalás a buszos álláspontját támasztotta alá, miszerint a tábla
buszokra nem, csak tehergépjármûvekre
vonatkozik.
Eljutott hozzám az a magyarázat, ami
alapján a rendõrök intézkedtek, és amit
aztán az önkormányzat is figyelembe vett a
„Kivéve autóbusz” táblák kihelyezésekor
(amiket az esetet követõen raktak ki több
tábla alá).
A KRESZ-ben a közúti jármûvekkel kapcsolatos fogalmak között a jármû meghatározása a következõ: „közúti szállító- vagy
vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erõvel tolt
vagy hajtott kerekes szél és a gépi meghajtású
kerekes szék – ha sík úton önerejébõl 10
km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem
képes, továbbá a gyermekkocsi és talicska –
azonban nem minõsül jármûnek. Az ilyen
eszközökkel közlekedõ személyek gyalogosnak minõsülnek.”
A tehergépkocsié pedig így szól: „A személygépkocsit, az autóbuszt, a trolibuszt és a
vontatót kivéve minden gépkocsi.”
S még egyszer idézem a szóban forgó tábla
magyarázatát is: „A ’Tehergépkocsival behajtani tilos’ tábla azt jelzi, hogy az útra tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegû, zárt kocsiszekrényû tehergépkocsit – valamint vontatóval, mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel behajtani tilos; ha a
tábla súlyhatárt is megjelöl, csak az ezt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû
jármûvel tilos behajtani.”
Nos, a rendõrség a kiemelt ’jármû’ szó és
annak fogalmi meghatározása alapján úgy
értelmezte a KRESZ-szabályt, hogy az
buszra is vonatkozik.

E jogértelmezési vitát peres úton lehetne
csak tisztázni, amit azonban a buszos nem
vállal fel, érthetõ okból, mert egy peres eljárás pénzt, idõt, türelmet emészt fel, és
nem tudni, hogy nem válna-e célpontjává
emiatt a rendõröknek.
Hiába beszél magáért a KRESZ-szabály
szövegkörnyezete és az, hogy külön tábla
vonatkozik az autóbuszok behajtásának
tiltására, a nem sebészkéséles megfogalmazás (ami talán adódhat a jogszabályalkotók figyelmetlenségébõl is) lehetõséget
ad a szõrszálhasogatásra és bírságok kiszabására addig, amíg valaki jogi úton nem teremt precedenst, hogyan is kéne ténylegesen értelmezni ezt a táblát.
Nyilvánvalóan az ilyen szõrszálhasogatós
dolgok nem erõsítik a rendõrség amúgy is
romokban heverõ presztízsét. Inkább a
kekeckedés és pénzbehajtás gyanúját keltik. A rendõrségnek országos szinten nem
ártana átgondolnia a munkája lényegét.
Mert szavak szintjén a megelõzésrõl beszélnek, gyakorlatban azonban nem látszik
ennek átütõ eredménye. Bizonyos esetekben hatékonyabb lenne, ha a szabálytalankodót elõször udvariasan figyelmeztetnék,
ennek tényét rögzítenék a számítógépes
rendszerükben, és a felszólított személyt
csak az ismételt szabályszegéskor büntetnék meg. Másrészt ne tegyenek kivételeket, legyenek következetesen szigorúak.
Ha valamiért büntetnek, akkor büntessenek minden „elkövetõt” egyformán.
Az önkormányzat intézkedése kapcsán
annyit jegyeznék meg, hogy a rendõrség álláspontjához igazodva a buszosok védelmében jártak el ugyan, de nagy igyekezetükben még olyan tábla alá is kikerült a
„Kivéve autóbuszok” kiegészítés, aminek
magyarázata teljesen egyértelmû (lásd Baross utca eleje).
Habár lehet, hogy inkább elõrelátóan így
védték ki a rendõrség esetleges újabb, sajátos táblamagyarázatát?
Hargitai–Kiss Virág

III. DÉGI MEDVEHAGYMA
ÉS HELYI TERMÉK FESZTIVÁL
2013. április 27-28. Dég, Köztársaság utca 33.
Minden nap reggeltõl estig változatos programok (kézmûves-foglalkozások, kiállítás
és vásár, erdõjárás, ének és tánc, kardforgatók, kutyaszépségverseny, vidámpark,
VW-találkozó, koncertek és még sok más...)!
Vasárnap délután 15 órától sztárvendégek: V-tech, Fásy Mulató!
További információ: www.deg.hu.
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Megyei rendõrnap Sárbogárdon
A 2013. évi rendõrnapot a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
Sárbogárdon tartotta meg a hétvégén. Az eseményt a Hõsök terén, április 20-án rendezték meg, Szent Györgyre emlékezve.
A rendezvény ünnepi álomgyûléssel kezdõdött, melynek során elismerések átadására került sor.
Dr. Varga Péter r. ezredes, Fejér megye rendõr fõkapitánya, kiemelkedõ szakmai munkája elismeréseként, soron kívül elõléptette rendõr fõtörzszászlóssá Hersics Tibor r. törzszászlóst, rendõr zászlóssá Baróti András r. fõtörzsõrmestert, Szabó Nikolett r.
fõtörzsõrmestert és Erélyi Sándor r. fõtörzsõrmestert. Fõkapitány úr, szakterületén végzett kiváló munkája elismeréséül, soron
kívül egy fizetési fokozattal elõresorolta Hajdu Zsófia r. fõhadnagyot.

Tóth István, Gárdony város polgármestere, kiemelkedõ szakmai
tevékenysége elismeréséül, Gárdony Város Önkormányzata nevében az „Év rendõre” díjat adományozta Polgár Attila r. századosnak.
Zászlós Tibor, a Mezõfalvai Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság vezérigazgatója,
szakterületén végzett példamutató, kiemelkedõ, szakmai tevékenységéért Cséza László r. fõtörzsõrmestert, Berczeli Tamás r.
törzsõrmestert, Szabó Szabolcs r. fõtörzszászlóst, valamint Magyar Imre r. zászlóst jutalmazta.

KOMMENTÁR
Mint ahogy olvashatják lapunkban, Sárbogárdon, a Hõsök terén tartották a megyei rendõrnapot szombaton délelõtt, amire
mi is kilátogattunk.
Sajnálattal állapítottam meg, hogy a megyei rendezvény késõi,
és emiatt kevesebb nyilvánossági fórumon megjelenõ meghirdetése nagyban befolyásolta az esemény nagyságrendjét.
(Szerkesztõségünkhöz például egy nappal a rendezvény elõtt
érkezett meghívóként egy plakát, amiben ráadásul nem szerepelt az ünnepi állománygyûlés, így arról nem lapunk, hanem a
rendõrség tudósítását olvashatják a Bogárd és Vidékében.)
A Hõsök terén számos lelkes rendõr, érdekes elfoglaltság, jármû, eszköz, kutyás bemutató várta a gyerekeket és felnõtteket
egyaránt. Ajándékokkal is készültek a szervezõk. Éppen ezért
sajnáltam, hogy voltak ugyan érdeklõdõk, de városi szinten kevesen, megyei rendezvény lévén pedig a teret megtöltõ emberseregre lehetett volna számítani, ám Fejér megye más településérõl érkezett vendégeket, családokat (az ünnepi egyenruhás
vezetõkön kívül) nemigen láttam.
Bízom benne, hogy legközelebb körültekintõbb lesz a szervezés, mert most a rendõrségnek különösen nagy szüksége lenne
az emberekkel való közvetlenebb kapcsolat kiépítésére, találkozásra, amire jó alkalmat teremt egy ilyen esemény.
Hargitai–Kiss Virág

Az ünnepi alkalmat zenével színesítették, melynek során zongora-, gitár- és trombitajáték volt hallható. Az állománygyûlés végén dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere tartott pohárköszöntõt, melynek során a rendõrség és az önkormányzatok szoros
együttmûködését méltatta.
A nyílt napra látogatóknak rengeteg színes programmal készültek a rendezõk.

A Fejér Megyei Baleset-megelõzési Bizottság sátránál motorszimulátor, illetve ittasság-szimuláció kipróbálására volt lehetõség. Az FMBB tagjai ezenkívül KRESZ-tesztlapokkal, színezõkkel és kirakóval készültek a gyerekeknek, akik között ajándékokat osztottak ki.
A téren felsorakoztak a
rendõrség legkorszerûbb
jármûvei is, személygépkocsik és motorkerékpárok egyaránt. Ezekre
fel, illetve be is ülhettek a
gyerekek és a felnõttek
is.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési osztálya is
várta a sátrába az érdeklõdõ kicsiket és nagyokat. Kirakóval, színezõvel, illetve bûnmegelõzési totóval készültek. A
pavilonban mindenki kipróbálhatta, hogy milyen
lenne rendõrnek. Az
„arc nélküli paraván”
mögé állókat fotón örökítették meg, melyet haza is vihettek emlékbe az érdeklõdõk. Lehetõség volt arra is, hogy a résztvevõk kipróbálják ügyességüket
az ujj- illetve tenyérlenyomat-készítésben.
A nyílt napon egyedülálló fegyverzeti bemutató is volt, ahol a kíváncsi emberek kezükbe vehették a rendõrségen használatos lõfegyvereket és rendszeresített védõfelszereléseket.
A fõkapitányság három rendõrkutyája is jelen volt a rendezvényen. Bicskérõl a 8 éves német juhász kan nyomkövetõ kutya,
Dennis, a 7 éves német juhász szuka drogkeresõ kutya, Fanni, valamint Székesfehérvárról a 3 éves holland juhász kan drogkeresõ
kutya, Tigi érkezett, akik saját szakterületükön végzett munkájukról tartottak színvonalas bemutatót.
A nyílt napon megjelentek betekintést nyerhettek a rendõrség
életébe, technikai eszközeit megismerhették. A napfényes, szép
idõben a rendõrnapi rendezvény egy kellemes családi program
volt, ami sok érdeklõdõt vonzott a Hõsök terére.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Vasúti baleset Sárosdon Egy toxikológus válaszol
Traktorral ütközött és kigyulladt egy személyszállító vonat április 22-én (hétfõn) 17 óra körüli idõben Sárosd belterületén. Az
üres tartályt vontató traktor a fényjelzõkészülékkel ellátott vasúti átjáróba hajtott, ahol ütközött a Budapest és Pécs között haladó vonattal. A balesetben a traktor kettészakadt, egyik felét a
villanymozdony maga alá gyûrte, és körülbelül hatszáz méteren
át tolta. A mezõgazdasági vontató sofõrje életét vesztette. A mozdonyvezetõ füstöt lélegzett be, õt a mentõk kórházba szállították.
A vonaton utazó mintegy háromszáz utas közül senki sem sérült
meg.

A sárbogárdi hivatásos tûzoltók kiérkezésére a MÁV szakemberei a vasúti felsõvezetéket leszakaszolták, így a tûz oltását az egységek a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat irányításával azonnal megkezdték. A gyors beavatkozásnak köszönhetõen a lángok
a vonat többi kocsijára nem terjedtek át. A tûz oltásában a sárosdi
önkéntes tûzoltó egyesület tagjai is részt vettek.

GYEREKEKNEK
Dr. Zacher Gábor toxikológust sokan
ismerhetik, hallhattak róla rádióban,
televízióban, interneten, gyakran nyilatkozik a médiában. A fiatalok többsége viszont nem szívesen találkozna
vele, legalábbis nem egy elvonókúra
keretében.
Kedden viszont lelkesen vonultak az
iskolás fiatalok a sárbogárdi mûvelõdési házba dr. Zacher Gábor elõadására.
Mivel a toxikológus is gyakorló szülõ, tudja, hogy a gyerekek, tinédzserek, 18-20 éves korúaknál mi az, ami megragadja a figyelmet.
Bár a függõségekrõl, bizonyos szerek, tárgyak használatáról s
azok káros hatásairól beszélt egy órán át, elõadása egy pillanatig
sem volt fárasztó se kicsinek, se nagynak. Érdekes kísérletben
mutatta be a káros szerek hatását: egy pók áldozataiba itatott drogok hatására mindig másképp szõtte hálóját, és bizony voltak
meghökkentõ alakzatok.
Az elõadás egy mondatban összpontosult: a drogok, a koffein, nikotin, alkohol s a használati tárgyaink, mint a számítógép és a telefon, megváltoztatják a viselkedésünket.
Egy ábrán mutatta be, hogyan válhat valaki függõvé. Majd kijelentette: „Ha nemet mondunk, sokkal inkább többet érünk annál,
mint aki igent mond a befolyásoló szerekre.”
Az alkoholizmus, a dohányzás és a drogfüggõség már mindenki
által ismert szavak, de vannak olyan fogalmak is, amelyek még
alig ismertek. Ilyen a számítógép-, játék-, telefon-, illetve internetfüggõség.
A mûvelõdési ház színházterme tömve volt gyerekekkel, és dr.
Zacher Gábor úgy hívta föl a figyelmüket a veszélyforrásokra,
hogy azt könnyen megértsék és tartós útravalóul szolgáljon számukra.
Az ifjak mosolyogva mentek haza az elõadásról.
FELNÕTTEKNEK

Miután a vonat megállt, az utasokat azonnal leszállították, továbbszállításukra mentesítõ buszok érkeztek a helyszínre.
A balesetben a traktor egy vasúti jelzõlámpát is kidöntött, az
üzemanyagtartályából a gázolaj a sínekre ömlött. Az ütközés következtében elhunyt sofõrt a hivatásos tûzoltók emelõpárnák segítségével szabadították ki a traktor roncsai közül.
A mûszaki mentéshez a Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságról is érkezett egy gépjármûfecskendõ és egy daru.
A MÁV tájékoztatása szerint a balesetben a vasúti pálya és a biztosító berendezés is megrongálódott, amelyek helyreállítása
hosszabb idõt vesz majd igénybe.
A halálos vasúti baleset körülményeit a rendõrség szakértõk bevonásával vizsgálja.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy megyei katasztrófavédelmi szóvivõ;
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A kora esti órákban a szülõk is meghallgathatták a toxikológus
szavait. Majdnem minden szék foglalt volt dr. Zacher Gábor díszteremben megrendezett, Miért? címû elõadásán. A kétórás, különleges alkalmon észrevétlenül repült az idõ, ahogy ittuk magunkba a doktor lezser, és néha kemény kritikákkal szõtt, elgondolkoztató szavait.
A fõvárosi Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ klinikai toxikológiai osztályának fõorvosa nem ítélt, csak kérdezett.
Többek közt szó volt arról, miért lesz valaki szenvedélyfüggõ, mire figyeljenek oda a szülõk a gyermeknevelésnél, hogy megelõzzék a problémát. Sok múlik a családi viszonyokon egy problémás
gyermek esetében.
Vajon mi legyen a gyerekkel, ha hajnalig bulizik valahol? Az ismert orvos válaszában elmondta, hogy a kamaszok mindig próbálgatják a határaikat. Sok gyerek feszültséget old az ivással, legalábbis azt gondolja. Azt pedig, hogy honnan tudják, nem nehéz
megfejteni. A felnõttek is ezt teszik. Ha azt látja otthon, hogy apa
megiszik egy üveg bort minden este a munka után, az lesz a
természetes.
Dr. Zacher Gábor külön kiemelte azt az ijesztõ statisztikát, amely
szerint napi hét percet beszél a szülõ a gyerekével. Ráadásul ezek
a beszélgetések általában arról szólnak, hogy mi volt az iskolában,
mikor jön haza a gyerek, és mit szeretne enni. Pedig nagyon fontos lenne az ennél tartalmasabb kommunikáció.
Rávilágított több problémára is, melyeken mindenki könnyedén
változtathat, ha akar. Ha nem, akkor marad a hárítás.
Sokat kaphattunk ettõl az elõadástól. Köszönjük a szervezõknek,
hogy Sárbogárdon is meghallgathattuk ezt a rendkívüli embert!
Az elõadásokat megtekinthetik a Bogárdi TV mûsorán.
Mágocsi Adrienn és Hargitai Gergely
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A tûzben hat ló lelte halálát
200 hektáron, 16 hektáros legelõvel, erdõs, természetvédelmi terület közepén, idilli környezetben hozta létre néhány elhivatott lószeretõ sportember a cecei Dióstanyán a
KaBaKán Lovardát. Sokévi áldozatos munkával építették ki a Dunántúl kiemelkedõ oktatóközpontját, amely a simontornyai Pillich Ferenc Szakiskola gyakorló lovardájaként
is mûködött. Emellett a környékbeli családok és gyermekeik részére lovas foglalkozásokat tartottak, s a tanya lovas terápiák helyszínéül is szolgált. Az több ízben megrendezett, országosan meghirdetett távlovaglásaikról lapunkban többször beszámoltunk, és
filmet készítettünk az itteni munkáról a Bogárdi TV számára.
Lapunk múlt heti számában egy borzasztó tragédiáról adtunk hírt, amely április 15-én,
hétfõn éjszaka történt. Egy olyan tragédiáról, ami minden lovas és lótartó legrosszabb
rémálma: tûz ütött ki a nemrégiben szépen felújított központi épületben, a lovarda nádfedeles istállójában. A több mint 1200 négyzetméteres istálló teljesen kiégett, a tetõszerkezet beomlott. A lovarda dolgozóinak és a tûzoltóknak mintegy harminc lovat sikerült
kimenteni, de hat ló sajnos bennégett az iszonyatos erejû tûzben. A mentésben a lovarda
egyik dolgozója is megsérült, akire az állatok kimentése közben egy égõ gerenda zuhant
rá. A lovakat a helyszínre sietõ fiatalok is próbálták menteni, akik hetente három napot
töltenek a lovardában, de testi épségük érdekében a tûzoltók nem engedték be õket az
égõ épületbe.
A tûz éppen csak elhamvadt, amikor a helyszínre értem. A látvány döbbenetes volt.
Kapoli István jóformán még föl se ocsúdott a rettenetes éjszaka történéseibõl. A kimentett, riadt állatokat az erdõben helyezték el ideiglenesen ácsolt karámokban. Sok önkéntes segítõ sürgölõdik mindenütt, hiszen a lovasok, barátok a drámai hír hallatán sokan
jöttek a helyszínre felajánlani munkájukat. Volt, aki takarmányt hozott, hiszen a takarmányuk jó része is elégett.
– Mi történt itt tegnap éjjel? – kérdezem.
Kapoli István: – Nézd, mivé lett itt minden! – mutat körbe. – Odalett sokévi munkánk eredménye. A hajdani elhanyagolt
téeszistállót rengeteg pénzzel, munkával
fölújítottuk, lovakkal népesítettük be, a tanyát élettel töltöttük meg, és mindez
egyetlen éjszaka alatt a tûz martalékává
vált. De akármi is történt, innen mi nem
megyünk el! Itt maradunk, nem mondunk
le a gyerekek tanításáról, a lovasképzésrõl
sem.
– Szavaidból az tûnik ki, hogy bármekkora is
a baj, mégis a jövõn gondolkodsz, azon, hogyan lehet kimászni ebbõl a nagy bajból. De
ez a nagy csapás bizonyára visszaveti a
munkátokat.
– Biztos, hogy visszaveti, de azért az idén is
megrendezzük a távlovaglást, a gyerekversenyt. Akkor is megrendezzük, ha addig
nem tudjuk eltüntetni ennek a tragédiának
a nyomait. Mindent megteszünk, hogy újra
visszakerüljünk a lovasélet vérkeringésébe. Persze, tudom, sok minden kell ahhoz,
hogy az épületet rendbe tegyük. Bízom
benne, hogy összefogással ez sikerülni fog.
Felépítjük újra ezt az épületet, és újra
megtöltjük lovakkal.
– Nagyon sokan jártak ki ide, mint ahogy
errõl az újságban és a Bogárdi TV-ben is beszámoltunk. Nagyon szép munka folyt itt.
Nézzünk körül, hogy mi történt valójában. A
legfájóbb, hogy a hírek szerint lovak is vesztek bele a tûzbe.
– Borzasztó volt hallani a halálnyerítésüket. Hat lovat nem tudtunk kimenteni.
Teljesen szénné égtek. Olyan hevesen
égett a tûz az istálló két végérõl egyszerre,
hogy reménytelen volt a kimentésük. Leszakadt a mennyezet is a folyosóra, a lovakhoz be a boxokba. A tûztõl a lovak pánikba estek. Hiába volt kinyitva az ajtó, a
boxok ajtaja, nem tudtak, nem mertek ki-

jönni szegény állatok. Olyan hevesen égett
a tûz, hogy a falon az öntvényitatók is megolvadtak.
– Mi van azzal a vemhes lóval, amelyiket
sikerült kimenteni a tûzbõl?
– Õ talán életben marad. Nagyon erõs, de
sok füstöt nyelt.

– A tûz okáról mondtak-e valamit a tûzoltók? Mert úgy hírlik, nem zárható ki, hogy
gyújtogatás történt.
– A tûzoltók egyelõre nem tudtak konkrétumot mondani. A vizsgálat miatt lezárták
az épületet. Nem hiszünk abban, hogy rövidzárlat okozta ezt a tüzet, mert akik elsõnek érkeztek ide, azt tapasztalták, hogy az
épület két vége kezd egyszerre hevesen égni. Ha rövidzárlat van, akkor valamelyik
pontról indul el a tûz, nem az épület két végérõl. Nádtetõ volt ugyan rajta, de át volt
nedvesedve a csapadékos idõjárás miatt, és
nem friss, levegõs nád volt, hanem sûrû,
tömör. Ez nem így ég, ahogyan a hozzáértõk mondták.
– Tehát akkor akár gyújtogatás is lehetett?

– Igen, ilyenre is gondolunk, de ezt bizonyítani kell.
Eközben megkerüljük az épületet, és a másik oldalról bemegyünk. Döbbenetes látni
a leszakadt, üszkös gerendákat, a tûz hevétõl elgörbült vaskarámokat, az elolvadt
öntvényitatókat.
– A gyerekeknek az öltözõben voltak az
eszközeik. Minden porrá égett: a nyergek,
a kantárok, minden felszerelésük, a csizmák, a cipõk, a kobakok. Itt volt az éjjeliõr
pihenõszobája, vécé, fürdõ, iroda, konyha,
vendégszoba, ott is minden a tûz martalékává vált.
– Mennyi lett a kár?
– Nem tudom megbecsülni. Ha azt mondom, hogy több tízmillió, százmillió, több,
nem tudok kifejezni vele semmit sem. Nagyon nagy a kár és az eszmei kár, ami a lelkekben esett.
– Itt vannak a megmaradt lovak. Hol helyezitek el õket?
– Többen is fölajánlották, hogy adnak helyet az állatainknak a tanyájukon, költözzünk oda. De nem megyünk el innen, mert
akkor itt minden ebek harmincadjára kerül. A lovak meg a tehenek, amelyek megmaradtak, egyelõre kint vannak szabadtéri
karámban, aztán majd meglátjuk.
Még téblábolok a tragédia helyszínén, míg
Kapoli Istvánt telefonon hívják. Újabb érdeklõdõ ajánlkozik, hogy jön, s kérdezi,
miben tudna segíteni. Sok ember közös
ügye lett e tragédia nyomán ennek a lovardának az újraépülése.
Kapoli István az alábbi kéréssel búcsúzott
tõlem:
– Nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy
ha tud, valahogy segítsen! Szívesen fogadunk lófelszerelést, takarmányt, építõanyagot, villanypásztorszalagot, izolátorokat, mindent, ami jól jöhet és a lovak javát szolgálja. Az újjáépítéshez bármilyen
kis összegû pénzbeli adománynak is örülünk. Címünk: 7081 Simontornya, Szent
István u. 2. Számlaszám, ahová az adományokat várjuk: 70500095-15227328, Pillich Ferenc Szakiskola, Simontornya. Elérhetõségünk: Kántor Mónika, kanari29@freemail.hu, 06 (20) 261 1293, illetve
Kapoli István, 06 (30) 482 0250.
Hargitai Lajos
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Gyerünk körhintázni!

Nagy Vagy!

Nem akármilyen élményben volt részünk két csemetémmel, Lilivel és Marcival: a gyerkõcök elsõként próbálhatták ki a Váraljai
Péter asztalos- és fafaragómester készítette hagyományos, kézzel
hajtott körhintát, melynek munkálataiban szakkörösei is közremûködtek.

„Jöttünk, láttunk…” negyedikek lettünk. Ahogy már elõzõ héten
beszámoltam róla, a Cecei Általános Iskola csapata versenybe
szállt az évek óta zajló, iskolák közti ügyességi vetélkedõn. Április
13-án került sor a középdöntõ budaörsi fordulójára.
Csapatunk a kecskeméti vizes megmérettetés után kicsit lemaradva, a nehézkes és kevés gyakorlási lehetõség mellett, az utolsó
helyrõl vágott neki a feladatoknak, de ez nem szegte a kedvünket,
ellenkezõleg, jobb teljesítményre sarkallta a csapattagokat. Az
Azurák Csabával kiegészült cecei csapat az elsõ feladatot meg is
nyerte, méghozzá nem kis fölénnyel. A második erõpróbán sajnos
a technika ellenünk dolgozott, nem sikerült túl jól, csak a negyedik helyet tudtuk megszerezni.

A hinta fából készült, illetve kosarak szolgálnak ülõhelyként az
apróságok számára.
Az egyedi körhintát a sárszentmiklósi evangélikus templom udvarán állítják föl, amit vasárnaponként 8-tól 12 óráig meg lehet csodálni és ingyen ki lehet próbálni. Amíg a gyermekek pörögnek,
addig szüleik, kísérõik feltöltõdhetnek a templomban tartott
istentiszteleten.

Erõt adott a folytatáshoz szurkolóink lelkes támogatása. Vezérszurkolónk Kállai Ákos olimpikon, világ- és Európa-bajnok öttusázó volt, aki csak tüzelte szurkolóink hangulatát. A versenyszámok alatt folyton hallhattuk a „Hajrá, Cece!” kiáltásokat.
Az utolsó feladat, a rekeszpakolás mindig sorsdöntõ, nemcsak
azért, mert dupla pontért zajlik, hanem mert a 15 db egymásra rakott rekeszre felállni nem kis ügyességet igényel. Végül csapatunk
bátor lánytagja, Kovács Juliette negyedikként hódította meg a
magaslatot. Külön köszönet illeti Azurák Csabát, aki kisegített
minket az utolsó két rekesz feldobásával, ugyanis azok nagyobbak
voltak, mint amivel mi gyakoroltunk. Így sikerült két helyet javítva
a negyedik helyre feltornászni a csapatot.

Hargitai–Kiss Virág

ADOMÁNYGYÛJTÕ, JÓTÉKONYSÁGI
MÛSOROS DÉLUTÁN
A KABAKÁN LOVARDÁÉRT
2013. május 1-jén
A rendezvény helye: Mûvelõdési Ház és Vállalkozó
Központ, 7013 Cece, Szabadság tér 20.
A mûsor kezdete: 16 óra.
A belépõ 500 Ft, de nagyobb felajánlásokat is szívesen elfogadunk.
A bevétel teljes összege a Kabakán lovarda újjáépítését szolgálja.
Minden kedves vendéget szeretettel várunk!
Számlaszám: 70500095-1522732.
Ez a tragédia mindenki tragédiája. Nemcsak a lovarda, iskola,
cecei illetve környékbeli lakosok vesztesége, hanem valamennyi állatot szeretõ, lovat tartó, lovakkal dolgozó tragédiája.
Mi hiszünk benne, hogy az összefogásban van erõ.
Bízunk benne, hogy segítségkérésünk eljut mindenkihez, aki
szívén viseli egy nehéz helyzetbe került lovarda sorsát.
Segítségüket elõre is köszönjük!

Elsõre ez nem is rossz teljesítmény, hiszen olyan sportiskolát is
magunk mögé utasítottunk, ahol saját úszómedencében gyakorolhattak a diákok a versenyre.
Annak ellenére, hogy mennyi nehézség, elénk gördülõ akadály
(rossz idõ, betegség stb.) nehezítette meg a felkészülésünket, nem
vallottunk szégyent. Hazafelé a buszon az a jólesõ érzés töltötte el
a csapattagokat, hogy MEGCSINÁLTUK!
A szép sikert elért csapat tagjai voltak: Markó Viktor, Jákob Kristóf, Redzsepi Erzana, Horváth Lilla, Kovács Juliette, Csercsa
Fanni, Fésü Fanni, Sohár Máté, Sohár Kristóf, Redzsepi Armend
– diákok, Borosné Asbóth Ilona, Móré Ágnes, Pordán Petra, Boros István, Ferenczi Roland, Horváth Zoltán – felnõttek.
Ferenczi Roland tanár
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Tábor a Bakonyban
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatán iskolánk 333.476 Ft-ot
nyert táboroztatásra (pályázati azonosító
szám: IFJ-GY-12.D 9036).
Április 19-20-21-én került sor az „Itt élsz,
így élsz, így élj!” projekt megvalósítására
Bakonyszentlászló–Vinyén. A három nap
során a diákok több ökoprogramon vettek
részt. Vezetõvel végigjárták a Cuhai-tanösvényt, megismerkedtek a Bakony növény- és állatvilágával, megkóstolták az
ehetõ növényeket, forrásvizet ittak. Interaktív játék keretében a szelektív hulladékgyûjtés környezetre gyakorolt hatását
vizsgálták. Meghallgattak egy elõadást a
megújuló energiákról, s egy kóstolással
egybekötött ismertetést az egészséges táplálkozásról. Részt vettek az „Ültess fát!”
programon, amelynek keretében a csoport
minden tagja elültetett egy fát (tölgy, juhar, vagy fenyõ), hozzájárulva ezzel az Ültess Fát Alapítvány azon nemes céljához,
hogy „Aki fát ültet, életet ad, és ki életet ad,
az jövõt teremt.” A programok közötti
szabad idõ métázással, focizással telt. S
nem maradtak el a tábortûz melletti esti
beszélgetések sem.
Az ismeretszerzés, a tágabb környezet
megismerése mellett a tábor jó alkalmat
jelentett a közösségépítésre és a tanulók
személyiségének fejlesztésére is. A résztvevõ diákok véleménye szerint nagyon jó
volt a tábor.
PSG

Kossuth-morzsák
Nagy izgalommal és várakozással teltek
napjaink az elmúlt idõszakban. Nem kis
eseményre készült iskolánk három tanulója. 2013. április 18-án rendezték meg a dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a megyei vers-, prózamondó- és énekversenyt.
Intézményünket Kerti Andrea, Bogdán
Adrián 5. és Bolvári Gábor 8. osztályos tanuló képviselte. Mindhárom tanuló lelkesen tanulta a közösen kiválasztott, személyiségükhöz illõ verset. A versenyre ragyogó napsütéses csütörtökön, délután került
sor. Ráhangolásként szép zongora- és népdalelõadást hallhattunk. A 27 résztvevõ
két korosztályban mutathatta meg tudását.
Az 5-6. osztályos korcsoportban Bogdán
Adrián I. helyezést ért el, Kerti Andrea
emléklapot kapott. A 7-8. osztályos korcsoportban Bolvári Gábor elõadását II.
helyezéssel jutalmazta a zsûri. Mindkét díjazott szép könyvjutalomban részesült.
Mindannyiunk számára nagy élmény volt
ez a délután. Örömmel és büszkén tértünk

Köszönet
Köszönetemet szeretném kifejezni annak a becsületes férfinek, aki megtalálta és leadta elveszett telefonomat a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe.
Gyõri Gézáné

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI
kaphatók
a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

haza. Szeretnénk, ha jövõre is ilyen lelkesen és jó eredménnyel tudnánk részt venni
ezen a szép eseményen.
Gratulálunk Nektek!
Bodokiné Szakács Beáta

Bogárd és Vidéke 2013. április 25.
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Jótékonysági est
a kisdiákokért
Nagy szeretettel és izgalommal várták a diákok a Mészöly Géza
Általános Iskola alapítványának jótékonysági estjét, mely az õ javukat szolgálta, hisz a bevétel mind az iskolai élet felvirágoztatására megy. A nézõtéren azért még elfért volna egy-két büszke szülõ vagy érdeklõdõ, de azért így is szép számban vettek részt az eseményen.

A közel kétórás rendezvényen elsõként a Sárbogárdi Fúvószenekar lépett a „zenekari árokba”, és könnyed, vidám dallamokkal
lepték meg az összegyûlt tömeget. Majd az iskola tanárainak
énekkara örvendeztette meg a vendégeket ismert énekekkel. A
Kiscsillagok évrõl évre egyre tehetségesebbek és sokat fejlõdött a
mozgásviláguk. Nem csoda, hogy a versenyekrõl is sorra érmekkel, kupákkal gazdagabban jönnek haza. A sárbogárdi mazsorettektõl és a Belly Kids gyerektánccsoporttól is szép elõadást
láthattunk. Az Írisz Orientális Tánccsoport néhány tagja a mesés
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A kórussal Gyönkön
Az ország legkisebb városa, Tolna igazi gyöngyszeme Gyönk. A
dimbes-dombos tájba játékosan simulnak bele a házai. Legtöbbjét végével a domboldalba eresztették, s e domboldalak hûs pincéiben csodálatos borok érlelõdnek.

A település szép német gótikus templomát is egy domboldalba
építették. A mellette lévõ dombról csaknem a torony keresztjét
láthatjuk szemmagasságban. Az alig kétezer lelkes kisvárosnak
gimnáziuma is van, éppen szemben a templommal, s lelkes lokálpatrióta helyi közössége, akik mindent megtesznek azért, hogy az
elszegényedett megyében virágozzon a kultúra.
A sárbogárdi Huszics Vendel Kórus ide látogatott el a hétvégén a
Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület meghívására, s adott hangversenyt az evangélikus templomban.

A kórust a templom lelkésze köszöntötte. A szerény létszámú, de
nagyon lelkes közönség hálás szívvel és sok tapssal köszönte meg
az énekkar magas színvonalú, másfél órás mûsorát, melyen három blokkban egyházi, világi mûvek és népdalfeldolgozások
hangzottak el. A Bárdos- és Kodály-darabok nagy sikert arattak.
A hangverseny zárásaként a kórus átalakult „fúvószenekarrá”, s
vastaps közepette vonultak ki a templomból.
keletre varázsolt
minket. A mûsor
színpalettáját gazdagították
fiatal
sárbogárdi énekesek, akik könnyûzenei összeállításokkal léptek a porondra. A Black
Horse
Country
Club is hozzájárult
az est sikeréhez,
csak úgy porzott a
színpad elõadásuk
alatt,
miközben
elkapott minket az igazi westernérzés. Az estet a fúvószenekar
zárta vidám dallamokkal.
Szép és színvonalas jótékonysági estet hoztak létre a szervezõk,
amellyel – az eladott jegyek révén – támogatni tudták az iskolát.

Az eseményen részt vett az éppen a városban tartózkodó Bárdos
Imre, Bárdos Lajos fia, aki a hangverseny után, a Simigh János
portáján történõ megvendégelésen és borkóstolón külön köszönetét fejezte ki a kórusnak a szép mûsorért.
A vendéglátók a táj legjobb borait tették az asztalra. A borokat
végigkóstolva a kórus újfent dalra fakadt, s elénekelte repertoárjának legszebb bordalait, majd Kodály Esti dalával búcsúzott.

Mágocsi Adrienn

Hargitai Lajos
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Vándorlásaim 35.
Egy hétre megint megkaphattam a gyerekeket. Ahogy itt ülök, és próbálok errõl írni, nem jönnek a szavak. A távolság megnöveli a lélekben a hiányt, a fájdalom
megkérgesül. S amikor arra gondolok,
hogy holnap megyek értük, belém nyilall
az öröm, hevesebben dobog a szívem. Aztán buszra ülök, várom, hogy végre Földvárra érjek. Amint belépek a kapun, futnak elém hangos örömkiáltással a lányaim:
– Apu, apu!
Átölelem õket, mélyen beszívom hajuk,
testük babaillatát. Érzem közben fájdalmasan, hogy az idõ már közénk rakott valami olyant, mint a rozsda. Most szinte hallom, hogy pattog le a szívemrõl ez a rozsda,
ahogy hozzám bújnak. Mennyit nõttek néhány hónap alatt, mióta elmentem! Az
anyjuk sírós-szomorúan néz bennünket.
Zavartan nyújtom neki a kezem, s odahúzom közénk. A gyerekek jobbról-balról átkarolják az anyjukat és engem is. Mintha
még mindig egy család lennénk. Aztán sietõs pakolászás, és indulás a buszhoz. Az
anyjuk még ellátja õket szülõi intelmekkel.
Megnyugtatom, hogy nap közben is jó helyen lesznek. Elintéztem, hogy mehessenek Sárbogárdon a szomszédban lévõ
óvodába, míg dolgozom. Fölszállunk a
buszra. Integet utánunk, amíg lát bennünket.
„Ó, régi Kedvesem! Hogy lesoványodtál!
Megviselt Téged is az elválás” – suttogom,
míg integetünk. Gyakran betegeskedik.
Édesanyám szerencsére mellette áll. Bár
dolgozó nõként neki is megvan az elfoglaltsága, de gyakran szakít idõt arra, hogy
átugorjon kismotorral Fülöpszállásról
Földvárra egy-egy napra. Kimos, megfõz,
ellátja a gyerekeket, így könnyít a menye
terhein. Ezt többen különösnek tartják.
Mert hát már elváltunk. Akkor meg minek
jár mégis oda az anyósa cselédnek? –
mondják.
A lélek belsõ világa nem úgy mûködik,
ahogy a külsõ világ elgondolja. Nem érdekekre fûzi föl az anyai tetteket. Amikor
otthagytam az egyetemet ezért a lányért,
hogy sírt édesanyám! Hogy próbált lebeszélni a házasságról! Aztán jöttek a gyerekek, az unokái. És akkor már azon járt az
esze, hogy segíthetnének, Õ és apám. Ragasztottak a szülõi házhoz még egy szobát,
fürdõszobát, és ez lett a lakásunk. Az

együttlakással édesapám és köztem kiújultak a késhegyre menõ viták. Feleségem az
õ beosztottja volt az iskolában a gyógypedagógián, s nem nagyon szívelhette. A köztünk folyó vitákban mindig fölhorgadt
benne az a gondolat, hogy emiatt a nõ miatt hagytam ott az egyetemet, ez törte
össze a szép álmait, hogy a fiából kutatómatematikus legyen. S édesanyám volt
mindig a villámhárító. Õ állt közénk, s állt
mellénk minden föltétel nélkül. S most is,
hogy otthagytam a családomat, nem engedte el a menye kezét, nem fordított neki
hátat.
Miközben ezek a gondolatok cikáznak
bennem, olykor szégyenhullámok futnak
át a lelkemen. De hát miért szégyenkezem? Nézem az elsuhanó tájat. A gyerekek
hozzám simulnak. Nekik most csak az a
fontos, hogy velem vannak. S nekem is ez a
legfontosabb. A múlt már megváltoztathatatlan. Itt, a jelenben, itt van a boldogság!
Abban a pillanatban, ami éppen van, s
azon se aggódom, hogy ez a boldogság pillanatról pillanatra újra elillan. És minek is
ragaszkodjak az egyszer megélt boldogsághoz? Az már örökre van, s folyik tovább
az élet. A boldog pillanatok, ahogy a folyó
sodorta aranyszemcsék, belesimulnak a
meder fövenyébe, úgy ülepednek le lelkünk mélyvizében. A sok csillámló aranyszemcse adja aztán a szív ragyogását.
Megérkezünk. A gyerekek boldogan futkároznak a kultúrház nagy elõcsarnokában. Elõveszem a gyerekklub két rollerét, s
azzal nagyon jól lehet gurulni a színházterem lejtõs linóleumborításán. Utána elmegyünk a boltba, veszünk vacsorára valót, s
lefektetem õket. Mit meséljek nekik? Hát,
persze, a tányértalpú medve történetét!
Másnap az óvodába viszem õket. Ani csoportjába. Amikor átadom õket, egy pillanatra megszorítom Ani kezét. Kutatón nézem, hogy tekint a gyerekeimre. Átöleli
õket, megsimogatja az arcukat anyásan.
Ebben a mozdulatban fontos üzenet van
számomra. Úgy érzem, hogy elfogadja a
gyerekeimet minden feltétel nélkül.
Este énekkar. Nekem még dolgom van, így
nem tudok a gyerekekkel lenni. Megkérem Anit, vigyázzon rájuk. Készséggel vállalja, hogy velük marad, amíg dolgom van.
Mire végzek, a gyerekek már alszanak. Ott
ül mellettük, amikor benyitok, a mese-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

HORVÁTH NÁNDOR

KISS LÁSZLÓ

sárbogárdi lakos
április 20-án, 78 éves korában elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól
április 26-án, 15 órakor
veszünk búcsút a Huszár-temetõben.

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

könyv még az ölében, mosolyogva nézi,
ahogy alszanak. Átmegyünk ketten egy
másik helyiségbe, hogy ne zavarjuk õket.
Beszélgetünk. Bekapcsolom a zenét, táncolunk, átöleljük egymást, s együtt töltjük
ezt az éjszakát. Hajnalodik már, mikor hazakísérem. Sietek vissza a gyerekekhez.
Megnézem õket, mélyen alszanak.
Amíg nálam vannak, amikor csak lehet,
szabaddá teszem magam, hogy minél többet lehessek velük. Délutánonként kerékpárral kirándulunk a környékre. Ani viszi
az egyik gyereket, én a másikat. Gyorsan
eltelik az egy hét. Hazaviszem a két kislányt Dunaföldvárra. Megígérem nekik,
hogy amint anyu elengedi õket, megint
jöhetnek Sárbogárdra.
Végre megkapom a szolgálati lakást. Veszek két forgófotelt meg egy kisasztalt.
Szinte ennyi a berendezés, de nagyon otthonos így is ez a kis garzonlakás. Ani egyre
többször tölti nálam a délutánjait, estéit.
Késõ este kísérem mindig haza, és már alig
várom a másnapi találkozást.
Egyik nap jön a hír, hogy Ani a benzinkútnál a kerékpárjával balesetet szenvedett, s
agyrázkódással kórházba került. Az elsõ
busszal megyek Székesfehérvárra a kórházba, s ezután nap mint nap ott ülök az
ágyánál. Fogjuk egymás kezét. Egy mindeddig ismeretlen érzést tapasztalok magamon ezeken a kórházi látogatásokon. Kinyílt bennem egy ajtó, vagy csatorna, amelyen át egyfolytában valami gondoskodó
szeretet áramlik a szívembõl Ani felé. Azt
érzem, ha gyönge, beteg, bennem nagy erõ
ébred, hogy tartsam, ápoljam, õrizzem. És
ebben az érzésben nem szenvedélyt érzek,
hanem egy hatalmas, nyugodt erõ megnyilvánulását. Ez a baleset még inkább elmélyíti a kapcsolatunkat.
Azon csodálkozom, hogy mi soha nem
mondjuk egymásnak, hogy „szeretlek”.
Azt az érzést, ami megnyilvánul köztünk,
mintha ez a szó, hogy „szeretlek” inkább
devalválná. Egy olyan kapu nyílt meg bennünk, amelyen át a lélek mélységeibõl õserõként tör a felszínre az a kifogyhatatlan
erõ, amely akár hegyeket is képes elmozdítani a helyükbõl, ha erre volna szükség.
Nincs neve. Kettõnk kapcsolatában én vagyok a szavak mestere, de beletörik a bicskám, amikor az érzéseimet szavakba próbálom önteni. József Attila ezt az állapotot
jellemzõ sora jut eszembe: „A lét dadog.”
Csak azt tudom, hogy az életem megváltozott, és semmi se úgy van már, mint régen.
Nem kötjük egymást azzal, hogy: „Én a tiéd, te az enyém.” Nem marad helye ebben
a szerelemben a birtoklásnak.
„Szeretni Tehozzád szegõdtem…” – Írja
Nagy László a „Vérugató tündér” címû
versében.
Az igaz szerelem nem köt meg. Enged Téged szabadon szeretni, Kedvesem!
Folytatom.

Felesége, fia és családja
Hargitai Lajos

Bogárd és Vidéke 2013. április 25.
Sárbogárdi Járási Hivatal

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2013. május
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A fiatalság titka?
Érdekes elõadáson vehettünk részt hétfõn
a könyvtárban. Peresztegi Sándor biogyógyászati kutató tartott elõadást a hosszú
élet lehetõségeirõl.

A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza

szabad gyököknek. A fõ irányzat a szabad
gyökök lecsökkentése, amit az antioxidánsok könnyen el tudnak végezni. Így
hosszabbíthatjuk meg életünket 20-30 évvel.
A közel kétórás elõadás második fele aztán egy termékrõl szólt, ami Peresztegi
Sándor állítása szerint hatékony szer a fiatalság megõrzése érdekében. Fény derült
arra is, hogy ennek összetevõi gyümölcslevek sûrítményei.

2013. május 1.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-5208-877;
május 4-5.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság út 30/a, 06-20-355-7213;
május 11-12.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
május 18-19-20.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport út 30., 06-30-9939-404;
május-25-26.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi út 6., 06-30-9398-629.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a
06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Az eseményre többen is kíváncsian jöttek
el, hogy vajon mi lehet a nagy titok. Az elsõ
egy órában Peresztegi professzor kutatásaival és életével ismerkedhettünk meg,
ami engem is lenyûgözött. Sok újdonság
elhangzott az elõadáson, több éves, biológusként szerzett tapasztalatait osztotta
meg velünk.
A professzor elmondta: földi életünk feltétele és elmúlásunk egyik oka az oxigén.
Öregedésünket az oxidáció okozza. (A
teknõs például lassú, kevés az oxigénfelvétele, így 150-200 évig is él.) Az oxidáció hatására felborul az egyensúly, melynek melléktermékeként elektronból álló, rövid
életû, de annál nagyobb reakcióképességû
molekulák termelõdnek. Ezeket nevezzük

Jómagam arra a megállapításra jutottam
az elõadás végére, hogy valóban, a gyümölcsöknél nem is lehet egészségesebb a földön – leginkább (s ez nemcsak egészségünknek, de a zsebünknek is kifizetõdõbb)
ha a kertbõl frissen szedjük, vagy facsarva,
100 %-os formában fogyasztjuk minden
nap.
Mágocsi Adrienn
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
ALMÁS-TEJSZÍNES CSIRKEMELL
Hozzávalók: 1,5 kg filézett csirkemell, 1 kg alma, 2 dl tejszín, 2 ek
liszt, 2 késhegynyi õrölt szegfûszeg, 2 késhegynyi õrölt fahéj, 2
késhegynyi õrölt gyömbér, csipet fehérbors, só, csipet cukor, 10
dkg reszelt sajt (pl. trappista).
A csirkemellet vékony szeletekre vágjuk és megsózzuk. A felét
tûzálló tálba, vagy kisebb tepsibe fektetjük. Beborítjuk a meghámozott, kicsumázott és gerezdekre vágott alma felével. Csipet cukorral megszórjuk. A következõ réteget a maradék mellszeletekbõl rakjuk, utána az almával beborítjuk az egész tepsit. A lisztet
csomómentesen összekeverjük a tejszínnel, és belekeverjük a fûszereket, majd a mellszeletekre kenjük. A tálat lefedjük alufóliával, és elõmelegített sütõben 40-45 percig sütjük. Levesszük az
alufóliát, és rászórjuk a reszelt sajtot. Annyi idõre toljuk vissza a
sütõbe, hogy a sajt szépen rápiruljon.

ALMÁS SERPENYÕS CSIRKEMÁJ
Hozzávalók (3 fõre): 10 dkg füstölt szalonna, 0,5 dl olaj, 50 dkg
csirkemáj, 1 db nagy fej hagyma, 4 db savanykás, kemény húsú alma, 1,5 dl száraz fehérbor, liszt, só, bors, majoránna.
Az olajat egy magas falú, fedõs serpenyõbe öntjük, kisütjük benne
a felkockázott szalonnát, majd kivesszük a zsiradékból a pörcöket. A májakat 3-4 darabba vágjuk, megforgatjuk lisztben, majd a
zsiradékban 1-2 perc alatt megpirítjuk több adagban (nem baj, ha
véres marad a közepe). A májat félretesszük. A hagymát felvágjuk csíkokra, megpirítjuk a megmaradt zsiradékban. Az almát
meghámozzuk, kb. 1x2 cm-es kockákra vágjuk, hozzáadjuk a
hagymához. Amikor az alma félig megpárolódott, visszatesszük a
májakat, aláöntjük a bort, fûszerezzük borssal, majoránnával, és
fedõ alatt (kb. 10 percig) készre pároljuk. Rádobjuk a szalonnapörcöket, ízlés szerint sózzuk (ha elég sós volt a szalonna, nem
igényel több sót). Petrezselymes burgonya illik hozzá.

ALMASALÁTA
Hozzávalók: 50 dkg alma, 5 dkg kristálycukor, 5 dkg mandula, 5
dkg mazsola, 2 evõkanál rum.
A megtisztított, puha almákat vékony szeletekre vágjuk, üvegtálba rakjuk. Soronként meghintjük porcukorral. Közészórjuk a mazsolát. Félóráig állni hagyjuk. Jól összerázzuk, rummal meglocsoljuk, és vékonyra vágott mandulával megszórjuk.

BUNDÁS ALMA
Hozzávalók: 60 dkg alma, 2 db tojás, 25 dkg finomliszt, 2 dl tej, 5
dkg kristálycukor, 1 csipetnyi só.
Az almát meghámozzuk, magházát kiszedjük, és széles karikákra
daraboljuk. A fenti hozzávalókból palacsintatésztát készítünk, és
az almakarikákat belemártogatjuk. Forró, bõ olajban kisütjük.
Melegen fogyasztjuk, megszórjuk vaníliás porcukorral.

ALMÁS KRÉMES
Hozzávalók: 20 dkg porcukor, 20 dkg finomliszt, 1 zacskó
sütõpor, 5 db tojás, 1 csipetnyi só, 2 evõkanál kakaópor, 1 dl
étolaj, 1 dl víz, 1 kg alma, 1 kiskanál õrölt fahéj, 2 zacskó vaníliás
puding, 20 dkg kristálycukor, 20 dkg margarin, 4 dl tej, 2
evõkanál kakaópor.
A tojások sárgáit a cukorral, olajjal, vízzel habosra keverjük. Hozzáadjuk a sütõporos lisztet, majd a felvert tojásfehérjét. A tepsit
alufóliával kibéleljük, kivajazzuk. Beterítjük a vékony cikkekre
szeletelt almákkal, fahéjjal meghintjük. Ráöntjük a tészta felét. A
másik felébe beletesszük a kakaóport, azt is ráöntjük az almára,
majd óvatosan összemárványozzuk. Közepesen meleg sütõben
megsütjük. Közben a tejet megfõzzük a cukorral és a pudinggal,
ha kihûlt, a margarinnal krémesre keverjük. A kihûlt tésztát kifordítjuk a tepsibõl, az alufóliát eltávolítjuk. A krémet rákenjük az
almás felére, a tetejét kakaóporral meghintjük.

2013. április 25. Bogárd és Vidéke

ITT A KIKELET, DE MINEK?
Most meg a tavaszt szidják.
Hogy milyen hirtelen jött.
Vakít a nap. Izzad az ember.
Nem tudja, hogyan öltözzék.
Pár nappal ezelõtt meg a telet szidták. Azt megértettem. Én is utáltam. Emlékeznek a hóval lepett autókra? A dermedt utakra? A
vacogó, bolyongó családokra? De hogy ezt a gyönyörû
tavaszi világot miért kell szidalmazni, azt nehéz megérteni. Ami a természetben jó,
pompás, az megjelent. Elég
a virágokat említeni. A virág a legtömörebb közlés az élet szépségérõl. És a többi. A levelecskék az ágakon. Az az áldott napsütés.
Már maga az, hogy nem kell fûteni. Ki lehet ülni egy padra, lehet
munkálkodni a kertben. Most meg ezzel van bajuk?
Nem lehet a világon segíteni!
Eszembe jutott a Biblia eleje, a Teremtéstörténet. Igen érdekes,
hogy a Teremtõ minden alkotása láttán megállapítja, hogy ami
létrejött, az „nagyon jó”. És ezzel könnyû egyetérteni. Kinek a
számára nem jó a világosság? És a földön termõ „gyenge füvek,
maghozó füvek, gyümölcsfák” sokfélesége, a föld felett repdesõ
madarak hada kinek a szívét nem tölti el áhítatos helyesléssel?
Vagy a Nap és a Hold keringése az égen. „És látá Isten, hogy minden, amit teremtett vala, imé igen jó” – olvashatjuk a teremtés hatodik napja kapcsán. Ezek az õsi gondolatok egybecsengenek a
legegyszerûbb, hétköznapi emberi belátásainkkal.
Van azonban vallás, amely ismeri a romboló, gonosz isten fogalmát is. Sõt 1860 táján Madách Imre a kastélya könyvtárszobájában ülve egyszer hosszan nézett maga elé. Ekkor teremtõdött
meg a lelkében Lucifer alakja. Luciferé, akinek a számára minden, ami létezik, rossz. Neki a világmindenség mindössze annyi,
hogy „nehány anyag… nehány golyóba összevissza gyúrva most
vonzza, ûzi és taszítja egymást”, és „nehány féregben öntudatra
kél”. Õ tehát úgy definiálja az embert, hogy olyan anyag, amely
öntudatra kelt. Számomra, mint öntudatra kelt anyag számára
kissé mintha szûkös volna Lucifer minõsítése, de tudom, hogy a
legelterjedtebb bölcseleti vélekedés megnyugszik az embernek
ilyen picike skatulyába való elhelyezésében. Madách mûvében,
Az ember tragédiájában Lucifer rontó-bontó tevékenysége kudarcra van ítélve, sõt amit rontani vágyik, az éppenséggel „szép és
nemesnek új csirája lesz”. Van bennem olyan aggodalom, hogy
sok ember manapság egy Úr és Lucifer közötti mérkõzésben
inkább „a tagadás õsi szellemének” adna igazat. És nekik a tavasz
rossz.
Nem tudom, igaz-e az a világsajtóban keringõ hír a magyarokról,
hogy pesszimista, folyton panaszkodó, nyafogó nép. Lehet benne
valami. Biztos van a gyógyszergyártásban olyan javallat, hogy bizonyos tabletták javítanának a helyzeten, és egy doboznyi ilyen
szer hatására mindenkinek fülig érne a szája. Szerintem van olcsóbb gyógyszer is. Nézz meg egy napsütötte vidéket, nézz meg
egy kisbabát, vagy akár rendesen nézz meg egyetlen szál virágot!
L. A.
A hét közepén anticiklon alakítja az idõjárásunkat, így sok napsütésre és kora nyáriasan meleg idõre számíthatunk. Pénteken
egy közeledõ ciklon elõoldalán a megerõsödõ délnyugati szélnek köszönhetõen a déli országrészben akár 27-28 fok is lehet. Szombaton a közelünkben
lesz a ciklon, így többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására és
a nyugati megyékben átmenetileg a hõmérséklet is visszaeshet. Vasárnap
még szórványosan lehetnek záporok, majd hétfõtõl ismét naposabb és kora
nyáriasan meleg idõre számíthatunk.
www.metnet.hu
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A gördülõ kövön
nem nõ moha, avagy
Kincses Kalendárium
1953
Április 25., Márk napja
Ezen a napon került haza 1982-ben a legrégebbi
ismert magyar vers, az Ómagyar Mária-siralom.
*
Abban a szerencsés helyzetben vagyok/voltam,
hogy a Leuveni kódexet (mely a verset tartalmazza) Belgiumban is láthattam. Itthon pedig el
szoktam vinni a diákjaimat is, akiknek minden
tanévben meséltem a történetérõl, hogy személyesen lássák a Halotti beszéddel együtt, mely jelenleg szintén az Országos Széchenyi Könyvtárban található.

A Leuveni kódex nem Magyarországon, hanem
Olaszországban keletkezett, a latin nyelvû mû
301 levélbõl áll. A 134. levél (hártyalevél) hátoldalán olvasható a 37 soros magyar vers, melynek
legszebb szakaszát szinte mindenki ismeri.
Világnak világa,
Virágnak virága,
keservesen kínzanak,
Vas szegekkel átvernek!
És mily szerencse, hogy megismerhettük!
… A kódexet – 1982-ig – a leuveni egyetemi
könyvtár õrizte, mely a II. világháborúban teljesen leégett. A könyvtár legjelentõsebb értékeit
(köztük a kódexet) páncélszekrénybe zárták,
mert jöttek a németek. A páncélszekrény a
könyvtár hosszúkás benyíló végébe volt beépítve, ajtaja elõtt még egy faajtó állt. A kis benyíló
másik keskeny oldalán ugyanolyan faajtó látszott, mely a mosdófülkébe vezetett.
A tûz mindent elpusztított, de a benyílóban nem
tett különösebb kárt, csak a faajtó pörkölõdött
meg.
A tûzvész után egy német tiszti bizottság katonai
szemlét tartott. A belgák nagyon féltek, hogy elvisznek minden megmaradt értéket.
A bizottság átment azon a benyílón is, ahol az elszenesedett faajtó mögött sértetlenül pihent a
Leuveni kódex. A németek átnéztek a másik oldalra is, ahol a mosdó elõtti ugyanolyan elszenesedett faajtót látták. Azt hitték, hogy a kódexet
rejtõ helyiség is mosdó lehet. Továbbmentek!
Horváth Lajos
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Johnny 50
A Bogárd és Vidéke egy évvel ezelõtti
számában bemutattuk Hegyi Johnnyt.
Johnny igazi életmûvész, pincérként
dolgozott, bejárta a fél világot, s rengeteg kalandban volt része. Aztán Pálfán
telepedett le, ahol sámándobokat és különbözõ hobbitárgyakat kezdett el készíteni, s közben gitározással maradt hû
örök szerelméhez, a rock and rollhoz.
Johnny most hétvégén töltötte be életének 50. esztendejét. Ezúton kívánunk
neki boldog születésnapot s további sikereket az életben.
Monhalt Ákos

Lapszemle 1913. április 20.
A helyi kötõdésû írások újfent a hírek rovatban foglalnak helyet. Olvashatunk benne az újságban is többször publikáló bogárdi írónõrõl, a nyugalom szent napjának
megzavaróiról, hiszen eleink még tudták, mit jelent a hetedik nap. Ezután különösen érdekes a háború elõestéjén a sorozási folyamatot látni. Csakúgy, mint a rendkívüli idõjárásról olvasni, amely akkor is váratlanul csapott le.
– Irodalmi felolvasás özv. Prepeliczay Eleödné szül. Korponay Aranka urasszony lapunk illusztris munkatársa, a temesvári „Arany János irodalmi társaság” legközelebbi
évi közgyûlésén – mely társaságnak különben rendes tagja – felolvasást fog tartani a
dunántúli várak regevilágáról. A kiváló írónõ a társaság egyenes meghívására utazik le
Temesvárra.
– A törvény törvény! Sajtos János és Sós János kálozi lakosok, nem törõdve a pihenésre
rendelt szent vasárnappal, ápr. 6-án tuskót és szalmát fuvaroztak. A csendõrség feljelentésére, a járásbíróság szigorú pénzbüntetéssel sújtotta a törvényre fütyölõ atyafiakat.
– A sárbogárdi sorozás eredménye. Járásunkban a sorozás f. hó 16-án fejeztetett be. Az
eredmény a következõ: 901 hadköteles közül besoroztatott 242, vagy 32,8 %. Visszahelyezett 360. Fegyverképtelennek nyilváníttatott 115. Katonakórházba rendeltetett 5, felülvizsgálatra kerül 3 hadköteles. Másutt nyert illetõséget; távolmaradt s illetve meghalt
176 hadköteles.
– Elhalt uriasszony. Egy fenköltlelkü nemes lélekkel ismét megfogyatkozott Sárbogárd
társadalma. Hosszú szenvedés után 64 éves korában megtért õseihez f. hó 17-én Bakos
Sándor nyug. jószágigazgatónak áldottlelkü felesége: Sohár Berta urasszony. Áldás
volt élete sokak számára, elköltözése pedig szomoru, pótolhatatlan veszteség. Sokan
meggyászolják, még többen megsiratják. Temetése szombaton délután ment végbe, impozáns részvét mellett. A régi magyar idõk igazi mennyasszonyának halála a Sohár,
Mészöly, Báthory családokat érinti legközelebbrõl.
– Hó, fagy, zivatar. Az Európaszerte pusztitó hóviharok járásunkat sem hagyták érintetlenül. Mult vasárnapra virradóra oly hózivatar támadt, hogy a ref. és r. kath. templomokban az istentiszteleteket meg sem tartották, mert egyetlen ember sem kivánkozott
az Isten házába. A gyümölcsnek, szõlõnek vége. A tavaszi vetésekben is óriási a kár. Ismét szomoru esztendõre van tehát kilátás.
– Káros ember szomorú sorsa. Huszár József helybeli bérkocsi-tulajdonos mult év október havában berándult Székesfehérvárra a vásárba. Éjszakára a „Bárány” vendéglõben pihent le, lovai mellett, az istállóban. Több száz koronát tartalmazó pénztárczáját
feje alá tette. Reggelre arra ébredt, hogy tárczája hiányzik. Nyomban a rendõrségre futott s bejelentvén károsodását kifejezte abbéli gyanúját, hogy a pénzt csak Varjas Károly sárbogárdi ember vihette el, ki az éjszaka folyamán az ablakon át mászott be az istállóba s feküdt le melléje, de még hajnalban távozott. A feljelentés megtétele után Huszár József ujból visszatért a „Bárány”-ba s ott tûvé tette a pénztárczájáért az egész istálló-helyiséget. Kutatása eredménnyel is járt, a mennyiben egy jászol alatt, szalma közé
rejtve, meg is találta a tárcát, sértetlen tartalmával együtt. Nagy örömében elfelejtett a
rendörségre menni, hogy bejelentse, mikép megkerült a pénze, hanem szép lassan
hazakoczogott kocsijával Sárbogárdra. Ezalatt Varjas Károlyt elcsípték a rendõrök s
csak akkor bocsátották másnap szabadon, mikor a sárbogárdi rendõrõrs megtáviratozta, hogy Huszár József jelentette a csendõrõrsön pénze megkerültét. Most Varjasnak
állt feljebb és személyes szabadság megsértése miatt feljelentést tett Huszár József ellen.
A számtalan enyhítõ körülmény figyelembevételével a helybeli kir. járásbíróság Huszár
Józsefet, a Btk. 323. §-a alapján, 50 kor. pénzbüntetésre ítélte, személyes szabadság
megsértése miatt. Vádlott felebbezett az itélet ellen.
(-b -n)
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Szkander ide-oda
Az idén is Sárosdon került megrendezésre a nemzeti szkanderbajnokság, melyen 121 fõ vett
részt és 242 nevezés született.
Érdeklõdõkbõl, nézelõdõkbõl
sem volt hiány, minden korosztály képviseltette magát. Sokan
voltak, akik az ország másik felébõl jöttek a községbe a gyõzelmet remélve.
Az általános iskolában rendezett megmérettetésen szinte
érezni lehetett a levegõben az
adrenalint. Ahogy beléptünk az
aulába, mindent a küzdelem, az
erõ és a kitartás illata lengett be.
A sárosdi csapat, az Animal Arms egyéniben szép eredményeket
ért el, hiszen 8 aranyat, 4 ezüstöt, 5 bronzot gyûjtöttek be, és csapatban a 2. helyezést érték el. A sárosdi csapat tagjai: Barzsó Alex,
Barzsó Heni, Nagy Alex, Halász Edmond, Vizi György, Herczig
Csaba, Vas Gábor, Kleisz Erik, Erdélyi Ferenc, Horváth Erik,
Molnár Mátyás, Nagy Tamás, Szalók Tibor.
A kupákat a következõ versenyzõk vihették haza:
1. Pólus (Budapest), 2. Animal Arms (Sárosd), 3. Pápa.
Gratulálunk minden résztvevõnek a kitartásért és a versenyen tanúsított sportszerû küzdelemért!

Erõs emberek bemutatója
A szkanderbajnokság részeként az erõs emberek is megmutathatták tehetségüket egy kis produkció formájában.
Lassan egy éve egy baráti társaság e sportággal foglalkozva tölti
szabad idejét. A fiúkat segíti az önkormányzat is egy kis raktárhelyiséggel, ahol a saját felszerelésükkel jó hangulatban edzenek.
Újdonságokat is bemutattak a nézõknek. Volt egy Trabant, látványos kialakítással, amit hevederekkel cipeltek. A nézõsereg nagy
tapsviharral díjazta a mutatványt. Volt kõgolyócipelés, malomkõemelés, palacktartás, rönknyomás, traktorgumiforgatás hatszor
egymás után.
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Fiatal kézisek
az országos döntõben
Móron rendezték meg április 19-én a kézilabda-diákolimpia megyei döntõjét IV. korcsoportos fiúk és lányok részére.
Sárbogárdról három csapat is indult a megmérettetésen: a Mészöly Géza Általános Iskola fiú- és a Petõfi Sándor Gimnázium
lány-, illetve fiúcsapata. Az iskolák sportolói és nevelõi együtt
utaztak a versenyre, a buszon a vidám hangulatban gyorsan elrepült az idõ.

A Mészöly csapata
Elõször a lányok játszottak, de sajnos elveszítették a meccset,
majd következtek a mészölyös fiúk, akik viszont simán megnyerték a mérkõzést. A lányok a második meccsüket megnyerték, így a
harmadik helyen végeztek. Egy meccsnyi pihenõ után jöttek a
gimis fiúk, akik szintén gyõztek.

A Petõfi gimi csapata

Hihetetlen számomra, hogy ezek a fiatal fiúk milyen fizikai erõnléttel rendelkeznek; könnyedén dobálgatták a 100 kilós súlyokat,
amiért kicsit irigykedve figyeltem õket, hiszen számukra egy befõtt kinyitása meg se kottyan.
A bemutató után a szkanderbajnokság szervezõjétõl, Barzsó Istvántól oklevelet, érmet kaptak szereplésükért. Egy vállalkozó felajánlásának köszönhetõen (Pavlicsek József) meghívták õket egy
kis bográcsozásra is.
A szkanderosok és az erõs emberek ezúton is köszönik az érdeklõdõknek a részvételt és a szeretetteljes drukkolást.

Mint sportot szeretõ szülõ, örömmel láttam, hogy a mészölyös fiúk milyen sportszerûen szurkoltak a gimiseknek, és így történt ez
fordítva is.
A döntõ mérkõzést – nagy örömünkre – a két sárbogárdi csapat
vívta a fehérvári sportiskola és Bakonycsernye legyõzése után. A
mi fiaink nagy küzdelmet vívtak egymással, de a második félidõben a mészölyösök felülkerekedtek a gimiseken, és bejutottak az
országos elõdöntõbe. De nem voltak szomorúak a Petõfisek sem,
mert õk az országos elõselejtezõben harcolhatnak azért, hogy
bejussanak a fináléba.
Most a két fiúcsapat együtt edz az országos megmérettetésre.
Gratulálunk nekik és felkészítõ tanáraiknak!

Mágocsi Adrienn

Huszár Anikó
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2013 tavasz – 1. Bozsik-torna Óriási gyõzelem a rangadón
Április 13-án 10 órakor a sárszentmiklósi pályán rendeztük az elsõ tavaszi Bozsik-tornát. Alap, Cece, Kisláng, Sárszentmiklós
U7-es, U9-es, U11-es csapatai mérkõztek.

Nagyszerû idõben, kulturált környezetben 100 fiatal labdarúgó
sportszerû, izgalmas tornát varázsolt a nagyszámú szurkolónak.
Sok jó egyéni teljesítményt láttunk, amiket a torna végén külön is
jutalmaztunk. A torna szellemének megfelelõen eredményt nem
hirdettünk, a játék volt a fontos. A Sárszentmiklósi SE minden
gyermeknek adott ajándékot.
A következõ torna: 2013. április 27., 14.00 óra, Sárszentmiklós.
Pajor László körzetvezetõ

A Sárszentmiklósi Borbarát Kör meghívja
a borosgazdákat április 27-én 9 órakor rendezendõ

XV. BORVERSENYÉRE,
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 liter borral, név, fajta, évjárat, termõhely megjelölésével. (Fehér- és rosé bor
fehér, vörösbor zöld üvegben.) Nevezési díj: borfajtánként 800 Ft. A borbírálatot követõen ebéd (1.500 Ft/fõ, a bor leadásakor fizetendõ), eredményhirdetés, oklevelek átadása.
További érdeklõdési lehetõség: Szilveszter János elnöknél a 06 (30)
237 5658-as, vagy Gróf Ferenc titkárnál a 06 (30) 301 6321-es telefonszámon.

A Road Masters csoport eredményei
Velence–Bicske
Polgárdi Vertikál–Mezõfalva
Szabadegyháza–Bakonycsernye
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Sárszentmiklós
Baracs–Kápolnásnyék
Dunafém-Maroshegy–Sárosd
Martonvásár–Kisláng
Iváncsa–Szár

5-2
1-0
5-0
6-1
0-3
2-1
1-0
1-1

A csoport állása
1. Velence
2. Sárosd
3. Martonvásár
4. Iváncsa
5. Gárdony–Agárd
6. Dunafém–M.hegy
7. Szár
8. Bicske
9. Kisláng
10. Bakonycsernye
11. Polgárdi Vertikál
12. Sárszentmiklós
13. Szabadegyháza
14. Mezõfalva
15. Kápolnásnyék
16. Baracs

22
21
22
22
21
22
21
21
22
21
22
22
22
21
22
22

19
14
14
11
11
11
9
11
7
6
5
6
5
6
5
1

2
2
2
6
3
3
9
2
5
5
7
3
6
2
4
3

1
5
6
5
7
8
3
8
10
10
10
13
11
13
13
18

Megyei férfi kézilabda-mérkõzés, rájátszás, III. forduló

VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 35:24 (19:10)
Vezette: Csõregi–Krupják.
Kezdõ: Németh I. – Goldberger, Bodoki 4, Pluhár 1, Rehák 4, Balogh 6, Nacsa 4.
Cserék: Borostyán – Baki 1, Botka, Németh II. 3, Suplicz, Kaló 3,
Hegedüs 1, Vorsléger 5, Szabó J. Zs. 2. Edzõ: Bodoki György, másodedzõ: Takács Lajos.
Ellenfelünk kezdte jobban a mérkõzést, de gyorsan sikerült magunkhoz ragadni az irányítást, és az elsõ félidõ felénél már mi vezettünk 4 góllal. Védekezésünk gyönyörûen összeállt középen a
Balogh–Suplicz–Hegedüs triónak köszönhetõen. Támadójátékunkra sem lehetett panasz, lövéseink rendre utat találtak a kapuba. A szünetben már 9 góllal vezettünk.
A második félidõben nagyon jól tartottuk az elsõ játékrészben
megszerzett elõnyünket, a vendégeken látszott a bizonyítási vágy,
de nem igazán tudtak velünk mit kezdeni. Vorsléger Zoli és Németh Tomi a nyitott védekezésben nagyot melózott, amibõl jó pár
lerohanásos gólt tudtunk szerezni. Szinte hibátlan mérkõzést játszottunk, mindenki kihozta magából a maximumot, és technikai
hibákat is csak ritkán követtünk el. 9 gólos gyõzelem a vége.
Küzdelem, akarat, összetartás – talán ez a három dolog volt a fõ
összetevõje a hétvégi gyõzelemnek. Jó volt újra látni a csapatot ismét abban a fényében csillogni, ami miatt sok ember megkedvelte. Nagybetûvel nem szabad kiemelni senkit sem, mert ez az eredmény teljes mértékben a csapatról szólt.
Tájékoztatjuk tisztelt szurkolóinkat, hogy a hétvégén a szombati
mérkõzésünk a SIMONTORNYAI sportcsarnokban(!) kerül
megrendezésre, mert a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnoka este 8 óráig foglalt ifjúsági rendezvény miatt.
Sok szeretettel várjuk minden kedves szurkolónkat
szombaton 18 órakor a simontornyai sportcsarnokban!
Április 27. (szombat) 18.00 óra, Simontornya: VAX
KE Sárbogárd–Bicske TC.
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Tamás

Az Agárdi Termál csoport eredményei
Pusztaszabolcs–Ercsi
Sárbogárd–Vajta
Seregélyes–Káloz
Nagylók–Kulcs
Mezõszilas–Baracska
Adony–Dunaújváros Pase II.
Dég–Lajoskomárom
Aba-Sárvíz–Sárszentmihály

2-0
1-4
2-0
7-1
1-0
1-3
0-4
5-4

17 44
23 30
20 14
25 20
37 12
31 4
16 24
44 9
41 -7
46 -15
42 -24
50 -21
40 -6
34 -10
62 -25
70 -49

59
44
44
39
36
36
36
35
26
23
22
21
21
20
19
6

1. Dunaújváros Pase II.
2. Ercsi
3. Aba–Sárvíz
4. Pusztaszabolcs
5. Seregélyes
6. Sárszentmihály
7. Nagylók
8. Adony
9. Mezõszilas
10. Vajta
11. Sárbogárd
12. Lajoskomárom
13. Káloz
14. Kulcs
15. Dég
16. Baracska

21
20
20
21
21
21
21
21
21
22
21
21
20
21
21
21

21
14
13
13
13
11
10
8
9
7
5
5
5
2
2
1

0
3
5
4
4
2
4
5
1
6
6
4
3
3
2
4

0108
3 73
2 53
4 63
4 50
8 49
7 47
8 38
11 30
9 31
10 31
12 30
12 34
16 27
17 22
16 24

Mezõfalva II.–Mezõkomárom
Rácalmás–Nagykarácsony
Zichyújfalu–Elõszállás
Nagyvenyim–Perkáta
Cece–Sárszentágota
Alap–Szabadegyháza II.
Kisapostag–Dase

12-0
3-0
1-3
3-3
7-0
1-1
1-3

A csoport állása

A csoport állása
61
53
34
45
49
35
40
53
34
31
18
29
34
24
37
21

A Zöldharmónia csoport eredményei

18 90
19 54
27 26
20 43
27 23
52 -3
41 6
35 3
38 -8
51 -20
46 -15
48 -18
52 -18
86 -59
80 -58
70 -46

63
45
44
43
43
35
34
29
28
27
21
19
18
9
8
7

1. Szabadegyháza II.
2. Cece
3. Alap
4. Dase
5. Nagykarácsony
6. Sárszentágota
7. Elõszállás
8. Perkáta
9. Kisapostag
10. Rácalmás
11. Mezõfalva II.
12. Nagyvenyim
13. Zichyújfalu
14. Mezõkomárom

20
19
20
18
19
18
19
19
19
19
18
19
18
19

15
14
12
11
10
9
9
7
6
6
6
4
3
0

4
2
6
2
2
2
2
2
4
3
2
5
2
2

1
3
2
5
7
7
8
10
9
10
10
10
13
17

79 26 53
48 17 31
68 25 43
52 21 31
43 37 6
49 40 9
32 32 0
39 56 -17
30 35 -5
40 45 -5
36 42 -6
29 47 -18
20 46 -26
17 113 -96

49
44
42
35
32
29
29
23
22
21
20
17
11
2
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Április 27., 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 Biciklitúra 10.00 Noé barátai
10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35
Kortárs 13.05 Angi jelenti 13.35 Úti célok 13.55 MTK Budapest–DVTK labdarúgó-mérkõzés 15.55 Zöld Tea 16.25 A világörökség kincsei 16.45 Rejtélyek, mítoszok és legendák madártávlatból 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Armageddon 22.45 Cserbenhagyás 0.25
Demjén-koncert 1.20 Seraphim Falls – A múlt szökevénye
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.15 Mint a mesében 11.15 XX. század – A legendák velünk élnek 11.45 Házon kívül 12.20 Míg a halál el nem választ
12.45 Nõi kézilabda bajnoki döntõ mérkõzés 14.30 A zöld íjász 15.35 A hõs legendája 16.40 A kincses sziget kalózai 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30
Pokoli áramszünet 23.20 Farkangyal 1.20 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 Lara Croft – Tomb Raider 22.45 Sose találtok rám! 0.30 Psych –
Dilis detektívek 1.30 Astro-világ 2.35 Monk – Flúgos nyomozó 3.30 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Április 28., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 „Ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre!” 10.05 Kérdések a Bibliában 10.15 Református magazin
10.40 Református ifjúsági mûsor 10.50 Reformáció és tolerancia 11.15 Csodát
termõ hit 11.45 Zsinagógák 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 Labdarúgó vb
magazin 13.05 TS – Sport 7 13.35 Úti célok 13.50 Kis tini a nagyvilágban 14.50
Molly és Mopsz 16.25 Ferencvárosi TC–Videoton FC labdarúgó-mérkõzés 18.50
A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30
Krízispont 23.15 MüpArt Classic – Gálaest a tánc világnapja tiszteletére 1.10
Belsõ útvesztõ
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.40
TeleShop 11.35 Gasztrotúra 12.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.35 Dirty Dancing 13.05 Tuti gimi 14.00 Megkavarva 16.05 Piedone Afrikában
18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Tintaszív 22.05 Ragadozó 0.10 Portré 0.50
Cobra 11
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 Zöld Világ 6.50 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05
Nagy vagy! 12.05 Egészségmánia 12.35 Stahl konyhája 13.05 Több mint testõr
13.35 Zsaruvér 14.35 Hawaii Five-0 15.35 Lángoló Chicago 16.35 Lara Croft –
Tomb Raider 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Nemzetbiztonság Bt. 21.45
Mission Impossible 3. 0.10 Sose találtok rám! 1.45 Astro-világ 2.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05
Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00
Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi
újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok
nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.50 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 29., 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 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 Hacktion újratöltve 21.10
Kékfény 22.10 Az Este 22.45 Kortárs 23.15 Aranymetszés 0.10 Híradó 0.25
Boston Legal – jogi játszmák 1.05 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz
Plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 Showder Klub 23.40 A hatalom hálójában 0.55 Reflektor 1.10 A terminátor – Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Té-
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nyek 14.50 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörténhet! 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 Amerikai tinédzserek 4.00 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 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 30., 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 14.15 Útravaló 14.35 Ízõrzõk 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A szenvedélyek
lángjai 16.45 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10 Hölgyek öröme
22.05 Az Este 22.35 Tudorok 23.30 Híradó 23.45 Boston Legal – jogi játszmák
0.30 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace klinika 23.30
XXI. század – A legendák velünk élnek
TV2: 6.00 Abraka Babra 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 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörténhet! 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 Bean – Az igazi katasztrófafilm
23.20 Esküdt ellenségek 0.20 Update Konyha 0.25 Tények 1.00 Astro-világ 2.05
A rózsa énekei 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 katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Május 1., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Hrvatska krónika 6.25 Ecranul
nostru 6.55 Ma reggel 9.00 A legendás musztáng 10.25 Szeleburdi vakáció
11.40 Úti célok 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Gasztroangyal 13.30 Az elveszett szurdok csimpánzai 14.30 Molly és Mopsz 16.00 A légy 16.05 Alfa Rómeó
és Júlia 17.45 Holdhercegnõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Drágán add a
rétedet 21.45 Doktor Parnassus és a képzelet birodalma 23.50 Quincy Jones 75.
születésnapi koncertje – Montreux
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Míg a halál el nem választ
10.30 Fura farm 12.35 Az ember, aki túl keveset tudott 14.30 Roxanne 16.45
Nagy durranás 2. – A második pukk 18.30 Híradó 18.55 A kincses sziget 22.45
Fejcserés támadás 0.30 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 TV2 matiné 8.45 Bajkeverõ majom 10.10 Kutyám, Jerry Lee 3. 12.00
Derék Dudley 13.30 Winnetou és barátja, Old Firehand 15.20 Grease 17.25 Hal a
tortán 18.30 Tények 19.00 Malac a pácban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás
20.45 Görögbe fogadva 22.30 Katasztrófafilm 0.10 Vadbarmok 1.50 Görögbe
fogadva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 Ünnep reggelén 8.05 Tiltakozástól a közömbösségig 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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Május 2., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Világ+Kép 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 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Átjáró 13.55 Párizsi helyszínelõk
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 Poén Péntek 21.30 Munkaügyek – Irreality
Show 22.00 Az Este 22.35 Nemzeti nagyvizit 23.05 A rejtélyes XX. század 23.35
Híradó 23.50 Boston Legal – jogi játszmák 0.35 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségkalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20
Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30 A rejtély 23.35
Brandmánia 0.15 Reflektor 0.30 A Grace Klinika 1.30 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki
14.00 Tények 14.50 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is
megtörténhet! 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 szellemlovas 23.35 Propaganda 0.35 Update Konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 A szellemlovas
4.05 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 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

Május 3., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Az elveszett szurdok csimpánzai 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 Legenda – Máté Péter
21.30 Az Este 22.05 Shine a Light – Rolling Stones Scorsese szemével 0.05 Híradó 0.20 Boston Legal – jogi játszmák 1.05 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05
Brandmánia 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-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék
0.35 Reflektor 0.50 Gasztrotúra
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 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is
megtörténhet! 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 Amerika kedvencei 23.30
Jog/Ászok 0.30 Update Konyha 0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.15 Amerika kedvencei 3.55 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 Magyar Pünkösdi egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Április 26., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Költészet napja Pálfán (30p), Felolvasóest a könyvtárban (53p), A
Cecei Harmónia Kórus jótékonysági estje (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 27., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Bozsik Kupa Sárszentmiklóson (25p), Kézilabda-mérkõzés (60p) 13.00 Lapszemle 14.00 Költészet napja Pálfán (30p), Felolvasóest a könyvtárban (53p), A Cecei Harmónia Kórus jótékonysági estje (90p) 18.00 Lapszemle 19.00 Barokk est a
díszteremben (60p), Nagylóki kulturális est (119p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 28., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Költészet napja Pálfán (30p), Felolvasóest a könyvtárban (53p), A Cecei Harmónia Kórus jótékonysági estje
(90p) 13.00 Heti híradó 14.00 Barokk est a díszteremben (60p), Nagylóki
kulturális est (119p) 18.00 Heti híradó 19.00 Szeverényi (ism.), Csihaevangelizáció (ism.) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 29., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szeverényi (ism.), Csiha-evangelizáció (ism.) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A Mészöly iskola bálja
(105p), Retrokoncert 1. rész (90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 30., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Bozsik-kupa Sárszentmiklóson
(25p), Kézilabda-mérkõzés (60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A
Huszics Vendel Kórus koncertje Gyönkön (~70p), Dr. Zacher Gábor elõadása 1. rész (~120p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 1., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Mészöly iskola bálja (105p), Retrokoncert 1. rész (90p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 2., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Szeverényi (ism.),
Csiha-evangelizáció (ism.) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
2013. május 3-án, pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
ANGOL KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA
FELKÉSZÍTÕ TANFOLYAM.
Horváth Veronika. 06 70 3765 261
Sárbogárd központjában
CSALÁDI HÁZ SÜRGÕSEN ELADÓ,
3 MILLIÓ FT. 06 30 258 6665
Sárbogárd központjában és Cecén
ÉPÍTÉSI TELKEK
sürgõsen ELADÓK.
1,1 MILLIÓ FT/TELEK. 06 30 258 6665

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

GOLGOTA TEMETKEZÉS
TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Vállaljuk temetések teljes körû lebonyolítását.
Széles körû kegyeleti kellékek választéka (koporsós és urnás temetéshez), elhunytszállítás,
sírásás, hantolás, kriptaépítés, ravatalozás.
Családi koszorú árából 10.000 Ft kedvezmény
vagy a szertartást végzõ díjának árából 8.000 Ft
kedvezményt adunk.
Díjmentes szolgáltatások: anyakönyvezés, sírkõfedlap levétele és visszahelyezése temetéskor.
Iroda és bemutatóterem:
Sárszentmiklós, Köztársaság út 180/A –
06 (20) 460 7151, 06 (20) 217 6437
Alap: Zsigmond Györgyné,
VIRÁGBOLT, Honvéd út 14., 06 (20) 217 6437
Pálfa: Popelis Lászlóné,
VIRÁGBOLT, Fõ út 12., 06 (20) 217 6437

38-as Tamaris (egy pár fekete, egy pár fehér), Vera
Pelle, Deska (fekete) alkalmi nõi cipõk, Esprit kismama-farmernadrág (fekete), fekete IKEA-s laptop
táska (45x35 cm-es) alig használtan eladók. 06
(30) 3483 320.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Két fõ „B-C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
mozgóbolti eladót és egy fõ segédmunkást felveszünk. Pályakezdõk jelentkezését is várjuk. Érdeklõdni telefonon: 06 (30) 382 4133 (3557381)
Sárbogárdon a Salamon utcában, 3 szobás ház 7
millió Ft-ért eladó. 06 (30) 2376 862 (3557591)
2
Sárbogárdon, központi helyen 50 m üzlethelyiség
kedvezõ áron eladó. Telefon: 06 (30) 363 7533
(3557400)

Családi ház eladó Árpád utca 25., lakást is beszámítunk. 06 (20) 561 3605, 06 (30) 557 8672 (3557395)
2
Családi ház Sárbogárdon 40 m lakótérrel eladó,
albérletbe kiadó. 06 (30) 532 6170
Tollpaplan-készítés hozott anyagból. Kész paplanok is kaphatók. Pákolicz Árpádné, Sárszentágota,
Széchenyi út 5/b. 06 (25) 476 051 (3557393)

Minõségi tûzifa eladó. Cser, bükk, gyertyán, hasított 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 eladó. 06 (20) 419 4940
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)
Sárbogárd központjában, a Rózsa utcában, négy2
2
lakásos társasházban 73 m emeleti lakás, 240 m
kiskerttel (szõlõlugas+diófa), 5,5 millió forint
irányáron eladó. 06 (30) 483 7886
Sárbogárd központjában négylakásos társasházban felújított lakás eladó. 06 (20) 405 7366
Ház eladó a Balassi utcában. Érdeklõdni: 06 (30)
506 8773
Eladó Rétszilason kétszobás családi sarokház bekerítve, víz, villany, gázcsonk, ásott kút, gyümölcsfák, szõlõ, 800 öles telek. Telefon: 06 (25) 471 984

MEGHÍVÓ A III. HALÁSZLÉFÕZÕ-VERSENYRE
A verseny helye és idõpontja: Amadeus étterem elõtti tér, 2013. május 1., 9 óra.
Szeretetettel várjuk Önöket tetszõleges létszámú csapattal a rendezvényünkre.
A szervezõk valamennyi csapatnak biztosítanak 3 db halat kb. 4-5 kg súlyban. Korlátozott számban asztalokat is kihelyezünk.
A versenyzõ csapatoknak minden egyéb kellékrõl – felszerelés, eszközök, fûszerek, edények – maguknak kell gondoskodni.
Nevezési díj: csapatonként 4.000 forint. Nevezési határidõ: április 29.
Az elkészült ételek zsûrizése után az elsõ három helyezett oklevélben és tárgyjutalomban részesül.
Jelentkezni Nedoba Károlynál, vagy Móricz Lászlónál lehet a 06 (70) 3349 148-as, illetve a 06 (30)
5307 345-ös telefonon, vagy személyesen.
Jó versenyzést, kellemes kikapcsolódást kívánunk!
Rendezõség

Sárbogárdi közjegyzõi
irodámba

15 %

jogi szakvizsgával
rendelkezõ
közjegyzõhelyettest

KEDVEZMÉNYKUPON
25.000 Ft vásárlás felett!

keresek.

Érvényes 2013. április 27-tõl május 11-ig.
A kedvezmény akciós termékekre
nem érvényes.

Jelentkezési határidõ
2013. május 4.

HASZNÁLTBÚTOR-KERESKEDÉS,
SÁRBOGÁRD, KÖZTÁRSASÁG ÚT 38.

Jelentkezés módja
a fucsala@mokk.hu e-mail címen.

NYEREMÉNYJÁTÉK
2013. április 24–május 31-ig.
Részletek, feltételek:
Miklósi ABC/Reálpont üzlet
Sárbogárd,
Köztársaság út 187.

Nyitva tartás: szerdán: 8.30–18.00 óráig,
szombaton 8–13 óráig.
Telefon: 06 (20) 9937 248

Bogárd és Vidéke 2013. április 25.
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Hirdetmény

Tájékoztatás a digitális átállás idõpontjáról

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2013. április 12-ei ülésén elfogadta:
– a 18/2013. (IV. 17.) önkormányzati
rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról;
– a 19/2013. (IV. 17.) önkormányzati
rendeletet a piacok és vásárok tartásának rendjérõl szóló 21/2009. (VI. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 20/2013. (IV. 17.) önkormányzati
rendeletet a partnerségi egyeztetés szabályairól;
– a 21/2013. (IV. 17.) önkormányzati
rendeletet az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelmérõl szóló 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 22/2013. (IV. 17.) önkormányzati
rendeletet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 23/2013. (IV. 17.) önkormányzati
rendeletet az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Tájékoztatom Sárbogárd város lakosságát, különösen az analóg mûsorszórás megszûnése kapcsán érintetteket, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósság (NMHH)
közzétette a televíziós mûsorsugárzás digitális átállásának ütemezését és az átállással
kapcsolatosan rászorulók állami támogatásával kapcsolatos tájékoztatóját.
A felmérés megkezdõdött, a megbízólevéllel rendelkezõ felmérõk felkeresik a szociálisan leginkább rászorultakat, hogy tájékoztassák õket az állami segítségnyújtás lehetõségérõl, illetve arról, hogyan juthatnak hozzá a digitális mûsorszórás vételéhez
szükséges kiegészítõ eszközökhöz, hogy senki ne maradjon televíziós vételi lehetõség
nélkül.
Fejér megye területén az 1. ütemben, 2013. július 31. napján kerül lekapcsolásra az
analóg televíziós vételi lehetõség.
Az NMHH hirdetménye teljes terjedelmében olvasható a www.sarbogard.hu weboldalon.
A Digitális Átállás Támogatási Programról további felvilágosítás kérhetõ a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság
– ingyenesen hívható telefonszámán: 06 (80) 38 39 40,
– levelezési címén: 4001 Debrecen, Pf. 230.,
– elektronikus levelezési címén: digitalistv@nmhh.hu,
– weboldalán: www.digitalisatallas.hu.
Kérem az érintetteket, hogy a felmérés során mûködjenek együtt az Önök állami támogatásra való jogosultságának megállapítása, a digitális átállás megkönnyítése érdekében.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Dr. Varnyu Péter aljegyzõ–hatósági osztályvezetõ

Értesítés
A HBE vezetõsége értesíti a gondozási
körbe tartozókat, hogy az elmaradt ügyfélszolgálati nap 26-án 9.00 órától kerül
megtartásra a József Attila Mûvelõdési
Központ nyugdíjasklubjában.
HBE-vezetõség

Felhívás
A Sárbogárdi Aranyvölgy Vadásztársaság felhívja a területéhez tartozó gazdák figyelmét: amennyiben vadkárral
kapcsolatos problémájuk van, jelezzék
azt a 06 (20) 4222 598-as telefonszámon.
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