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A Dél-Mezõföld független hetilapja

Az emberek nyelve
Van egy ausztrál barátunk, Eric. Szereti
Magyarországot és a magyarokat. Idõnként meglátogat bennünket. Legutóbbi látogatásakor összebarátkoztak 4 éves kislányommal, Lilivel. Anyanyelvük különbsége nem jelentett akadályt közöttük. Lili
azóta is emlegeti Õt.
– Anya, Eric mikor tanulja meg az emberek nyelvét? – kérdezte egyik nap.
– Miért, mi az emberek nyelve? – kérdeztem vissza.
– Hát a magyar! – válaszolta.

Lám, két különbözõ anyanyelvû ember képes csak részben a szavakra hagyatkozva
megérteni egymást, miközben sok esetben
magyar és magyar nem érti egymást. Albin
tanár úr heti írása is arra világít rá, hogy
egy nyelvet beszélünk, közös a nemzeti
imánk s a vágyunk: jókedv, bõség – béke
másokkal, magunkkal. Mégis úgy beszélünk egymással, mint az idegenek … az
idegenekkel viszont jól megértjük egymást.
A gyermeknek az õt körülölelõ közeg (a
közösség, a nyelv) a magától értetõdõ,
amiben magból gyümölcsöt hozó fává cseperedik. Egy gyerek nem szégyelli az identitását, ami elvághatatlan köldökzsinór.
Jó példa erre a gimnázium legfrissebb Kazinczy-jelvényes diákja, aki kiemelkedõen
szerepelt a Szép magyar beszéd versenyen.
Van egy ausztrál barátunk, Eric. Szereti
Magyarországot és a magyarokat. És mi
szeretjük magunkat?
Hargitai–Kiss Virág
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A járási hivatal elsõ hónapjai
Simon Jánost, a Sárbogárdi Járási Hivatal vezetõjét arra
kértem, beszéljen a hivatal elsõ hónapjairól, az eztán várható változásokról, és nem utolsósorban magáról.
– Hol végezted az iskoláidat, ami aztán a jegyzõi pályájáig, majd a
járási hivatalig vezetett?
– A Tolna megyei Bonyhádon születtem 1975-ben. Középiskolai
tanulmányaimat Szekszárdon végeztem, illetõleg az államigazgatási fõiskolán végeztem 2000-ben. 16 évet töltöttem eddig munkaviszonyban, mindet az államigazgatásban.
– Volt-e a családban valaki, aki hivatali pályán mozgott, ami afelé
motivált, hogy az államigazgatásban helyezkedj el?
– Igen, édesanyám elsõsorban anyakönyvi feladatokat látott el,
még a régi közös tanácsban dolgozott néhány évet. Ott pötyögtem
az elsõ ütéseket a régi írógépeken. Az elsõ munkahelyemen, a
bonyhádi polgármesteri hivatalban is úgy kezdtem, hogy gombos
írógéppel gépeltem a határozatokat.
– Ott milyen munkakörben dolgoztál?
– Alulról kezdtem a ranglétrát. Közhasznú munkásként lettem
fölvéve, és a titkárságon dolgoztam, ahol mindent megismertem,
ami a polgármester és a jegyzõ feladatához tartozott. Majd szabálysértésekkel illetõleg birtokvédelmi ügyekkel foglalkoztam.
– Késõbb Cece jegyzõjeként ismerhettünk meg, aztán amikor a körjegyzõség beindult, több polgármesteri hivatalnál e pozícióban mûködtél. Hány évet dolgoztál a cecei hivatalban? Mikor kerültél oda
Bonyhádról?
– Bonyhád és Cece között volt még egy-két állomás. Körjegyzõként dolgoztam Tolna megyében is, majd 3 évet dolgoztam a
2004-ben megalakuló jogi segítségnyújtó szolgálatnál, ami most
igazságügyi hivatal. 2007. február 1-jével neveztek ki Cece nagyközség jegyzõjévé, és 2007. március 1-jével alakult meg a körjegyzõség Vajtával. 4 hónapig helyettesítettem Sáregresen is, úgyhogy
a járás déli részét már ismertem, mielõtt kineveztek a járási hivatal vezetõjének.
– Közben kellett-e még valamilyen iskolákat végezni, volt-e késztetésed arra, hogy még képezd magad a változó rendszerben?
– Aki körjegyzõként dolgozik, az iskolarendszerben nem nagyon
tudja képezni magát, mert nagyon nagy a megterheltség. Olyan
jogszabályi változások vannak, amiket napi szinten kell követni. A
kötelezõ képzéseken folyamatosan részt vettem, illetõleg informatikai ismereteket sajátítottam el.
– Magánéletedben szívesen szõlészkedsz, borászkodsz, ha jól tudom;
Szekszárd megérintett ilyen szinten is.
– Valószínûleg az 5 év középiskola illetõleg technikum nyomta rá
a bélyegét az ilyen jellegû érdeklõdésemre, hiszen aki Szekszárdon lakik, az szõlészkedik, borászkodik is egyben. Szinte minden
tanárom ezzel foglalkozott.
– Erre jut idõ a sok munka mellett?
– Mindenkinek arra jut ideje, amire rászánja az idejét. Amellett,
hogy szõlészkedem, már lassan 4 éve japán harcmûvészetet is tanulok, amit kevesen tudnak, meg nem is nagyon szoktam reklámozni, de úgy gondolom, ez is egy elhivatottság, és arra is idõt kell
szánni.
– Honnan jött a japán harcmûvészet?
– Aki szellemi munkát végez, annak, úgy gondolom, mindenképpen szüksége van egy más jellegû tevékenységre, ami vagy fizikai
jellegû, vagy egy aktív/passzív meditáció. Én inkább az aktív mellett döntöttem.
– A járási hivatal idén januártól mûködik. Miben más a munkád,
mint a jegyzõi munkakör?
– Sokban más, sokban hasonló. Itt nagyrészt állami hatósági feladatokat végzünk. Ebben nem változott a munka. Abban viszont
változott, hogy nem 10-12 fõs apparátussal dolgozunk. A járásban
60 kormánytisztviselõ dolgozik. 4 szakigazgatási szervünk van. A
törzshivatalon belül van két osztály. Az ilyen volumenû vezetõi
irányítás újdonság egy jegyzõi pályához képest.

– Talán könnyebbség, hogy a 60-ból több embert ismertél már, hiszen
a munkád során találkoztatok több helyzetben illetve a hivatali
munkában.
– Az önkormányzatoktól nemcsak feladatokat, hanem megfelelõ
létszámot is vettünk át. A saját hivatalomból, Cecérõl is hoztam el
kollégákat, illetõleg a kis településekrõl és Sárbogárd önkormányzatától is jöttek át dolgozók. Ebbõl a szempontból könynyebbség volt.
– Milyen irodák mûködnek itt?
– A járási hivatal törzshivatala – ami magában foglalja az okmányirodát és a hatósági osztályt – egy része a sárbogárdi hivatal emeletén kapott helyet. Itt foglal helyet a gyámhivatal és Klebelsberg
Intézményfenntartó Társulás is. Az okmányiroda a megszokott
helyén van. Emellett még 3 szakigazgatási szervünk mûködik. A
megszokott helyén mûködik a munkaügyi kirendeltség, a földhivatal illetõleg az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás.
– Mekkora körzetet ölel fel a járás, hány település tartozik hozzátok?
– Országosan is közepes nagyságú járásnak mondható a sárbogárdi, 30.000 körüli a lakosságszám, 12 település van. A törzshivatalból egy ügysegéd az északi településeken megjelenik minden héten legalább egy fél napot. Ott leadhatják az ügyfelek a kérelmeiket, bármilyen problémájuk van, felvilágosítást kapnak. Az ügysegéd behozza a leadott iratokat, és itt kerül ügyintézésre a beadott
dokumentum. A cecei kirendeltségünkön két ügyintézõnk van,
egy állandó jelleggel Cecén tart ügyfélfogadást. Egy kolléga a déli
településeken látja el az ügysegédi feladatokat. Õ Cecére viszi a
kérelmeket, ott kerül ügyintézésre minden dokumentum.
– Milyen ügyekben lehet a járási hivatalhoz fordulni, amik korábban
megyei szinten voltak elérhetõk, tehát be kellett mondjuk utazni az
ügyfeleknek Fehérvárra?
– Megyei szintrõl kaptuk meg a szabálysértési ügyeket. Ez korábban a jegyzõknél volt, majd átkerült a megyei kormányhivatal hatáskörébe.
– Milyen szabálysértések tartoznak, ide?
– A legegyszerûbb példa, és sajnos a leggyakoribb a tankötelezettség megszegése. Önkormányzati szintekrõl is kerültek be feladatok hozzánk.
– Kívülállóként azt mondhatnám: minek kellett a járást ideszervezni
plusznak, miért jobb ez a rendszer, hogy az önkormányzatoktól bizonyos feladatok járási hivatali körbe kerültek át?
– Amilyen feladatok átkerültek az önkormányzatoktól, azok valójában állami feladatok. Például a szociális ügyekbõl átkerült az
ápolási díj, a közgyógyellátási igazolvány. Az önkormányzatokon
csak átfutottak ezek az ügyiratok, plusz költséget jelentettek az
adminisztráció miatt. Most az állam maga intézi az ügyeit, így egységesebb a jogalkalmazás, ami minden településre el tud jutni, hiszen minden településen minden héten legalább egy fél napot eltölt a járási hivatal ügysegéd formájában vagy a cecei kirendeltség
formájában. A járási hivatalok kiteljesedése majd a megalakuló
kormányablakoknál fog megvalósulni, ahol minden államigazgatási feladatot el lehet indítani.
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2013 végén Sárbogárdon is lesz kormányablak az okmányirodában, ami reggel 8-tól
este 8-ig lesz nyitva.
– Az elsõ negyedévetek hogyan zajlott?
– Megtörténtek az ügyiratátadások, ami
rendben zajlott, minden önkormányzat
partner volt. Átadásra került a bútorzat is;
ha jött egy ügyintézõ egy településrõl, akkor hozta magával a bútorzatát, az informatikai eszközeit. Az év elejét lekötötte az
is, hogy kialakítsuk a hivatal elhelyezését.
Utána következett a feladat, hogy amilyen
státuszra nem kaptunk ügyintézõt, ott fel
kellett tölteni az állást, hiszen a munkának
mennie kellett. Ez nagyjából február végén fejezõdött be. Március 1-jével meg
tudtuk nyitni a cecei kirendeltségünket,
ahol két ügyintézõ dolgozik. Utána jöttek
a feladatok és a meglepetések. Ma kaptam
egy elektronikus levelet, amibõl kiderült,
hogy például Móron feleannyi ügyiratot
kaptak, mint mi, és hogy a Sárbogárdi járásban 22,5 %-os a munkanélküliség. Ezzel párhuzamosan nagyon magas a gyámhivatal leterheltsége szabálysértési ügyekben. Ráadásul a klasszikus gyámhivatali
feladatok mellett megkapták a védelembe-vételi és iskoláztatási támogatással
kapcsolatos feladatokat. A munkaügyi kirendeltséget érinti, hogy július 1-jével sajnos bõvül az illetékességi területe, ugyanezzel az apparátussal.
– Az irodában töltöd a legtöbb idõt, vagy
mászkálsz a különbözõ egységek között?
– A szakigazgatási szervekhez rendszeresen ellátogatunk, de azok irányítása a megbízott vezetõk feladata. Rendszeresen tartunk vezetõi értekezletet; megvalósítottuk, hogy a szakigazgatási szervek között
jobb legyen az együttmûködés, az információáramlás, hiszen sokszor tudnak segíteni
egymáson.
– A kollégák hogyan szoktak hozzá az új
rendszerhez?
– Szerencsés helyzetben vagyunk, mert az
igazgatási szervek nagy része már a kormányhivatalhoz tartozott, csak megyei vezetéssel, így a kollégák a kormányhivatal
problémáit, jó tulajdonságait, rendszerét
már ismerték, tehát nekik nincs új a nap
alatt, nem merült fel olyan probléma, amit
ne tudnánk megoldani. Szerintem ezért
zökkenõmentesen zajlott le az átállás.
– Milyen maga a közösség, ha az emberi
oldalát nézzük?
– Most van kovácsolódóban. Nagyon sok
kolléga ismerte egymást, én is sokukat ismertem már. Úgy látom, jó kis csapat fog
összejönni. Persze, a puding próbája az
evés. A pörköltfõzõn szeretnénk indulni,
mert úgy gondolom, nemcsak hivatalon
belül kell megteremteni ezeket a kapcsolatokat, hanem a szabad idõben is, amikor
talán közelebbrõl meg tudják egymást ismerni a kollégák.
– Akkor a pörköltfesztiválon nem hivatali
körülmények között, személyesen is találkozhatunk veletek.
– Várunk mindenkit szeretettel a sátrunkban!
Hargitai–Kiss Virág
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Bemutatkozott a
Demokratikus Koalíció
Pénteken délelõtt sajtótájékoztató keretében mutatkozott be a Demokratikus Koalíció,
azaz DK a sárbogárdi Amadeus étterem emeletén.
Niedermüller Péter alelnök szólt elõször a jelenlévõkhöz. Megtudhattuk, hogy tavaly október óta járja az országot a 2012 szeptemberében alakult politikai szervezet, hogy megismerjék, a Budapesttõl távolabbi vidékeken hogyan élnek az emberek. Látogatásaik során körvonalazódott programjuk, hogy mely területeken kellene és milyen módon változtatni. Ilyen terület a beruházások ösztönzése, mivel ezek révén gyökeresen megváltozik a társadalom, a kultúra és az infrastruktúra is a beruházással érintett területeken,
nem beszélve a munkához való hozzáállásról.

A mezõgazdaságban olyanoknak szeretnék a pályázatokhoz való hozzáférést megkönnyíteni – a bürokrácia, korrupció csökkentésével, megszüntetésével, illetve sajátos
hitelezési metódus bevezetésével –, akik valóban a mezõgazdaságból élnek. Nagyüzemek és kis családi gazdaságok megférnek egymás mellett.
Az erdõgazdálkodásban jelenleg kihasználatlan munkahelyi lehetõséget látnak.
Szociális szövetkezetek, valamint képzések, a közösségi és kulturális élet fejlesztése révén esélyt szeretnének teremteni a hátrányos helyzetû területeknek, hogy kimozduljanak a holtpontról.
Hangsúlyos még programjukban a társadalmi igazságosság és a szolidaritás visszaállítása, a társadalmi, egyéni felelõsségvállalás.
Összességében stratégiákat ajánlanak, egy differenciált megközelítést a foglalkoztatásban, nem darabszámban meghatározott munkahelyeket.
Ecsõdi László választókerületi elnök a Fejér megyei 5. számú választókerület jellemzõirõl és a Koalíció felépítésérõl beszélt. Fontosnak tartják a kerület megtartóerejének növelését, az értékek, hagyományok, agrárjelleg megõrzését, erõsítését, intelligens településhálózat kialakítását, ahol nem hagyja magára a közösség az egyént krízishelyzetben.
Szeretnének az öntözésben, vízgazdálkodásban is elõrelépni.
Röviden bemutatkozott Varga László (Sárbogárd volt polgármestere), a párt helyi csoportjának vezetõje. Mint mondta: 67 éves koráig nem volt párttag, de most megért a dolog. 2010-tõl egyre elkeserítõbbnek látja ugyanis a helyzetet. Fásultságot érez magán és
környezetén. Azért vállalta a helyi csoport vezetését, hogy ez megváltozzon. A Demokratikus Koalíció programjában látta meg azt a politizálást, az egyenes beszédet, amihez
tud csatlakozni. Kijelentette: nem akar újra polgármester lenni. Élhetõ, normális országban szeretne élni. Ha 2014-ben nem tudják elküldeni a jelenlegi rezsimet, akkor elmegy
ebbõl az országból.
Hargitai–Kiss Virág

4

KÖZÖSSÉG

2013. május 9. Bogárd és Vidéke

Jótékonysági mûsor a Kabakán Lovardáért

2013. április 15-én a Kabakán lovarda ismeretlen okból a tûz martalékává vált.
„Valami elvétetett, valami lezárult, megsemmisült, de a helyén
újra kihajt a remény...”

A másfél órás rendezvényen fellépett a Harmónia Kórus, a cecei
óvoda Ficánka csoportja, a Búzavirág Népdalkör, a Cecei Általános Iskola lószeretõ diákjai (Kacz Kornélia, Fésû Fanni, Szadai
Bettina), a Kiscsillag Hiphop Tánciskola, Bodoki Bernadett, a
sárbogárdi Black Horse Country Club, és nem utolsósorban a
Kabakán lovarda legfiatalabb lovasai (Horváth Molli, Csepregi
Száva, Glück Enikõ, Megyeri Réka, Kõvári Henriett, Kõvári
Roni, Pajor Petra, Nyikos Luca, Pajor Lili, Géringer Szabolcs,
Nyikos Natália, Sándor Eszter, Turáncsik Tamara, Iker Franciska, Tévald Zsófia, Puskás Rebeka Luca). A mûsort Géringerné
Horváth Hajnalka állította össze és bonyolította le.

Ez a remény indította el Staubné Albert Mariettát, hogy május
1-jén jótékonysági mûsoros délutánt szervezzen a lovarda újjáépítéséért a Cecei Mûvelõdési Ház nagytermében.

E délután az újrakezdés reményérõl is szólt; szép nap bizonyítéka
annak, hogy a nagy bajban erõsebbek vagyunk, jobbá válhatunk,
közös összefogással, cselekvõ szolgálattal. A színpadon átadásra
került a rendezvény bevétele, 186.500 Ft.

A színpadi készülõdés boldog izgalma töltötte be a szíveket. A
gyermekek verset, mesét mondtak, igyekeztek a legjobb tehetségük szerint tenni e nemes ügy érdekében, még akkor is, ha sokszor
sírásba fulladt egy-egy vers. Az elõadás végén a közönség és a szereplõk együtt énekelték a Lovas Himnuszt, mely minden jelenlévõ szemébe könnyeket csalt.

Köszönetet mondunk ezúton is mindazoknak, akik munkájukkal,
tudásukkal, tehetségükkel e nemes ügy mellé álltak!
Az újjáépítéshez továbbra is lehet segítséget nyújtani akár tárgyi
eszközökkel vagy pénzbeli adománnyal. Cím: Pillich Ferenc
Szakiskola, 7081 Simontornya, Szent István u. 2. Számlaszám:
70500095-15227328. Elérhetõség: Kántor Mónika, kanari29@
freemail.hu, 06 (20) 261 1293; Kapoli István, 06 (30) 482 0250.
Tudósítónktól
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Halászlé május 1-jén
Hagyományosan az Amadeus étteremnél rendezte halfõzõ majálisát a FÜBE, Nedoba Károly és társasága.
A versenyre kilenc csapat nevezett: Nagy Dezsõék, a Természetjárók, a Honvéd Bajtársi Egyesület, a Mozdulj a Városért Egyesület, a FÜBE, a Nyugdíjas Rendõrök Egyesülete, Kehl Imre, a
Simontornya Kolonics csapat és a Fiatal Fõzõk csapata.

A verseny érdekessége, hogy a zsûrit a volt sárbogárdi polgármesterek, Juhász János, dr. Varnyu Péter, valamint a város jelenlegi
polgármestere, dr. Sükösd Tamás alkotta. Varga László családi
elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni.

A zsûri döntése alapján a legjobb halászlét a fiatalok készítették,
második lett Nagy Dezsõ, harmadik a Természetjárók csapata.
Hargitai Lajos

PÖRKÖLTFESZTIVÁL — Sárbogárd, 2013. május 25. 9 óra
Felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzata
a Sárbogárdi Napok keretében, a Pörköltfesztiválon
PÖRKÖLTFÕZÕVERSENYT HIRDET
csapatok, baráti társaságok számára.
NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
1. Az ételt szabad tûzön, helyben kell elkészíteni.
2. A fõzéshez szükséges 5 kg sertéshúsról a szervezõ gondoskodik, ezt a versenyzõk bármivel kiegészíthetik, társíthatják.
3. Nevezési díj: 3.000 Ft.
4. A hozzávalókat, fõzéshez szükséges eszközöket a résztvevõk
biztosítják maguknak.
5. Az elkészült ételeket szakértõ zsûri kóstolja és értékeli.

LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:
Fõdíj: „Sárbogárdi arany fakanál”
Nevezési határidõ: 2013. május 15.
Jelentkezési lap kérhetõ az alábbi személyektõl:
– Czene Istvánné, polgármesteri hivatal (tel.: 520-260);
– Horváth István, József Attila Mûvelõdési Központ
(tel.: 460-031);
illetve letölthetõ a www.sarbogard.hu weboldalról.
A jelentkezési lap leadható személyesen a nevezési díj befizetésével együtt a következõ helyen: Horváth István, József Attila
Mûvelõdési Központ, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
muvhaz@bogard.hu.

A VERSENY HELYSZÍNE: Sárbogárd, Ifjúsági park.
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Cecei sulibörze

GIMISAROK

Cecei madárbarátok

Országos átlag felett
a petõfis kisgimisek

Az elõzõ évek hagyományait követve a
Seregélyesi Általános Iskola a Pelikán
erdei iskolával karöltve az idei tanévben is meghirdette a
Téli Madaraink Országos
Csapatversenyt. A tanév során
megrendezett
három, levelezõs forduló után, az összesített
eredmények alapján, a legjobb csapatok részvételével szóbeli
megmérettetés következett, amelyen korcsoportonként 11 csapat
vehetett részt. Az április 25-én, Seregélyesen megrendezett döntõben iskolánkat az 5. és 6. évfolyamos korosztályban képviselte
egy négytagú csapat, amelynek tagjai voltak: Dicsérdi Elizabet,
Killer Fédószija, Pajor Fanni és Meggyesi Tamás. A csapat a
hosszú és küzdelmes vetélkedés folyamán az 5. helyezést érte el.
Köszönjük a felkészítõ tanár, Csajtainé Szabó Ágnes áldozatos
munkáját!

Cecei díjazott
a megyei versenyen
Iskolánk tanulói már több éve vesznek részt az alapmûveleti matematikaverseny megyei fordulójában. Ezt
a versenyt Székesfehérváron, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános
Iskola tagintézményében, a Sziget
utcai általános iskolában rendezik
meg. A cecei iskolából idén is 15 tanulóval neveztünk a 4-8. évfolyamon. A megyébõl 24 iskola körülbelül 480 tanulója mérte össze tudását.
Minden évfolyamon az elsõ hat helyezettet hívták be eredményhirdetésre, õket jutalmazták. A legjobbak képviselik a megyét az
országos versenyen.
Értesítést kaptunk, hogy Varjas Máté 8. évfolyamos tanuló bekerült a legjobbak közé, és az elõkelõ 5. helyezést érte el. Máté pár
soros élménybeszámolóját idézem:
„Mikor a versenyre mentünk, nem gondoltam volna, hogy ilyen
szép eredményt érek el. Már csak abból is kiindulva, hogy sok nehéz feladattal találtam szembe magam. A díjkiosztón nagyon izgultam, egyrészt azért, mert még sosem jutottam az elsõ 6-ba,
másrészt azért, hogy milyen helyezést érek el. Végül az 5. helyezett lettem, aminek nagyon örültem, mivel ez megyei szinten szép
teljesítmény.”

Minden év tavaszán sor kerül a 6., 8. és 10. évfolyamos diákok képességeinek felmérésére matematikából és szövegértésbõl. Diákjaink folyamatosan az országos átlag felett teljesítenek mindkét
területen. A tavalyi kompetenciamérés különösen kimagasló
eredményeket mutat. Szövegértésbõl a jelenlegi 7. c osztályos diákok között nincs olyan, aki az országos átlag szintje alatt teljesített
volna. Matematikából is az országos átlagot meghaladó az eredmény, sõt az általános iskolákkal való összevetésben az eltérés
további 50 százalékkal magasabb.

Szépen magyarul
a facebook korában
Áprilisban rendezték meg Balatonbogláron a Dunától nyugatra esõ megyék regionális Szép magyar beszéd versenyét. A
versenyen 59 tanuló, a megyei versenyek
legjobbjai vettek részt. Iskolánkból Sükösd Gergõ 7. c osztályos tanuló jutott be a
rangos megmérettetésre, s nyerte el a Kazinczy-jelvényt. A nyolcosztályos gimnázium történetében õ a harmadik diákunk, aki ezzel a jelvénnyel
büszkélkedhet.
A versenyzõknek két szöveget (egy szabadon választottat és egy
kötelezõt) kellett felolvasniuk a neves személyiségekbõl (Kazinczy-díjas rádióbemondó, középiskolai tanár, egyetemi professzor,
író) álló zsûri elõtt.
A színvonalas versenyen jó volt hallgatni a gyerekek által szépen
felolvasott szövegeket. S megtapasztalni, hogy a verseny szünetében mobiltelefonjukon facebook-üzeneteket küldõ diákok milyen értõen tolmácsolták a kezükben levõ szövegek gondolatait a
magyar nyelvrõl, a magyarságról.

János vitéz – tableten
Az OTP Fáy Alapítvány VII. könyvhullám pályázatán 150 ezer forint értékû könyvtárfejlesztési támogatást nyert iskolánk. A támogatás keretén belül 3 darab Koobe S7 Easy tabletet kapott a
könyvtár. Mindegyik tableten az alapítvány ajánlásával 300
e-könyv található, köztük több kötelezõ olvasmány is, pl. János vitéz, A láthatatlan ember, A kõszívû ember fiai. Ezenkívül nyomtatott könyvekkel, hangos könyvekkel, CD-kel, DVD-kel gyarapodott a könyvtár állománya. A Természet Világa és az Élet és
Tudomány címû folyóiratok egy évre szóló elõfizetése is a támogatás része.
A pályázaton nyert eszközök és könyvtári dokumentumok lehetõséget kínálnak diákjainknak az érdeklõdésüknek megfelelõ tanórai és tanórán kívüli ismeretszerzéshez.
PSG

Nagy Ferencné felkészítõ pedagógus
Cecei iskola

Májusi diszkó a Mészölyben
Május 11-én, szombaton, 21 órától.
A szokásos jó hangulatról gondoskodik:
Dj. Kyss G. és Dj. Herczeg Lajos.
Szeretettel várjuk 18 év feletti vendégeinket!

KÖZLEMÉNY
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK AZ ALMA MATERÉRT
ALAPÍTVÁNY kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik
jövedelemadójuk 1 %-ával eddig is támogatták az alapítványt.
A kapott összegbõl a szociálisan rászoruló, a tehetséges, kimagasló eredményeket elért tanulók jutalmazását, külföldi nyelvtanulását, illetve a Petõfi-pályázat díjazottjait támogattuk.
Kérem, a jövõben is támogassák munkánkat!
Az alapítvány adószáma: 18483228-1-07.
Köszönettel: Boda János, a kuratórium elnöke
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Búcsú és maradás
Ahány év eltelt a saját ballagásom óta, annyiszor újraéltem már a
Petõfi Sándor Gimnázium végzõs tanulóinak búcsúját. Hiába
nem ismerjük egymást közelebbrõl, mégis összekapcsol minket a
közös alma mater, mint anya a gyermekeit. A mostani ballagók
kedves emlékei mintha az enyémek lennének – bennük felidézõdik a gimnázium összes diákjának szelleme, akiknek a lelkének
egy darabja örökre itt maradt a falak közt, a parkban. Ezért is nevettünk együtt az ünnepélyen felemlegetett „csínytevéseken”, a
4-5-8 év történetmozaikjain, hisz minden volt diák õriz ilyeneket a
képzeletbeli tarisznyájában.
Azért jó, hogy vannak biztos pontok, források, amilyen a család és
az iskola, ahová vissza-vissza lehet térni megpihenni, feltöltekezni az új kihívásokra.
A ballagókat méltóképp búcsúztatták el a társak, az énekkar, az
iskola igazgatója, az osztályfõnökök és tanárok, akikbõl jó sokat
elfogyasztott a két végzõs osztály.

A cések és bések néhány éve, gimnáziumi életük kezdetén még
gyerekekként álltak a fotókon a sárbogárdi nyilvánosság elõtt,
most meg komoly fiatalemberek és csinos hölgyek köszöntek el
énekszóval végigvonulva az iskola tantermein, folyosóin, és sorakoztak föl a limbusos udvaron.
Bizony, hamar eljött az idõ, hogy a kirakatba kerültek ezek az ifjak – persze, nemcsak tablókon, hanem a figyelem középpontjaként. A felnõttek talán irigykedve nézik ezeket a zsenge, vonzó fiatalokat, visszavágyva önfeledt éveikre. A maturandusok pedig
izgatottan várják már – ha nem is az érettséghez szükséges vizsgákat, de – a felnõttvilág szabadnak tûnõ sodrását megtapasztalni.

Az ünnepség hagyományos záróakkordjaként egy-egy szál virágot
helyeztek el a tizenkettedikesek a Petõfi-szobornál, majd egyenként elköszönve az osztályfõnököktõl kiléptek az iskola kapuján,
amit Boda János igazgató csukott be mögöttük jelképesen.
Hargitai–Kiss Virág

Anyák napja ünnepén
Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, melyen az anyaságot dicsõítjük. A Kossuth Zsuzsanna Iskola növendékei pénteken köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat a mûvelõdési ház
színpadán.
Szorgosan, nagy izgalommal várták már ezt a délutáni eseményt,
hisz sokat készültek az elmúlt hónapokban.
A büszke szülõk elfoglalták helyeiket, és máris kezdõdött az elõadás. Sok izgalmas, megható elõadásnak tapsolhattunk. A Hófehérke vidám színielõadását is láthattuk, versek csendültek a fiatalon ajakán, énekekkel lepték meg drága szeretteiket. Színdarabot
tekinthettünk meg a féltékeny testvérekrõl, hogy milyen nehéz elfogadni, hogy új jövevény érkezik a családba. Szép diavetítést is
prezentáltak a versek mellé megható családi képekkel.

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba
nyúlik vissza, talán ezért is járták el a Zorba táncát a gyerekek. Ez
a tánc megadta a hangulatot ennek a kedves délutánnak. De ha
már itt tartunk, sok bölcsességet hallhattunk Arisztotelész, Platón, Hioszi Tatiosz bölcsességeirõl a fiatalok tolmácsolásában.
Majd az iskola tanulói egy közös kórusba verbuválódva énekeltek
dalokat a szeretetrõl, összetartásról a megjelent közönségnek.
Az ünnepség végén sok szülõ könnyezve hagyta el a termet.
Igazán családias összejövetelen vehettem részt.
Az alábbi idézetet az ünnepségen hallottam, amit fontos útravalónak tartok:
„Ha tükröt tartasz mások elé, ne felejts magad is tükörbe pillantani.” (Platón)
…s lásd meg másban és magadban is ne csak a rosszat, de a jót is.
Mágocsi Adrienn
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Vándorlásaim 37.
Hétfõn Budapesten hivatalos ügyeket intézek. Van még idõm vonatindulásig, beülök a Híradó moziba. Itt nincs olyan, hogy várni
a film kezdésére, nem lehet lekésni semmirõl. Folyamatosan futnak a híradók, kisfilmek. Itt láttam a múltkor Dárday István Helyzetkép c. filmjét is. Micsoda véletlen! Reménykedem, hátha fut
még a mûsoron. Ez a Balázs Béla Stúdió filmje. Megvan keskenyfilmben is. Most nincs szerencsém újra látni. A jegyszedõnél érdeklõdöm, õ megsúgja, hogy letiltották a vetítését. Hallottam már
errõl. A Népmûvelési Intézetnél Beke Pali beszélt errõl. Azt
mondta, hogy a Stúdió filmjei keskenyfilmes változatban is megvannak. Ezek olyan filmek, amelyek nyilvános mozis vetítése egy
ideje felsõbb utasításra tilos, mert bírálják a rendszert, de zártkörû klubban vetíthetõk, s mûvelõdési intézményeknek klubvetítésekre kikölcsönzik. Egy utcai fülkébõl a telefonkönyvbõl kikeresem a címüket. A hívásra jelentkezõ titkárnõ készséggel megígéri,
hogy postán megküldi a kölcsönözhetõ filmek listáját.
Sétálok a Rákóczi úton. A Természetjárók boltjának kirakatánál
megállok. Bemegyek. Ez igazából nem is bolt, inkább iroda. Egy
férfi elmélyülten tanulmányoz valami füzetet az íróasztalánál.
Kérdõn néz föl rám, amikor ráköszönök.
– Miben segíthetek, sporttárs?
– Láttam a kirakatban egy túratérképet. Azt szeretném megvenni.
– A szövetség tagja?
– Nem, nem vagyok tag. Milyen szövetségnek? – kérdezem bizonytalanul.
– A Magyar Természetjárók Szövetségének – feleli.
– Kedvesemmel minden szabad hétvégén kirándulunk valamerre,
de csak úgy, a magunk feje után, „vakapád” módra fedezzük föl
magunk körül Magyarországot. Most, hogy látom a kirakatban a
Börzsöny túratérképét, kedvem lenne távolabbi, hegyi túrákra is.
– Vakapád túráztok? Na, ez nagyon jópofa! – nevet nagyot. – Na
és merre túráztok?
– Sárbogárd környékén. Simontornya, Kisszékely, Nagyszékely
környékén, és a Mezõföld szép löszvölgyeit járjuk be. Hétvégén a
Vértesben voltunk. Evezek is. Van egy saját építésû, párevezõs
kielboatom. Eddig a Tiszán, a Dunán voltam vele, és tavaly végigeveztem a Dunavölgyi Fõcsatornát egy magányos túrán.
– Hát, te egy unikum vagy! – kiált föl csodálkozva. – Akkor én
most beléptetlek a Kedveseddel együtt a túraszakosztályba, és
ajándékba megkapod tõlem a Börzsöny túratérképet, amit a kirakatban láttál. És mivel vízitúrázol is, adom neked a Nagy Kör jelvényszerzõ vízitúra teljesítményfüzetét is. Ha lesz rá idõtök, járjátok végig. 720 kilométer. Egy hónapot szánjatok rá. Megéri!
A formaságok elintézése után így leszünk tagjai, Ani és én, a Magyar Természetbarát Szövetségnek. A vonaton belemélyedek a
turistatérkép és a vízitúrakönyv tanulmányozásába.
Otthon mutatom szerzett kincseimet Aninak, s közlöm vele, hogy
mától velem együtt tagja a Magyar Természetbarát Szövetségnek. Rögtön elhatározzuk, hogy gyalogtúrára megyünk a Börzsönybe, de viszünk magunkkal kerékpárt is. Nem szokványos vállalkozás egy gyalogtúra útvonalát kerékpárral bejárni. A következõ szabad hosszú hétvégén mégis nekivágunk. A kerékpárjainkkal együtt utazunk vonaton Vácig, onnan országúton tekerünk
Verõcére. Túratérképünk ugyan van, de jó lenne egy Börzsöny
útikönyv is, mert hát semmit nem tudunk a Börzsönyrõl, csak
annyit, amit az iskolában földrajzórán tanultunk róla.
A girbe-gurba kis falu központjában bekopogunk a verõcemarosi
könyvtárba. A fiatal könyvtáros készséggel keresi elõ nekünk a
Börzsöny útikönyvet. Beiratkozom, és máris vihetjük. Ígérem,
hogy majd postán visszajuttatom neki az útikönyvet.
Már sötétedik, mire egy erdei tisztáson öreg tölgyfa alatt lesátorozunk. Másnap napfölkeltére indulunk tovább. Jó ideig a kék jelzést követjük, aztán a piros jelzésen elfordulunk Királyrét felé.
Bár küzdelmes fölfelé menni, hol felülünk, hol toljuk a kerékpárt,
de a gyönyörû táj, a jó idõ minden nehézségért kárpótol bennünket. Királyrét után egyre meredekebb az út. A Magas-Tax közelé-

ben letévedünk a jelzett útról egy irtásnál. Itt nagy területen kivágták a fákat, s a turistajeleket hordozó példányok is a fejsze áldozatai lettek. A tarvágás után áthatolhatatlan bozóttengerré vált
az egész hegyoldal. Mi azért bátran nekivágunk. A kerékpárokat
szó szerint úgy rángatjuk keresztül a bozóton. Ebben a küzdelemben Ani teljesen kimerül. Ráadásul a tûzõ nap elõl nincs hova menekülni. A bozótban megreked a forróság.

Jaj, mibe rángattam bele szegényt! Nõ bennem a lelkifurdalás. Õ
meg jön velem, bízik bennem, hogy kivezetem innen, és újra megtaláljuk az utat. Olykor elfog a kétségbeesés, hogy innen, bizony,
mi soha nem fogunk kitalálni! De mit tehetek, megyek elõre az orrom után. Õ meg követ zokszó nélkül, miközben azért folynak a
könnyei. Végre elérem az irtás szélét. Letámasztom a kerékpárt,
visszamegyek a bozóttal küzdõ Kedvesemhez. Átveszem tõle a
kerékpárt, fölemelem, s úgy viszem ki azt az erdõ szélére. Hatalmas, ezüst törzsû gyertyánfák borítanak fölénk árnyékot. Átölelem fáradtságtól remegõ Kedvesem, simogatom:
– Átértünk, túljutottunk. Gyere, pihenjünk meg itt a fák árnyékában!
Leterítek egy plédet, elõveszem a vizet. Bizony, jól esik mindkettõnknek a nagy harc után a forrásvíz. Elõszedjük az elemózsiánkat, s itt delelünk majd három óráig.
Jó darabig kóválygunk a gyertyános rengetegben, míg a kékkel
jelzett útra találunk, s ezen megyünk meredeken fölfelé, míg ránk
nem esteledik. A Nagy Hideg-hegy turistaháza sehol. Pedig ez itt
a csúcs! Mindegy, sötétben nem mehetünk tovább. A nap rég lebukott a nyugati horizont alá. Egy szikla tövében sátrat verünk. A
sátorcövekeket a zseblámpa fényénél szúrjuk le a köves talajba.
Kilencszáz méter magasan vagyunk, s gyorsan száll le a hideg éjszakai harmat. Bevackolunk sietve a sátorba, és a fáradtságtól
mély álomba zuhanunk.
A fáradtság ellenére reggel korán ébredünk. Négykézláb dugjuk
ki a fejünket a sátorból. Álomittasan bámuljuk az elénk táruló
fantasztikus látványt. Fölöttünk egy sziklaorom tornyosul, s mi
egy alig párméteres padmalyon sátorozunk, a szakadék szélén, a
világ tetején. Lenézve a szédítõ mélységbe a Börzsöny erdõrengetege fölött gomolygó párából kiemelkedõ sziklacsúcsokat látjuk.
Reggelizni a sziklatoronyra mászunk föl. Onnan nézzük, hogy
szívja föl a nap a hegyrõl a hajnali ködöt, s átellenben megpillantjuk a Nagy Hideg-hegy ormát. Szóval, akkor a Nagy-Inóc csúcsán
éjszakáztunk!
Reggeli után felmálházva a „drótszamarakat” már kijárt turistaúton érünk föl még délelõtt a Nagy Hideg-hegyi turistaházhoz. Innen késõ délután érünk vissza Verõcére. Még idõben elérjük azt a
vonatot, amivel vasárnap késõ este hazajutunk pesti átszállással
Sárbogárdra.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

május 13-án, hétfõn, 17 órára

Csarnok rovat
A Tinódyakról
Írta: Prepeliczay Korponay Aranka
Mikor családom leszármazását kutattam és
állitottam össze, sok családi hagyományra,
följegyzésre akadtam. Két évig dolgoztam a
leszármazási táblázaton. Akkor megmutattam azt egy rokonomnak, a ki nagy történész
és kutató. Megnézte és így szólt: „Nem ér
semmit, nincs okmányokkal támogatva.”
„Sárbogárd és Vidéke” február 16-iki számában „Hirneves ösök” czimén megjelent czikkemre Salgó Sándor úr a „Pesti Hírlap”-ban
czáfolatot írt.
Meghajlok a hirneves iró elõtt, de én is csak
azt mondhatom czikkére, amit rokonom a
táblázatomra: nincs okmányokkal támogatva.
A nagy kutató, Németh Béla is csak felemlítette, hogy a bécsi levéltárban oly adatokra
talált, mely szerint Tinódi Lantos Sebestyén
nem Fejérmegyei Tinódon, hanem Szigetvártól alig tiz kilométernyi Baranyamegyei
Tinód-pusztán született. De ezen állitását
sem valódi, sem lemásolt okmányokkal nem
bizonyította.
Szilárdy Áron ama kijelentése, hogy Lantos
Tinódi Sebestyén a Fejérmegyei Tinódon
született, annál elfogadhatóbb, mert annak
mûveit áttanulmányozta, és jegyzeteivel ellátva Régi magyar költõk tárának III.-ik kötetét képezik.
Már pedig Fenyéry Gyulával társult Toldy
Ferenc 1828-ban megjelent „Handbuch der
ungarischen Poesie”-ben megírta, hogy Tinódy Sebestyén Deák, másképpen Sebastianus Literatus de Tinodiról, ki a XVI. század
legtermékenyebb írója volt, sem elõbbeni,
sem utóbbi feljegyzések nem találtattak.
Amit felõle ki lehetett fürkészni, saját irataiból való. Okmányok nem léteznek.
A ki hazánk történetét ismeri, tudja, hogy a
családokra mily nagy befolyást gyakorolt a
nemzetet ért változás. Szétszórta, elszakította
azokat egymástól, kivált ott, hol a háborús
viszonyok mindent felforgattak vagy a török
iga századokig leigázva tartotta õket. Az idõben gondolni sem lehetett arra, hogy feljegyzések által tartsa fenn egy család leszármazását. Legfellebb hiteles helyek, levéltárak õrizték meg pereskedés, ügyes-bajos ügyek által
nevüket. Ezektõl pedig nehéz egy család leszármazását megállapítani, kivált, ha idõközben helycsere történt.
Károly János Fejérmegye történetében kimutatja, hogy Tinód már 1397 elõtt létezett és a
Tinódi család birtoka volt.
1401-ben a fejérvári keresztes konventje
bizonyitja, hogy Tinódi Bekus fia, Péter saját
és atyja, Bekus meg fivére, Jakab nevében is,
továbbá Beke fia, Tamás és Gergely, végre
Tinódi Fábián fia, Miklós, Gergely, Fülöp
részérõl, másrészrõl pedig Hatvani Lõrinc fiai, Péter és Bálint megegyeznek, hogy bizonyos leánynegyedet Tinódon, mely Erzsébet,

Hatvani Péter és Bálint anyját illette, a ki néhai Tinódi Péter fia, András leánya volt,
nagyanyja, Tinódi Eszti tinódi birtokrészbõl
Hatvani Péter és Bálintra átörökítik.
1416-ban ugyan a keresztes konventje Zsigmond király parancsára Tinód birtokába iktatja Tinódi Bálint és Péter testvéreket.

Hírek
– Honositás. Az elmúlt 1912-ik évben járásunkban a következõk nyertek magyar honosságot: Skrokanek Ágoston kertész és ennek neje: Mészáros Anna és gyermekei:
László, Ilona, János, és Etelka (Elõszállás)
továbbá Benda Ferenc komlókezelõ, ennek
neje: Oláh Ilona és gyermekei: Oszkár, Ferenc, Ilona és Gizella (Pusztaegres).
– A czigányháború. A hirhedt L. és K. cigányfamiliák napok óta Sárosd környékén tanyáznak és várták az alkalmat hogy a Sz.
cigányfamiliával, kikkel régebb idõk óta ellenségeskedésben állottak, leszámolhassanak. Ez az alkalom végre elérkezett. Megtudták ugyanis, hogy Sz.-ék szintén eljönnek a
sárosdi vásárra. Lesbe állottak tehát s midõn
Sz.-ék a sárosdi határba értek, az erdõségbõl
golyózáporral fogadták õket. Sz.-ék viszonozták a lövéseket úgy, hogy valóságos csata
fejlõdött ki közöttük. Mindkét családban
többen súlyosan megsérültek. A L. és K.
czigányfamiliák végre teljes gyõzelmet arattak Sz.-ék felett, kiktõl 3800 korona készpénzüket is elrabolták. A gyõztesek erre elmenekültek, de egyik kocsijukat Hántó József
csendõrnek sikerült utjában feltartozatnia.
A kocsin ülõ K. F., a legveszedelmesebb cigányharamiák egyike, azonban leugrott a
kocsiról és fejszével támadt a csendõrre. A
csendõr erre kardot rántott és fején sujtotta
támadoját, aki nyomban összeesett. A többi
cigány K. F. hátrahagyásával elmenekült. A
cigányt halálos sebével a székesfehérvári kórházba szállították.
– A babonás ember boszuja Szentpéteri István sáregresi lakosnak beteg lett a tehene.
Nem evett, soványodott és az a kevéske tej,
amit leadott, az is élvezhetetlen volt. Eszébe
jutott, hogy tehene azon a napon betegedett

meg, mikor Farnadi Józsefné szül. Kozma
Éva 65 éves sáregresi asszony járt az udvarában. Fejébe vette, hogy az öregasszony rontotta meg a tehenét. Napokig dúlt-fúlt, végre
április 26-án az utcán mikor találkozott
Farnadinéval, neki támadt s úgy elverte,
hogy szegény öregasszony 15-16 nap alatt
gyógyuló sérelmeket szenvedett. A korlátolt
ember ellen a bûnvádi eljárás természetesen
megindult.
()

Szabadkai Zsolt
amatõr mûvész

„Párbeszéd”
címû tárlatának megnyitójára.
Közremûködnek:
(zenei gondolatokkal)
Szabadkai László és barátai.
A kiállítást megnyitja:
Novák Edith iparmûvész.
A belépés ingyenes.
Mûvészeink sorozat
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

Tóth Gyula
mûvésztanár kiállítására.
Megnyitó, mely egyben
a 2013. évi Bogárdi Napok kezdete is,
2013. május 17-én (pénteken)
19 órakor a mûvelõdési ház
kiállítótermében lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

Országos díjugrató
lovasverseny Alapon,
2013. május 25-én,
szombaton, 9 órától.
A verseny helye:
Arany János MSZ, Alap,
Tavasz-major
Versenyszámok:
* B1a, B1b stílusverseny – kezdõ lovak
és lovasok részére,
* B1c, B2 kategória – nyitott ifjúsági
verseny,
* B3 kategória – nyitott verseny
* B4 kategória – Bálint László-emlékdíj
* B4 kategória – Alapi Nagydíj
A versenyszünetekben: a Mészáros család pónibemutatója, mezõgazdasági
gépbemutató, népmûvészeti játszóház
és kirakodóvásár, ugrálóvár. Egész nap
pónilovaglási lehetõség.
Kulturális program: Mezõföld Népi
Együttes – Alap, Arany László Általános Iskola Gyermektánccsoport – Alap,
Ten Dance Tánccsoport – Alap, Black
Horse Country Club – Sárbogárd, Martonvásári Fúvós Zenei Egyesület, Pintér Tibor színmûvész.
A verseny fõvédnökei: Varga Gábor országgyûlési képviselõ, Lázár Vilmos, a
Magyar Lovas Szövetség elnöke és Pintér Tibor színmûvész.
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2013. május 9. Bogárd és Vidéke

Alpha-majális Cecén
Régen nem lépkedett annyi láb egyszerre a
cecei focipályán, mint a munka ünnepén.
Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. idén is
Cecén ünnepelte május elsejét.
Az egyetemrõl hazaérvén sokszor kilátogatok a focipályára. Szerdán sem történt
ez másképp, ám most közel sem a megszokott látvány fogadott, hiszen ahogy odaértem, láttam, hogy valami megmozdult.
Rengeteg vidám embert láttam, akik fociztak, élõcsocsót játszottak, szórakozásból
rekeszeket rakosgattak minél magasabbra, fõztek, és egyébként is jól érezték magukat. Elõször kutakodtam az emlékeim
közt, hogy vajon mi is történhet itt, aztán
beugrott, hogy tavaly is éppen itt kapcsolódtak ki az egész éves munka után az
Alpha-Vet dolgozói és vezetõi egyaránt.
Rezesné Reim Terézzel, a budapesti központi cégcsoport HR- és adminisztrációs
igazgatójával, valamint Móré Tamással is
találkoztam, akik elmondták a nap lényegét. A kft.-nek több helyen mûködik telephelye, körülbelül 350-370 alkalmazottat
foglalkoztatnak, akik közül többen ugyan
napi kapcsolatban állnak egymással, az
egymás közti beszélgetéseket mégis az
interneten keresztül bonyolítják le, s személyesen nem találkoznak a távolság
miatt. Többek közt éppen ezért tartják
fontosnak az ilyen alkalmakat.
Szerdán találkozhattak egymással azok is,
akik Budapesten, Szombathelyen, Debrecenben, Sárváron, vagy akár Békéscsabán
dolgoznak, s kötetlen programok keretében szórakozhattak együtt.
A kispályás futballtornán „területeket”
felölelõ csoportok játszottak egymás ellen,
s a fõzõversenyen is így vették fel a fakanalat, amit a budapesti csapat nyert. Aki délelõtt elfáradt, leülhetett a pálya melletti
Happy Centrumban, ahol marhapörkölttel, palacsintával, rétesekkel és innivalóval

(valamint a fõzõverseny elkészült ételeivel) vártak mindenkit.
Ebéd után került sor a rendezvény hivatalos részére: skype-beszélgetés segítségével
volt jelen dr. Móré Attila, az Alpha Holding Zrt. elnöke és tulajdonosa, akinek évértékelõje közben csend, figyelem és fegyelem uralkodott a Happy Centrum teraszán. Elmondta, hogy soha nem volt ennyire erõs az Állatgyógyászati Kft., mint most,
több alkalmazottat foglalkoztatnak, mint
bármikor azelõtt, s így több családnak biztosítanak megélhetést. A jövõbeni tervekrõl is beszámolt – a kutatás és fejlesztés az
elkövetkezendõ idõben talán még nagyobb szerepet játszik majd, mint eddig.
Többek közt egy gyógyszergyártó üzem is
szerepel a tervek között.
A beszámoló után méltatták az év legjobb
dolgozóit is.
A hivatalos rész ideje alatt a gyerekek az
épület melletti és mögötti játszóházakban
foglalhatták el magukat. A kft. dolgozói
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

2013. május 11-én
(szombaton) 9–13 óráig
a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
udvarán tartandó

CSALÁDI NAPRA
Programok:
* a sárbogárdi Zengõ ovisok néptánccsoportja
* Hajni bûvész szórakoztató mûsora
* Bíró Kriszti zenés mûsora
* ugrálóvár, kézmûves-tevékenységek,
lufihajtogatás, arcfestés, ügyességi játékok,
zsákbamacska, homokvárépítõ-verseny
* BÜFÉ
Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!
Leendõ óvodásainkat is szeretettel várjuk!
Központi Óvodát Segítõ Alapítvány, szülõi szervezet

családjaikat is hozták, így jelen lehetett
mindenki, aki esetleg nem ügyeletben volt
éppen aznap. A Vásártéren és a felsõ futballpályán egész nap közlekedtek a lovas
fogatok, amelyekre bárki felülhetett egyegy kör erejéig, a délutáni programok zárásaképp pedig „kívánságlufikat” engedtek el a megjelentek – minden héliummal
töltött lufi végére egy cédulára azokat a
kívánságokat írták fel, amelyeket még szeretnének az életben megvalósítani.
Néhány embertõl megkérdeztem, miért
éppen Cecére esett a választás néhány éve.
Móré Attila cecei származású, õ volt az,
aki felépítette ezt a nemzetközi elismerésnek örvendõ céget, õ hagyományozta a helyet a szervezõkre, a cég alkalmazottjai pedig nagyon meg voltak elégedve a programokkal, s örültek, hogy egyszerre lehettek
együtt a családjukkal és a kollégáikkal a
munka ünnepén.
Menyhárt Daniella

MEGHÍVÓ
Családi majális 2013. május 11.
(szombat) 14.30-tól
Helyszín: az alapi óvoda udvara.
Programok: az alapi óvodások tavaszköszöntõ
gyermekmûsora, „Gyermek Táncház” Kneifelné
Laczkó Krisztinával és a Szedtevette zenekarral,
Ancsa bohóc, az Alapi Általános Iskola néptánccsoportjainak elõadása, 8. osztályosok
tánca, 4. osztályosok farsangi mûsora, a Margaréta Nyugdíjasklub mesejátéka, Ten Dance
társastánccsoport, zenés mûsor Bíró Krisztával.
Zene, büfé, tombola, zsákbamacska, trambulin,
ugrálóvár, lufihajtogatás, arcfestés, pónilovaglás.
Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!
Részvételével, adományával
az alapi óvodásokat támogatja!

Bogárd és Vidéke 2013. május 9.
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Lázár Ervin emlékezete
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KÖNYVAJÁNLÓ
Lázár Ervin mûveibõl
A kisfiú meg az oroszlánok
„Ott, ahol az Orgona utca a Levendula utcába
torkollik, áll egy ház, magas kõkerítéssel, nagy
kerttel és a kertben egy régi-régi pajtával. A kõkerítéses házban a kisfiú lakik az édesapjával, a
régi-régi pajtában pedig a kisfiú oroszlánja, akit
Bruckner Szigfridnek hívnak. Szokatlan név egy
oroszlánnak – de hát maga az oroszlán sem mindennapi oroszlán. De mennyire nem az! Sokan –
így például a kisfiú édesapja – még azt sem hiszi
el, hogy az öreg oroszlán ott él a régi pajtában, s
arra gyanakodnak, hogy Bruckner Szigfridet
meg a többi oroszlánt, sõt talán az egész különös
történetet csak a kisfiú találta ki, hogy legyen
mivel játszania.”

A Hétfejû Tündér

A magyar irodalom népszerû meseírója,
legkedvesebb „Dömdödömje”, Lázár Ervin idén májusban lenne 77 éves. A Hétfejû tündér, a Négyszögletû kerekerdõ szerzõje egész életében nem tagadta meg, hogy
pusztáról származik, így mindig is „rácegresinek” mondta magát, s legkedvesebb
gyerekkori emlékeit írta meg számtalan
mûvében.
Szülõfaluja, Alsórácegres – s ez nem
ugyanaz Illyés Gyula szomszédos Felsõrácegresével – már nem létezik. Az egykori
házak helyén ma már bokrokkal tarkított
tisztás van, s csak elvétve bukkan elõ néhány kerítésmaradvány a gazból. Egyetlen
megmaradt emlék a több mint 200 éves
Nagy Szederfa, amit Lázár Ervin szederfájának is neveznek, hiszen több írásában is
hivatkozik erre a már az õ gyerekkorában
is idõsnek számító matuzsálemre.
Magának az írónak az emlékezetét azonban annál intenzívebben mûvelik a környéken, így az Alsórácegreshez közel esõ
Pálfán is. Több éves hagyomány, hogy
versmondóversennyel tisztelegnek az író
emléke elõtt, és focikupával, mivel maga
Lázár Ervin is nagy futballrajongó volt.
Az idei alkalom annyiban volt eltérõ az
elõzõektõl, hogy szavalás helyett mesejeleneteket adtak elõ a környékbeli települések iskolásai. A nyúlnak, tündérnek, fenyõfának és Dömdödömnek öltözött nebulók olyan ismert Lázár-meséket adtak
elõ, mint pl. Vacskamati virágja, vagy a Nagyon testvérek.
Ezzel egy idõben zajlott az iskola udvarán
a focikupa. A labdapattogástól és drukktól

hangos májusi délelõtt aztán az alábbi
eredménnyel ért véget:
1. Pálfa, 2. Cece, 3. Simontornya, 4. Pálfa
II., 5. Györköny, 6. Kajdacs.
A legjobb góllövõ: Csányi Kálmán (Cece).
A legjobb mezõnyjátékos: Seres Dominik
(Simontornya). A legjobb kapus: Orsós
Ádám (Pálfa II.).
A gyõzteseknek ezúton gratulálunk, és reméljük, hogy Lázár Ervin emlékezete sokáig élni fog még a vidéken.

„Juli lázas, fekszik az ágyban, s már jó ideje játszik, beszélget a jópofa cserkesszel, aki az ablakon át jött be hozzá, mikor megkérdezi:
– És nekem mit hoztál?
– Mesét.
– Hol van?
– Már odaadtam.
Juli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a
cserkesz teli szájjal nevetett. Aztán Juli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese.”
Lázár Ervin elragadó, ötletes és humoros meséiben nemcsak a gyerekek gondolat- és érzelemvilágába találja bele magát, nemcsak groteszken modern, mégis gyermekien naiv mesélõ
hangot tud varázslatosan megütni, de meséit
igazi emberi érzelmekkel, mondanivalóval is
meg tudja tölteni. A kisfiú és az oroszlánok címû
meseregénye, A nagyravágyó feketerigó címû
meséje után most meséinek teljes gyûjteményét
nyújtjuk át a gyerekeknek. A telibe találó, szellemes illusztrációkat Réber László készítette.

Monhalt Ákos

Forrás: moly.hu
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Gyors négyhagymás sajtleves
Hozzávalók (2 fõre): 1/2 fej vöröshagyma, 1/4 póréhagyma, 3 gerezd fokhagyma, 5 levél medvehagyma, 15 dkg zsíros sajt, 1 l húsleves, 1/2 dl fehérbor, 2 evõkanál olaj, só, bors, zsemle.
A vöröshagymát és a fokhagymát apróra, a póréhagymát karikákra vágjuk. A medvehagymát felaprítjuk, a sajtot lereszeljük. A vöröshagymát az olajon üvegesre pirítjuk, hozzákeverjük a fokhagymát, párat keverünk rajta, majd hozzátesszük a póréhagymát. Pár
percig kevergetjük, majd hozzáöntjük a levest. Felforraljuk, beletesszük a medvehagymát, hozzáöntjük a bort. Pár percig forraljuk. Beleszórjuk a reszelt sajtot, kevergetjük, míg elolvad, megborsozzuk, sózzuk, és kész is. Pirított zsemlekockával tálaljuk.

Serpenyõs mustáros karaj
Hozzávalók: 1 fej hagyma, 2-3 dkg sütõmargarin, 4 szelet karaj,
10 kicsi savanyú uborka, só, bors, pirospaprika, ételízesítõ ízlés
szerint, 2 tk mustár, 2 tk Piros Arany, 2 dl víz + amennyi szükséges.
A húst kisebb csíkokra vágjuk. A felaprózott hagymát margarinon
megfuttatjuk, majd meghintjük piros fûszerpaprikával. Felöntjük
kb. 2 dl vízzel, és beletesszük a húst. Majd ízlés szerint sóval, borssal, ételízesítõvel, valamint Piros Arannyal és mustárral ízesítjük.
Amikor már szinte teljesen puha a hús, beletesszük a felkarikázott savanyú uborkát. Készre fõzzük. Fõzés közben pótolhatjuk a
vizet, ha nagyon elfõne. Így kissé szaftos ételt kapunk.

Krumplipüré zöldben
Hozzávalók (4 fõre): 1 kg burgonya, 450 g spenótpüré, 100 g vaj,
só, frissen õrölt fekete bors, chili, 1 gerezd fokhagyma.
A krumplit enyhén sós vízben megfõzzük és áttörjük. A spenótot felforrósítjuk, nem fõzzük! Ha leveles
spenótot vettünk, leforrázzuk és pürésítjük. Belekeverjük a tört krumpliba, ízesítjük sóval, borssal és az átnyomott fokhagymával. Hozzáadjuk a vajat, ízlés szerint chilit, és
alaposan összekeverjük. Azonnal
tálalhatjuk.

Mascarponés epertorta sütés nélkül
Hozzávalók: 50 dkg mascarpone, 1 citrom leve és reszelt héja, 2 cs
vaníliás cukor, 3 ek porcukor, 1 cs zselatinfix, 2 dl tejszín, 60 dkg
eper, 25 dkg babapiskóta (kb. 30 db), 2 ek vagdalt pisztácia.
A mascarponét simára keverjük a citrom levével, reszelt
héjával, a vaníliás cukorral és
a porcukorral. Beledolgozzuk
a zselatinfixet. A tejszínt kemény habbá verjük, és ezt is a
krémbe forgatjuk. Az epret
megmossuk, megtisztítjuk, és
alaposan lecsepegtetjük. Néhány szép szemet félreteszünk
a díszítéshez, a többit feldaraboljuk. Babapiskótával kirakjuk egy kb. 20 cm átmérõjû,
kapcsos tortaforma alját, ha
kell, megfelelõ méretûre törjük a piskótát. Rásimítunk egy vékony krémréteget, és megszórjuk az eper felével. Erre kenjük a
krém felét, megszórjuk a maradék eperrel, és bevonjuk a maradék krémmel. A torta tetejére a félretett epreket felszeleteljük, a
tortára rakosgatjuk, és megszórjuk pisztáciával. Kb. 1 órára a
hûtõbe tesszük. Tálalás elõtt levesszük a tortáról a tortakarikát, és
a szélére körben rátapasztjuk a babapiskótákat.
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NÉMELY
ÜNNEPÉLYEKRÕL
Ezekben a hetekben az iskolák udvarain, dísztermeiben fel-felszárnyal a közös ének:
„Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bõséggel…!”
Az iskolai ünnepélyeken így szokás: a levezetõ diák felkéri a jelenlevõket, álljanak fel (ha vannak ülõhelyek), és közösen énekeljék
el a Himnuszt. Akkor aztán felzendül ez a szövegében, dallamában egyaránt gyönyörû hangzat a ballagásokon, az évzáró ünnepeken, és sokan a jelenlevõ dalolók közül õszintén át is érzik a fohászt, és tényleg elképzelnek egy isteni erõt, amely áldást, jó kedvet, bõséget hoz a magyarra. Vannak persze számosan, és azt hiszem, a többséget alkotják, akik egyáltalán nem élnek át semmit
az általuk megszólaltatott nemzeti imádságból. Jó néhányan ki
sem nyitják a szájukat, megkímélik magukat a fáradságtól. Emiatt
mostanában az a divat, hogy valamely hivatásos együttes elõadásában, hangfelvételrõl hangszórókon keresztül erõsítenek rá az
énekre, nehogy már szégyenszemre kudarcba fulladjon a nemzeti
imádság megszólaltatása. Az egész intézményre szégyent hozna.
Mert nincs kínosabb, mint mikor egy nagy embertömegben csak
néhány elszánt, ügybuzgó résztvevõ érzi kötelességének, hogy
énekeljen. Biztos, ami biztos: ha nincs ember, ott a gép. Így aztán
még azok is felmentve érzik magukat az alól, hogy igénybe vegyék
a hangszálaikat, akik egyébként hajlandók volnának erre. Ott a
hangszóró, énekeljen az! Valljuk be, hogy nem kevesen tulajdonképpen unják az egész ünnepélyt, sokkal szívesebben fagylaltoznának valahol.
Aztán csodálkozunk, hogy se istenáldás, se jókedv, se bõség.
Az emberben lappang egy feltételezés. Ha ott az ünnepségeken
vigyázzállásban minden jelenlevõ nekieresztené a hangját, ahogy
a torkán kifér, úgy, hogy a fák is hajladoznának, és szerteszét
egész Magyarországon, falvakban, városok udvarain zengne az
ének, ostromolná az egeket, akkor megjönne az áldás. Az elszánt
ateisták megnyugtatására mondom: nem feltétlenül valamely égi
hatalmasság jóvoltából jönne meg. Hanem azért, mert akkor ez
egy másik nép volna. Tudna hinni saját magában, tudna akarni,
egységben összeforrni. Van Kölcseynek (köztudottan a Himnusz
címû költemény alkotójának) egy egysoros verse. Mintha a mai
magyarságnak címezte volna:
„Nemzeti fény a cél. Hogy elérd, forrj egybe, magyar nép.”
Azért ezek a régiek tudtak valamit! Meg kell persze jegyezni, hogy
nem sokkal az után, hogy a költõ leírta ezt az aranyat érõ sort, kiutálták õt az országgyûlés padsoraiból. A társadalom egybeforrása akkor sem volt esedékes. De elkövetkezett nemsokára 1848, és
mégis összejött valami. Olyasvalami, ami után reménytelenül
sóhajtozunk majd mindannyian.
L. A.

IDÕJÁRÁS
Csütörtökön és a pénteki nap elsõ felében kevés felhõre, sok napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem valószínû. Meleg idõ lesz, a legmagasabb hõmérséklet kevéssel 25 fok fölött alakul. Péntek délután a
nyugati megyéket megközelíti egy hidegfront, így ott megnövekszik a
felhõzet és helyenként már egy-egy záporesõ, zivatar is elõfordulhat.
Az érkezõ hidegfront lelassul a Kárpát-medence térsége felett, ezért a
hétvégén alapvetõen felhõs, hûvös idõre van kilátás. Szombaton többfelé, vasárnap pedig elsõsorban keleten várható esõ, zápor, néhol zivatar. Megélénkül, idõnként megerõsödik az északnyugatira forduló szél.
A jövõ hét elején a változó felhõzetbõl már csak néhol lehet csapadék, a
kora délutáni órákra általában 20 fok közelébe emelkedik a hõmérséklet.
www.metnet.hu
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A gördülõ kövön nem nõ moha,
avagy Kincses Kalendárium 1953
Május 16., Mózes napja
Ezen a napon 1717-ben a hírhedett „LETTRE DUCHACHET”-vel, titkos letartóztatási paranccsal a Bastille-ba hurcolták Voltaire-t; 1962-ben elsõ profi Európa-bajnoki címét szerezte
Papp László ökölvívó, a „Papplaci”.
1
Voltaire eredeti neve Arouet
volt. Letartóztatása megismertette vele a határokat, azokat, amelyeket csak szellemi többlettel lehetett átlépni. Mindenesetre a
hatalom örök ellenségévé vált.
Ezután már nem alkudott (végül
is egész életében menekülésre készen volt kénytelen élni). Még arra is volt figyelme, hogy a nevét is
értelmezze az efféle politikai
szempontok szerint. Akkoriban
ugyanis a királyt jelentõ francia
szó, a „roi” kiejtése még nem úgy
hangzott, hogy „roá”, hanem ekképpen: „rué”. Családneve pedig ugyebár Aruet volt, amelynek
csengése a királyra emlékeztetõ volt… Nem sokat teketóriázott
és megváltoztatta a patinás francia nevet Voltaire-re.
Szembeszegült a maga múltjával is, mert a felszínes kis versecskék
helyett megírta az Oedipe címû drámáját, illetve a Henriade-ot.
Pontosan tudta: „Igazságot hirdetni és hasznos dolgot javasolni
az embereknek, az biztos módja annak, hogy üldözzenek minket.”
2
A három olimpiai
aranyérem megszerzése után nem volt
más célja „Papplacinak”, minthogy a profi világban is megmutathassa tudását.
Elõször Európában
kellett királynak lennie. 1962. május 16-án
Bécsben a 6. menetben leütötte a címvédõ Christian Christensent. Ezután még kétszer megvédte címét.
Negyedik címvédésére 1963. december 6-án került sor Madridban.

Ursula Wölfel: Mákos rétes
Egy délután a papa leveleket írt. A mama elõvette a kötését, és
buzgón kötött. Kislányuk csöndesen lapozgatta legújabb képeskönyvét. Egyszer csak megszólalt a papa:
– Kislányom, szaladj el a postára, és hozz harminc levélbélyeget!
– Hazafelé pedig térj be a rétesboltba, és vegyél három mákos rétest! – fûzte hozzá a nagymama.
– Igen, papa. Igen, mama – pattant fel engedelmesen a kislány.
A papa elõvette a pénztárcáját, s mert nem volt kisebb pénze, egy
százast adott a lányának.
– El ne veszítsd! És a visszajáró pénzre is vigyázz! – intette.
– Vigyázok, mama – énekelte cérnahangján a kislány, és elviharzott.

A papa nyakig merült a levélírásba, a mama a kötésbe.
Közel volt a posta és a rétesbolt. De gyerekek játszottak az utcán.
A kislány megállt, bámészkodott, majd maga is csatlakozott a játszókhoz. Nem játszott sokáig, csak negyedóráig. Aztán meg sem
állt a postáig. Vett három levélbélyeget és harminc mazsolás mákos rétest a rétesboltban. A harminc rétest két hatalmas papírtálcára tették, és gondosan becsomagolták. Akkora volt a két
csomag, hogy majd leszakadt a karja.
Amikor így megpakolva beállított, a szülõk majd megpukkantak a
nevetéstõl.
– Most aztán bélyeg helyett mákos rétest ragaszthatok a leveleimre! – hahotázott a papa.
A mama letette a kötését, és oldalát fogta nevettében. Aztán kistányérokat hozott, és nekiláttak a mákos rétesnek.
Addig ettek, eszegettek, míg bele nem betegedtek.
Forrás: Mákos rétes címû mesekönyv

Horváth Lajos

FILMAJÁNLÓK
Egy fenséges vízesés peremén,
Afrika szívében terül el
Zambézia csodálatos madárZambézia
városa, amit a bölcs és harcedzett Õszkarom vezet. Vijju, a
fiatal sólyom hõsünk apja, Sudár akarata ellenére elhagyja a távoli otthonukat, hogy csatlakozzon a tekintélyes Hurrikán védelmi
repülõosztaghoz, akiket Csõrnagy képez ki Zambézia egének védelmére. Vijju édesapja utánaered, de az áskálódó leguán, Budzo
foglyul ejti, miközben a menedék megtámadására készül.
Vijjunak és lelki társának, Pihének össze kell szedniük minden repülési tudásukat és egy nagy adag diplomáciát, hogy megmentsék
a városukat Budzo szörnyû összeesküvésétõl.
***
Az erdõ mélyén különös lények élnek és furcsa dolgok történnek
– mind biztos távolban az emberi szemektõl. A világunkkal párhuzamosan létezik egy eddig sosem látott dzsungelbeli civilizáció,
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A zöld urai

melyben a jó és a rossz örök küzdelme folyik. Egy csoda folytán
egy fiatal lány is belekeveredik ebbe a fantasztikus világba, ahol
néhány furcsa társ oldalán kénytelen keresztülverekednie magát
a gonoszok csapdáin, hogy megmentse a titkos világot és a miénForrás: port.hu
ket.
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HÍREK, ESEMÉNYEK

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI
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Ifjúsági táborban gyakorlatoztak a tûzoltók
A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság szituációs begyakorló gyakorlatot tartott
május 2-án, csütörtökön az ifjúsági táborban, Vajtán. A feltételezés szerint egy hálószoba
lángba borult, a szomszédos helyiségek füsttel telítõdtek, és
egy gyermeket nem találnak. Az
egységek védõsugár fedezete
mellett végrehajtották a felderítést és az életmentést, majd
két irányból eloltották a (feltételezett) tüzet. A gyakorlatot a
Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tûzoltósági
felügyelõje ellenõrizte.

Ittas vezetõ
Nagylók belterületén a sárbogárdi járõrök egy kerti traktorjával
közlekedõ férfit igazoltattak május 3-án a délelõtti órákban. A
férfivel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a rendõrök a vezetõvel szemben 150.000 forintos
közigazgatási bírságot szabtak ki.

Vezetéstõl eltiltva
Sárkeresztúron a Szent István utcában a rendõrök egy holland
forgalmi rendszámú gépkocsi vezetõjét igazoltatták május 3-án az
esti órákban. A jármûvet vezetõ magyar állampolgárról az intézkedés során a járõrök megállapították, hogy a jármûvezetéstõl el
van tiltva. A férfit a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra állították
elõ az egyenruhások, ahol meghallgatását követõen szabálysértési õrizetbe vették.

Maga készítette rendszámát
Sárbogárd belterületén egy személygépkocsijával közlekedõ helyi lakost igazoltattak a járõrök május 4-én az éjszakai órákban. A
jármû ellenõrzése során a rendõrök megállapították, hogy a forgalmi rendszámot a 22 éves vezetõ „fabrikálta” össze úgy, hogy
egy fehér mûanyag táblára ragasztotta fel a karaktereket. A rendszámtáblát a rendõrök lefoglalták és a vezetõt, B. Norbertet gyanúsítottként hallgatták ki egyedi azonosító jel meghamisítása
miatt. A kihallgatást követõen a nyomozók szabadon bocsátották
a gyanúsítottat.

Elismerésben részesült a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság két körzeti megbízottja

Szemle a Sárbogárdon és Dunaújvárosban
A Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tûzoltósági felügyelõje szemlét tartott a Dunaújvárosi és a Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokságon május 2-án, csütörtökön. A szemle kiterjedt a külsõ, belsõ körletek rendjére, a gépjármûvek állapotára, valamint az állomány napi tevékenységére, megjelenésére,
ruházatára és egyéni védõfelszereléseinek állapotára.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi
területén 2013. május hónapban
tervezett sebességellenõrzések
Május 12. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h),
május 14. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. út (50 km/h),
május 16. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas és Igar területe
(50 km/h),
május 18. 9.00–12.00 61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h),
május 21. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h/,
május 22. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h),
május 23. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas és Igar területe
(50 km/h),
május 25. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h),
május 30. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h).
FMRFK

A Mezõfalvai Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, Zászlós Tibor május 7-én két rendõrt jutalmazott meg
a téli idõszakban végzett kiemelkedõ és eredményes munkájuk elismeréseképpen. Az ünnepélyes átadásra a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon került sor. Veres János r. tzls. szabadegyházai és
Erdélyi Imre r. tzls. sárosdi körzeti megbízottak sokszor a szolgálaton kívül is végzett lelkiismeretes munkája példaképül állítható
az egész állomány elé.

Gyalogos gázolt kamiont
Május 6-án 15.08-kor történt közlekedési baleset Sárbogárdon az
Ady Endre út 127. elõtt. Az elsõdleges adatok alapján egy tehergépkocsi haladt Sárbogárd felõl Székesfehérvár irányába az Ady
úton. Amikor a gyalogátkelõhelyhez ért a jármû, a menetiránya
szerinti bal oldali járdáról egy nõ lépett le, majd az elõtte haladó
jármûszerelvény pótkocsija végének lendületesen nekigyalogolt,
majd elesett. A hölgy könnyen sérült.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bogárd és Vidéke 2013. május 9.

SPORT

15

Férfi kézilabda, Fejér megyei I. o.

Bravúros bajnokverés Sárbogárdon
VAX KE Sárbogárd–Dunaújvárosi AC 32-25 (18-13)
Vezette: Fazekas–Vargáné.
Sárbogárd: Borostyán – Goldberger 1,
Bodoki 7, Pluhár 3, Rehák 3, Nacsa 3, Kaló
7.
Cserék: Sohár – Hegedüs 4, Suplicz 1, Szabó
J. Zs. 3.
Edzõ: Bodoki György, másodedzõ: Takács
Lajos.
Nem vártuk jó elõjelekkel a mérkõzést,
mert tudtuk, hogy sok hiányzónk lesz. Ennek ellenére már a bemelegítésnél észre
lehetett venni, hogy mindenki bizonyítani
akar. Nem kezdtük valami jól a mérkõzést,
hiszen 7 perc alatt kaptunk 5 gólt, míg ezalatt mi csak 1 találatra voltunk képesek.
Bodoki mester azonnal idõt kért és helyre
rázta a csapatot. Elkezdett a csapat jól játszani, sorra jöttek a jó megoldások, és a 20.
percre ledolgoztuk a 4 gólos hátrányunkat.
A félidõ utolsó 5 percében pedig egy 5-0-ás
sorozattal már magabiztos vezetéssel
vonulhattunk az öltözõbe.
A 2. félidõben sem hagyott alább a lendület, tartottuk a 4-5 gólos vezetésünket. Az
utolsó 10 percben pedig növelni is tudtuk
az elõnyünket és a hármas sípszó után 7 gólos gyõzelmet könyvelhettünk el.
Kiemelni külön ismét nem lehet senkit,
mert mindenki nagyon sokat tett a gyõzelemért. Azonban Kaló Péter gólerõs játékáról ismét szót kell, hogy ejtsünk,
Hegedüs Norbert pedig nagyon hasznosan
játszott az egész mérkõzés folyamán.
Szombaton az utolsó mérkõzésünkre kerül sor Dunaújvárosban, a Fejér Megyei
Kézilabda-Fesztivál keretei közt. A RácalA Road Masters csoport eredményei
Dunafém-Maroshegy–Sárszentmiklós
Velence–Bakonycsernye
Baracs–Kisláng
Polgárdi Vertikál–Szár
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Mezõfalva
Sárosd–Kápolnásnyék
Martonvásár–Bicske
Szabadegyháza–Iváncsa

1-2
3-0
0-1
1-0
0-0
4-1
1-2
1-3

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

24
23
24
24
24
24
23
24
24
24
24
23
24
23
24
24

20 3 1 66 19 47 63
16 2 5 60 25 35 50
15 2 7 37 23 14 47
13 6 5 51 27 24 45
13 3 8 59 46 13 42
9 11 4 43 20 23 38
11 4 8 49 39 10 37
11 3 10 38 36 2 36
9 5 10 37 41 -4 32
6 7 11 19 45 -26 25
7 3 14 32 53 -21 24
6 5 12 32 52 -20 23
6 4 14 41 68 -27 22
6 3 14 25 36 -11 21
5 6 13 36 46 -10 21
2 3 19 23 72 -49 9

más elleni mérkõzésünknek a tétje pedig
nem más, mint a 2. hely megszerzése, aminek jelen állás szerint mi vagyunk birtokosai. Ez a helyzet akkor változna, ha 10, vagy
annál több gólos vereséget szenvednénk el
a rácalmásiakkal szemben.
Sok szeretettel várunk minden szurkolónkat szombaton 11.30 órakor a Dunaferr
Sportcsarnokban!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Tamás

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

0-4
1-3
4-2
6-1
1-2
3-2
1-3
4-2

23
22
22
24
23
24
24
24
24
24
24
23
24
23
24
24

23
16
15
15
14
12
11
10
8
9
7
6
5
3
2
2

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

0118
3 81
2 65
5 69
5 54
10 56
9 55
8 46
10 34
13 31
13 45
13 37
13 36
17 29
18 29
19 27

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

1-2
4-1
4-1
2-1
1-1
12-1
4-1

A csoport állása

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

A Zöldharmónia csoport eredményei

19 99
19 62
28 37
24 45
32 22
60 -4
54 1
39 7
58 -24
44 -13
55 -10
56 -19
62 -26
90 -61
83 -54
89 -62

69
51
50
49
46
38
37
36
30
29
25
22
21
12
10
9

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

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

17
15
13
13
12
10
10
8
8
6
6
6
4
0

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

1
5
3
6
7
9
9
10
10
11
11
12
15
19

86
62
70
60
48
35
56
40
43
38
41
38
27
19

27 59
23 39
31 39
25 35
40 8
37 -2
48 8
39 1
58 -15
53 -15
49 -8
47 -9
54 -27
132 -113

55
47
45
41
39
33
32
28
27
23
22
20
14
2
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Május 11., 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 Pecatúra 10.00 Noé barátai
10.30 Kajak-kenu világkupa közv. 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 Nemzeti
nagyvizit 13.10 Boxutca 13.45 Forma-1 15.20 Angi jelenti 15.50 Zöld Tea 16.20
A világörökség kincsei 16.40 Két csirkefogó… meg egy fél 17.35 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Zsarulesen 2.
22.05 Az álomnõ 23.40 Nagyon zene 0.50 Brooklyn törvényei
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.45 XX. század – A legendák velünk élnek 11.20 Házon kívül 11.50 Míg a halál el nem választ 12.25 Az utazó
14.25 A zöld íjász 15.30 A hõs legendája 16.30 Mr. Milliárd 18.30 Híradó 18.55
Fókusz Plusz 19.30 Szerva itt, pofon ott 21.15 Másnaposok 23.15 Hidra, a sziget
szörnye 1.10 Dollhouse – A felejtés ára
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 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 Bölcsek kövére 22.45 Kegyetlen bánásmód 0.35 Psych – Dilis detektívek 1.35 Astro-világ 2.40 Monk – Flúgos nyomozó 3.35 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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

Május 12., 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 Megkeresni az embert 9.50 A Biblia a magyar képzõmûvészetben 10.05 Református magazin
10.30 Református ifjúsági mûsor 10.40 A mûvész-tanár: A. Tóth Sándor 11.05 A
templomépítõ Sándy Gyula 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 Kajak-kenu világkupa közv. 13.00 TS – Sport 7 13.30 Forma-1
16.00 Kajak-kenu világkupa közv. 16.25 DVSC-TEVA–Videoton FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 A bukás – Hitler utolsó napjai 0.05 MüpArt-koncertek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Egészségkalauz 10.40
TeleShop 11.40 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.45 Dirty Dancing 13.20 Tuti gimi 14.25 A grund 2. 16.30 Szabadnapos baba
18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Amikor megállt a Föld 22.00 Legenda vagyok
23.55 Portré 0.35 Cobra 11
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.30 Astro-világ 11.35 Nagy vagy!
12.35 Egészségmánia 13.05 Stahl konyhája 13.35 Több mint testõr 14.05 Kalandjárat 14.35 Hawaii Five-0 15.35 Lángoló Chicago 16.35 Bölcsek kövére
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Példátlan példaképek 21.55 Hiába futsz 23.50
Elizabethtown 2.05 Astro-világ 3.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 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 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

Május 13., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 13.00 Roma magazin 13.30 Domovina 14.00 Magyarlakta vidékek
krónikája 14.55 Boston Legal – jogi játszmák 15.40 A szenvedélyek lángjai 16.35
Rex felügyelõ 17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény
22.10 Az Este 22.45 Kortárs 23.15 Aranymetszés 0.10 Híradó 0.25 Boston Legal
– jogi játszmák 1.10 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 Kettõs játszma 17.20 Riválisok 18.30
Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Dr.
Csont 22.30 Showder Klub 23.40 Észvesztõ 0.40 Reflektor 0.55 A terminátor –
Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 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 NCIS 23.35 Összeesküvés 0.35
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Update konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 Halálbiztos vizsga 3.50 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 görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
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

Május 14., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Hacktion újratöltve 14.25 Ízõrzõk
15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A szenvedélyek lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Elõvízió 2013 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 23.05 Az Este 23.40
Híradó 23.55 Boston Legal – jogi játszmák 0.40 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 Kettõs játszma 17.20 Riválisok 18.30
Híradó 19.25 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
0.05 Reflektor 0.20 Hazudj, ha tudsz!
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 Az utolsó vakáció 23.45 Esküdt ellenségek 0.45 Update Konyha 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 Magyar
szépség 4.25 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 15., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Átjáró 13.55 Úti célok 14.15 Útravaló 14.30 Ízõrzõk 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A szenvedélyek
lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Életmûvész 22.00 Az Este
22.30 Summa 23.05 Múlt-kor 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 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Kettõs
játszma 17.20 Riválisok 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest
20.50 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.40 Házon kívül 23.10 Reflektor 23.30
Döglött akták
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 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 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35
Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Én is karcsú vagyok 0.10
Update Konyha 0.15 Tények 0.50 Astro-világ 1.55 Gáz van, jövünk! (Lássuk a
medvét!) 3.45 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Május 16., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 13.25 Gasztroangyal 14.15 Úti célok 14.35 Boston Legal – jogi játszmák
15.45 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
Elõvízió 2013 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 23.05 Az Este 23.40 Nemzeti nagyvizit 0.10 A rejtélyes XX. század 0.40 Híradó 0.55 Boston Legal – jogi játszmák
2.00 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 Kettõs játszma 17.20 Riválisok 18.30
Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30 A rejtély 23.30 Brandmánia 0.10 Reflektor 0.25 A Grace Klinika
1.20 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 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 Árral szemben 23.35 Propaganda 0.35 Update Konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 Árral szemben
4.00 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 17., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.30 Életmûvész 14.25 Történetek a nagyvilágból 14.55 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 A szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelõ
17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Legenda 21.35 Az Este 22.10 Szeretettel Hollywoodból 22.40 Ha idegen vagy – A Doors története 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 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 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 Kettõs játszma 17.20 Riválisok 18.30
Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A
zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék 0.30 Reflektor 0.50 Gasztrotúra 1.20 Míg a halál el
nem választ
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 Star Trek 0.05 Jog/Ászok
1.05 Update Konyha 1.10 Tények 1.45 Astro-világ 2.50 Star Trek 4.20 Alexandra
Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi
Adventista Egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00
Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 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.
Május 10., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 11., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabda-mérkõzés (60p),
Megyei II. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 A Mészöly iskola estje (105p), Mesemondóverseny Cecén (ism.) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 12., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 14.00
A Mészöly iskola estje (105p), Mesemondóverseny Cecén (ism.) 18.00
Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 13., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Interjú Simon Jánossal (20p), Kossuth iskola – anyák napja (~30p),
Jótékonysági est a Kabakán tanyáért (97p), Retrokoncert 2. rész (90p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 14., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Kézilabda-mérkõzés (60p), Megyei II. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 15., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Simon Jánossal (20p), Kossuth iskola – anyák napja (~30p), Jótékonysági est a Kabakán tanyáért
(97p), Retrokoncert 2. rész (90p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p), XVIII. Hintók
versenye I. rész (~75p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 16., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p), XVIII. Hintók versenye I. rész (~75p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
CSALÁDI HÁZ ELADÓ
06 20 402 7263
Sárbogárdon a központban
FORNETTI ÜZLET ÁTADÓ.
Telefon: 06 30 579 4255
ÁROLVADÁS
-30 % -50 %!
KOSZTÜMÖK, ÖLTÖNYÖK,
NYÁRI RUHÁK, NÕI BLÚZOK.
ULMER DIVAT
(SPAR-ral szemben)

38-as fekete Tamaris, Vera Pelle, Deska alkalmi nõi
cipõk, Esprit kismama-farmernadrág, alig használtan eladók. 06 (30) 3483 320.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
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
Eladó Rétszilason kétszobás családi sarokház bekerítve, víz, villany, gázcsonk, ásott kút, gyümölcsfák, szõlõ, 800 öles telek. Telefon: 06 (25) 471 984
Eladó aprított tûzifa. Akác: 2350 Ft/mázsa, cserakác: 2250 Ft/mázsa, cserfa: 2150 Ft/mázsa +
szállítási díj. Telefon: 06 (30) 291 4322 (3557643)
Bontott cserép eladó kb. 1000 db. Ár: 50 Ft/db. 06
(20) 406 9267 (3557748)
Minõségi cser, akác tûzifa eladó. Cser hasított
1950 Ft, akác méter 2200 Ft, kugli 2280 Ft, hasított
2380 Ft. Vegyes tûzifa cser akáccal 2150 Ft. Házhozszállítás ingyenes. 06 (20) 406 9267 (3557748)

2013. május 9. Bogárd és Vidéke
Sárbogárd központjában családi ház sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 418 6548 (3557743)
Kazánok a gyártótól garanciával, papírokkal. 06
(20) 362 3987 (3557742)
Palánta, zöldségnövények és egynyári virágok eladók. Tósoki, Nagyhörcsök 06 (30) 464 0345 hétköznap 14 óra után, hétvégén egész nap.
tosokikert.blog.hu
Elõnevelt TETRA-H (barna) csirke elõjegyeztethetõ május 18-ra. Tinódy 52. 06 (30) 384 2294
Fodrásztanulót felveszek. 06 (30) 482 6407

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
május 14-én (kedden) 16.00 órakor
a polgármesteri hivatal dísztermében
tartandó workshopra (mûhelymunkára), melyen az Eco-Cortex Kft. tájékoztatja a résztvevõket a Sárbogárd városnak készítendõ Városmarketing Stratégiáról.
Kíváncsiak vagyunk véleményére, építõ
javaslataira!

Digitális csecsemõmérleg és légzésfigyelõ bérelhetõ Sárbogárdon. 06 (70) 408 7759
Sárbogárd központjában négylakásos társasházban, felújított lakás eladó. 06 (20) 405 7366
Kukorica eladó. 06 (20) 803 5143
Ady-lakótelepen 2. emeleti erkélyes lakás eladó.
06 (30) 9394 691, 06 (30) 550 0761 (3557746)
Többfajta paprika-, paradicsom-palánta kapható!
Tinódy u. 21. (3557745)

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és településeken 9.00-14.00 óra között munkatársaink karbantartási munkákat végeznek:
Május 13.(hétfõ):

Mezõkomárom glóbuszmosás

Május 14.(kedd):

Szabadhidvég glóbuszmosás

Május 15.(szerda):

Nagykarácsony glóbuszmosás

Május 16.(csütörtök): Sárosd medencemosás
Május 17.(péntek):

Sárosd glóbuszmosás

Május 21.(kedd):

Perkáta medencemosás

Május 22.(szerda):

Perkáta glóbuszmosás

Május 23.(csütörtök): Szabadegyháza medencemosás
és lakótelepi glóbuszmosás
Május 24.(péntek):

Szabadegyháza falusi glóbuszmosás

Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál kisebb víznyomás, esetleg idõszakos vízhiány várható.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá
válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt okozó
anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és megértését.
FEJÉRVÍZ ZRT.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Bogárd és Vidéke 2013. május 9.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

Tisztelettel meghívjuk a Mészöly Géza
Általános Iskola tornacsarnokának

2013. május 10-én (pénteken) 9 órakor soros ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Az alapellátás és a járó-, fekvõbeteg-szakellátás között munkakapcsolat
áttekintése, szükség szerint módosítása.
4. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal
való gazdálkodásról és értékesítésének
egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.)
önkormányzati rendelet módosítása.
5. Kérelem a Pusztaegres 0162 hrsz.-ú,
nyilvántartás szerint árok mûvelési ágú
ingatlan megvásárlására vonatkozóan.
6. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetérõl.
7. Beszámoló a Városi Bölcsõde tevékenységérõl, a személyi és tárgyi feltételeirõl. A bölcsõde nyári szünet miatti
zárva tartása.
8. Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának elszámolása.
9. A 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása.

10. Tájékoztató a környezet állapotáról
és a város környezetvédelmi helyzetérõl.
11. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása.
12. Pályázat kiírása a II. számú védõnõi
körzet védõnõi munkakörére.
13. Hozzájárulás a KÖZÉV Kft. DÉSZOLG Kft.-be történõ beolvadásához.
14. A Nyári táborozások, kirándulások
támogatása 2013. címû pályázatra beérkezett anyagok elbírálása. A bizottsági
döntés megerõsítése.
15. Bejelentések.
15/1. A 2013. április 12-ei testületi ülésen
elhangozott képviselõi bejelentésekre
válasz a mûszaki osztály részérõl.
15/2. Tájékoztatás a HM-lakótelep fenntartási és üzemeltetési költségeirõl.
Zárt ülés:
1. Javaslat a „Sárbogárd Város Oktatásáért” kitüntetés 2013. évi adományozására.
2. Javaslat a „Sárbogárdi Talentum” kitüntetés 2013. évi adományozására.
3. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS MUNKÁS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidõvel.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, József A. u. 14., Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat.
Illetmény és egyéb juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: szakirányú fõiskolai végzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatnál eltöltött munkaviszony.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolatai.
A munkakör legkorábban 2013. június 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. címére történõ megküldésével, vagy személyesen az elõbb feltüntettet címen, dr. Horváthné Lang Erika intézményvezetõnél.
Intézményvezetõ

Steitz Ádám tiszteletére rendezett
névadó emléktábla-avatásra
a Sárbogárdi Napok keretében,
Sárbogárd Város Önkormányzata
szervezésében.
Helyszín:
Sárbogárd, Mészöly Géza
Általános Iskola, József A. u. 14.
Idõpont:
2013. május 24. (péntek) 14 óra.
Avatóbeszédet mond: Sárközi László.
Fellépnek a Mészöly Géza Általános Iskola tanulói:
– énekkar: Szellõ kél (kánon);
– 1–8. évfolyam: jazzparódia (kánon);
– furulyacsoport (alsó tagozat):
Két magyar tánc;
– sportcsoport (felsõ tagozat):
zenés gimnasztika.
Az emléktábla egy rövid avatóünnepség
keretében kerül elhelyezésre a tornacsarnok falán.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd város közigazgatási területén
Sárbogárd Város Önkormányzatának
jegyzõje – mint adóhatóság – végrehajtási eljárást folytat az önkormányzati
adóhatóságot megilletõ tartozások, valamint az adók módjára behajtandó
köztartozások beszedése érdekében.
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény (továbbiakban: Art.)
144. §-a értelmében az adóvégrehajtót
az eredményes végrehajtás érdekében
mindazok a jogok megilletik, amit a
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtónak biztosít.
Az Art. 163. § (1) bekezdése szerint az
adózó, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésre kötelezett –
külön jogszabályban meghatározottak
szerint – köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült költség (készkiadás) és emellett – jogszabályban meghatározott esetek kivételével – végrehajtási költségátalány megfizetésére.
Az Art. 163. § (2) bekezdése szerint az
adóhatóság a költségekrõl végzést hoz,
amelynek összege ingó- és ingatlan-végrehajtás esetén nem lehet kevesebb
5.000 Ft-nál.
A végrehajtási költségátalány és az
egyéb járulékos költségek elkerülése
érdekében felhívom a figyelmet a fizetési kötelezettség határidõben történõ
teljesítésére.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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2013. május 9. Bogárd és Vidéke

Megbolondult
gimisek

Az utolsó év a legszebb és egyben a legkeservesebb is a középiskolai évek közül. Mert ott van a felszabadulás, hogy „Nem kell végre
annyit tanulni!”, de mellette ott van az elválás gondolata is, ami
sokszor könnyeket csal a szemekbe. Lehet valaki jó, vagy kevésbé
jó tanuló, közkedvelt, vagy kevésbé közkedvelt, ha a közösség
összetartó. Ez a jó kis közösség aztán örök életre az emberben
marad.

tak körtáncokat, gyerek-, és ballagási dalokat énekelve. A
Pennynél még a szalagavatóra készült
meglepetéstáncukat
is elõadták, amihez
egy autóból szólt a
zenei aláfestés.
Persze nem maradhattak le a szülõk, barátok sem errõl a hajnali eseményrõl, így elég sokan kísérték végig a két osztályt az iskoláig, ahol már várták õket a tanárok és a diáktársak.
A tanári szoba erkélye alatt állva énekeltek búcsúzóul pár dalt a
ballagók, még vidáman; nem gondolva a holnapra kéredzkedett
be a gimnázium ajtaján ez a bohém társaság. Másnap pedig már
szépen kiöltözve járták végig a gimnázium osztálytermeit és folyosóját.
Hargitai Gergely

Múlt héten pénteken a végzõs gimisek közössége megbolondult,
ugyanis utcalánynak, terroristának (vagy kommandósnak), indiánnak, hippiknek, rendõrnõnek, böllérnek, Luke-nak és Leianak,
doktornak, cigánynak, zombinak, katasztrófavédelminek, gördeszkásnak és még sorolhatnám minek öltözve járták be Sárbogárd fõutcáját, kisrobival az élen. Ez a színes forgatag megállt a
Hõsök terén és a Penny parkolójában, s mind a két helyen táncol-

