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A Dél-Mezõföld független hetilapja

Oldás s kötés
„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a
földön, a mennyben is kötve lészen; és amit
megoldotok a földön, a mennyben is oldva
lészen.” Máté 18:18.
Húsvétkor a keresztre kötözött Krisztus
halálával kapott az emberiség bûnei alól
feloldozást. E feloldozás a pünkösd által, a
Szentlélek kegyelme által válik teljessé.
Micsoda hatalma van az embernek! S micsoda következményeket kell viselnünk oldásainkért s kötéseinkért!
Keresztre feszítünk s megváltatunk, ölünk
és ölelünk.
Elválunk, újraházasodunk. Eloldjuk a régi
köteléket, s újat kötünk. Életem vándorlásai megtanítottak arra, hogy a kapcsolatoknak van egy spirituális, úgy is mondhatnám, hogy isteni része, amely földi erõ által
már soha fel nem oldható. Csak ennek tudatával, a tettek következményeinek vállalása által kaphatunk valóban mennyei
feloldozást.
Egy kedves, fiatal lánytól, Petrától búcsúztunk múlt héten, akit súlyos betegség után
oldottak el az angyalok földi kötelékeitõl.
A testületi ülés a politikai szócsépléstõl
volt hangos, s voltak, akik azt firtatták, kivel kötnek koncessziót. Nem oldották meg
a kérdést…
A héten több családi napot is rendeztek.
Ezeken anyukák, apukák, testvérek, nagyszülõk töltöttek együtt egy napot a kicsikkel. Figyelhették, hogy önállósodnak, hogyan válnak eggyé a közösséggel a csöppségek. Eloldom magam anyutól, aputól, aztán visszaszaladok hozzá erõt meríteni a
vele való örök egységbõl.
Születésünkkor elvágják a köldökzsinórt.
Aztán elmehetünk akár a Föld túlsó oldalára is, az aranyszál, ami édesanyánkkal,
szeretteinkkel, s rajtuk keresztül az õsvilágba beleköt, soha el nem oldhatjuk.
„Lovamat eloldom, mikor a nap fölkel,
De tõled, Violám, csak a halál old el.”
Hargitai Lajos

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Galambröptetés
a Zengõ oviban

Játszva tanulni
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület május 10-ei nyílt ülésérõl –
Hét képviselõvel kezdték meg soros ülésüket a városatyák. Macsim András, Erõs
Ferenc hivatalos elfoglaltságuk miatt nem
tudtak jelen lenni, Nagy Tibor és Ferencz
Kornél késõbb érkeztek.
Dr. Sükösd Tamás bevezetõként beszámolt arról, hogy április 15-én a szélessávú
hálózat üzemeltetõjével, az LRT-COMmal egyeztetett. A háromezres kapacitású
rendszeren a város központi részén az elõfizetõk száma mindössze kb. 57, ami fenntartási nehézségeket okoz. A cégnek vannak a költségek csökkentésére ötletei. A
hálózat kiépítésére alakult társulás tagdíjaiból képzõdött pénzmaradvány nagy részét a banki költség elviszi, ugyanakkor –
tekintettel a párhuzamos szolgáltatóra –
nagy fejlõdést eddig nem tudtak mutatni.
Részt vett a polgármester menetrendi
egyeztetésen is, melyre konkrét, írásbeli
javaslattal készült, remélve, hogy a közlekedési cégek legalább elgondolkodnak rajta. Az április 29-ei rendkívüli testületi ülésen a Zengõ Óvoda vonatkozásában energiaracionalizálási pályázat benyújtásáról
hoztak döntést.

Az egészségügy
betegségei
Az alapellátás és a járó-, fekvõbeteg-szakellátás volt a napirend elsõ témája.
Dr. Rácz Lajos fõorvos, a helyi rendelõintézet vezetõje: Az egészségügyben nagyszabású szerkezetátalakítás indult el. Április 1-jétõl a Szent György Kórházhoz
csatlakozott Mór, megváltozott profilokkal. A pécsi egyetem oktatókórházi címet
adományozott a székesfehérvári intézménynek. Kialakításra került egy új, sürgõsségi betegellátási komplexum, mely így
is alig bírja az ellátást. Ezért is szeretnénk,
ha egy kicsit közelebb kerülnének egymáshoz az alapellátással. Ezt több lépcsõben
szeretnénk megvalósítani. Ennek egyike,
hogy összekötöttük a háziorvosi rendelõket a kórházi számítástechnikai rendszerrel. A fölösleges vizsgálatokat ezzel le lehet csökkenteni. A kórház ezt saját keretébõl gazdálkodta ki. A kórházban sok új
profil került bevezetésre. Szeretnénk viszszaállítani azt a rendszert, hogy egy asztal
mellé leülünk a kollégákkal megbeszélni a
dolgokat. A rendelõintézetben jelenleg
sajnos nincs orvos a szemészeti rendelés
ellátására, átmenetileg szünetelt az ultrahang is. Nemsokára el fogjuk indítani a
nappali ellátást, melynek eddig a finanszírozás és az engedélyezések voltak az akadályai.
Etelvári Zoltán: Az egészségüggyel nincsenek megelégedve az emberek, ahhoz
képest, hogy rengeteget befizetünk egészségügyi járulékban. Nagy probléma a több
hónapos várólista, amit sokan nem tudnak

elfogadni. Fölháborító, hogy ha fölhívok
maszekban egy orvost (esetleg ugyanazt a
kórházi orvost), borsos pénzért azonnal
fogad. Nem lenne gond azzal, hogy a maszek felé tolják a dolgokat, ha nem kellene
fizetni a rengeteg járulékot.
Dr. Rácz Lajos: A magyar férfiak egészségben megélt életéveinek száma 56, a nõké 58. A skandináv országokban ez a szám
70. Amíg a svéd 70 éves koráig nem vesz ki
a kasszából egy fillért sem, addig a magyar
férfi 56 éves korában elkezdi kivenni. Ezt a
problémát valahogy kezelni kellene, mert
finanszírozhatatlan. Magyarországon elég
kimenni a temetõbe: minden 4. férfi kint
van. Ezért is történtek az átalakítások a
rendszerben. A betegségek száma egyre
nõ. Ma szinte nincs olyan család, ahol ne
lenne legalább egy daganatos beteg. A jelenlegi magyar egészségügyet a benne
dolgozók önzetlen hozzáállása tartja fenn,
nem a pénz. 10 helyett 4-en dolgozunk.
Dr. Jarabin János, a helyi orvosok kollegiális vezetõje: Az ügyelettel kapcsolatban
felhívom a testület figyelmét, hogy július,
augusztus a szabadságolások ideje, és kb.
havi 8 ügyeletet kell kiosztanom egy-egy
orvos számára, ha nem találunk addig
megfelelõ vállalkozót, aki az ügyeleteket
leszervezi. Hogy az egészségügyünk nem
úgy mûködik, ahogy mi szeretnénk, annak
vannak objektív és szubjektív okai. Minden olyan feltételrendszer, ahol hiányokat
teremtünk, magában hordja a visszaéléseket. Nagyon sokat fizetünk ahhoz képest,
amennyit kapunk. Ahhoz képest meg
szinte semmit, amennyit kellene kapnunk.
Dr. Jarabin utalt arra, hogy hiába tûnik
számunkra soknak az, amit befizetünk,
összességében mégiscsak kevés, mert 10
millió embert kell ellátni az aktív keresõk
befizetéseibõl.

Pénzmaradvány
mûködésre
Valamivel több mint 36 millió forint 2012.
évi pénzmaradvány sorsáról döntött a testület (a legtöbb pénz az önkormányzatnál
maradt, közel 25 millió Ft, ezt a két iskola
követi, Miklós 8 millió Ft-nyi, a Mészöly 3
millió Ft-nyi összeggel). A maradványt
mûködési célú kiadásokra és pályázatokra
forgatták vissza.

Környezetünk állapota
A környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetérõl szóló beszámoló
kapcsán dr. Sükösd kifejtette: A programjaink rendelkezésre állnak, azokat rendszeresen felülvizsgáljuk, illetve mûködtetni próbáljuk. A sárhatvani és pusztaegresi
ivóvíz minõségének biztosítása érdekében

2013. május 16. Bogárd és Vidéke
kötelezõ pályázaton való indulásra sarkalltak bennünket. Ha nem indultunk volna,
szankcióként valamennyi uniós forrástól
elesünk. A megvalósítás jelenleg is folyik.
Sárbogárdon végigment a csatornamû-beruházás, a szennyvízkezelés a szabályoknak megfelelõ. A zaj és rezgésvédelem infrastrukturális háttere a közepes és kistelepülésekre vélhetõen soha nem fog elérni.
A levegõtisztaság vonatkozásában eleget
teszünk a kötelezettségeinknek. A csapadék- és belvíz elleni védekezés két fronton
is zajlik. Ha maradtak uniós források, akkor a csapadékvíz-elvezetõ rendszer fejlesztését folytatni szeretnénk. A zöldterület-gazdálkodás, rágcsálóirtás, temetõk
rendje, tisztasága vonatkozásában közszolgáltatási szerzõdéssel rendelkezünk. A
felhagyott hulladéklerakó rekultivációja a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer által elnyert pályázatból valósult meg. A mai napig vívunk a környezetvédelmi hatósággal, mert méltánytalan,
hogy e beruházás után mi végezzük a monitoringot. Ugyanis ez egy másik szervezet
kötelezettsége. Ennek jogszabályi alapját
is megtaláltuk, amit megírtunk a hatóságoknak fellebbezés keretében. A parkosítás és a fák védelme központi kérdés. A
város-rehabilitációs pályázatnak külön
ilyen eleme is van.

Lovak az ötödiken
Etelvári: Az elmúlt évben Sárbogárd közigazgatási területén 80 díszcserje került kiültetésre, valamint a közterületekre 3700
tõ különbözõ, egynyári virág. Ezeket keveslem. 2014-ben sokkal több pénzt áldozzunk erre. Nem beszélve arról, hogy a díszcserjék nem annyira termelik az oxigént,
mint a fák. Ne kötelezettségnek érezzük a
környezetünk védelmét, hanem természetes dolognak! Több lakó esetében szemléletváltásra van szükség. Aki nem tartja
rendben a portáját, az ne kapjon segélyt.
Dr. Sükösd: A város-rehabilitációs pályázatnál kötelezõ elem a civil társadalom nevelése. Az iskolákban vetélkedõ- és elõadássorozat formájában valósul ez meg reményeink szerint, mely a „Környezettudatos nevelés elterjesztése” Sárbogárdon
címet viseli.
Etelvári: Az új állattartási törvény szerint
– kicsit sarkosan fogalmazva – az ötödiken
is tarthatok 15 lovat, ha akarok. Ha valaki
nem tartja be a higiéniai szabályokat, folyik a trágyalé az utcában, a keleti csatornába, mit lehet ellene csinálni?
Dr. Sükösd: A Btk-ban benne van, hogy a
saját ingatlanomat úgy használhatom,
hogy azzal a szomszédjaimat szükségtelenül ne zavarjam. Az Élelmiszerlánc-biztonsági Hatósághoz is lehet fordulni. A lakosság nagy része rendet tart.
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ–hatósági osztályvezetõ: Nem a segélyezettekkel van zömében a probléma, hanem azokkal, akik
semmilyen ellátást nem kérnek, nem kapnak, nem a településen élnek. Elhagyott
ingatlanokról, azok közterületi részérõl
van szó.

Bogárd és Vidéke 2013. május 16.
Tóth Béla: Ha a vízrendezés elindul, a Kinizsi utcát is próbáljuk belevenni.
Dr. Sükösd: Vízjogi engedélyes tervvel
még az elõzõ testület jóvoltából az egész
városra rendelkezünk. A következõ szakasz a Kinizsitõl a Radnótiig lehetne, mert
az szintén akut probléma.

Beolvadás
A KÖZÉV Kft. a testület hozzájárulását
kérte a DÉSZOLG Kft.-be történõ beolvadásához.
Dr. Sükösd: Úgy gondolta a többségi tulajdonos, hogy a Vertikál cégcsoporthoz tartozó másik társaságba történõ beolvadás
módszerével markánsabban lehet jelen a
társaság a piaci viszonyok között, és nagyobb a túlélés lehetõsége. Lócskai István,
a Közév Kft. ügyvezetõje megnyugtatott
bennünket, hogy ez nem azt jelenteni,
hogy Adonyból jön a kukásautó vagy a személyzet. 5 % körüli munkavállalói létszámváltozást sejtetett, ami 47 munkavállalónál két ember, az irodai státuszok, cégvezetés vonatkozásában. A fizikai állomány csökkentése nem realitás az ügyvezetõ úr tájékoztatása szerint, sõt, amennyiben az egyesülés létrejön, akkor logikusabb döntés, hogy a hulladék begyûjtését
Nagylókon és Hantoson a sárbogárdi központból lássák el, így inkább több feladatuk lesz. Mivel a beolvadással a tulajdonosi
szerkezet megváltozik, az üzletrészünk a
törzstõkéhez képest százalékban kisebb
mértéket fog jelenteni. A többségi tulajdonos 75 %-os többséggel rendelkezik már
most is, de nem nagyon tapasztaltunk erõbõl való döntéshozatalt. A taggyûlésen
kulturált, érdemi vita zajlik mindig.

Nyári táborok támogatása
Nyári táborozásokra a következõ összegeket fogadta el a pénzügyi bizottság: Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány 50.000 Ft, Mészöly Géza Általános
Iskoláért Alapítvány 25.000 Ft, Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány 50.000 Ft illetve 30.000 Ft (Bakony Csillagtúra), Petõfi Sándor Gimnázium 80.000 Ft, Zengõ
Óvoda 65.000 Ft.
Nedoba Károly: A Mészöly támogatását
nagyon kirívónak láttam negatív irányban.
Ha nem olyan jó volt a pályázat, vagy kevés
személyre adták be, lehetett volna segíteni
nekik. Nem akarok párhuzamot vonni, de
az utóbbi idõben muszáj a Fidesz és bizonyos dolgok közé párhuzamot vonni.
Dr. Sükösd: A saját felekezetem, a reformátusok minden évben tartanak hátrányos helyzetû gyerekeknek tábort; a családsegítõ is szokott táboroztatni. Nem érkezett be pályázat egyiküktõl sem. Rövid
volt a határidõ. Nekem pedig nem volt arra
kapacitásom, hogy bárkinek szóljak. A bizottság azt nézte, hogy hány nap, hány gyerek és kinek mennyi önereje van, mennyit
kér.
Etelvári ugyancsak kifogásolta a Mészölynek odaítélt összeg nagyságát: Abban sem
tudok egyetérteni, hogy a Petõfi 80.000

KÖZÜGYEK
Ft-ot kap. Lehet azzal érvelni, hogy a mi
gyerekeink is oda járnak, na de nem mi. Mi
sárbogárdi képviselõk vagyunk. Alap,
Vajta, Alsószentiván stb. miért nem száll
be a gyerekek táboroztatásába? Akkor
tudnám ezt elfogadni, ha a Mészölyét megdupláznánk. Én, a csóró már többel dotáltam a Mészölyt, mint a város.
Dr. Sükösd: És kitõl fogjuk elvenni a
pénzt?
Etelvári: Mindenünnen egy picit.
Juhász: Nem biztos, hogy feltétlenül matematikai elvekhez kellett volna ragaszkodni ahelyett, hogy mondjuk egy intézményt is nézünk.
Novák Kovács Zsolt: A bizottság hatáskörét nem tudjuk elvonni, pénzt nem tudunk
innen oda átcsoportosítani, ezért javaslom, hogy mi magunk ajánljunk fel kiegészítést a Mészölynek, és akkor megnyugodhat a testület lelkiismerete.
Juhász: A bizottság lelkiismerete nyugodjon meg, ne az enyém.
Végül a bizottság javaslatát 4 igen, 3 nem
ellenében elfogadták.

Forgalmirend-változás
Változást eszközöl a Petõfi, Kossuth és
Kisfaludy utca forgalmi rendjében a testület súly tekintetében.
Dr. Sükösd: A Kisfaludy utca útburkolata
megítélésem szerint a forgalmat elbírja, a
Petõfi is kezelhetõ állapotban van. A Kossuth utca érintett szakasza viszont a 24.
órában van. 10-17 csõtörést regisztráltak
2012-ben ott. A Magyar Közút szakembere azt javasolta, hogy a 15 tonnás súlykorlátozást jelölõ tábla mellé idõszakos jelleggel adjunk behajtási engedélyt a mezõgazdasági vontatók közül annak, aki kéri,
amin lehet súly- és idõkorlátot is szabni. A
kislóki út és a Mezõszilas felé vezetõ út is
így mûködik.
Nedoba: A Petõfi utca már most nem jó,
csak most hideg aszfalttal megcsinálták a
hatalmas gödröket. Úgy gondolom, hogy
ez a határozati javaslat valaki kérésére,
testre szabottan lett elkészítve. Jobban
örültem volna, ha a 15 tonna megmaradt
volna, mert szakember mondta, hogy ez
így tökéletes. Ki ellenõrizheti ennek betartását?
Dr. Sükösd: A rendõrség. Bekísérik a telepre, a hitelesített mérleghez.
Nedoba: A Petõfi, Kossuth és Kisfaludy utcán kívül még két helyrõl meg lehet közelíteni a szárítót.
Dr. Sükösd: Legálisan az Árpád utcáról. A
Hadi útról való megközelítés idõleges; az
összekötõ földút nem rendelkezik olyan
alappal sem, mint a Hadi út. Pályáztunk
volna, hogy tudjunk tenni rá erõsebb burkolati elemeket, de a Start Munkába nem
fért bele.
Etelvári: Hagyjuk úgy, ahogy van, mert ennek semmi értelme nincs. A 15 tonna is
szétszedi az utat.
Dr. Sükösd: Ígéretet tettünk, hogy ezt
megoldjuk, tekintettel arra, hogy nyomatékos lakossági kezdeményezés van ebben
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régóta. Felelõs döntést azzal nem tudunk
hozni, hogy így hagyjuk.
Nedoba: Mi váltotta ki a 20 tonnát?
Tóth: Kérés volt, hogy amikor szezon van,
ne kelljen körbe menni, a 63-as forgalma
ne legyen zsúfolva.
Dr. Sükösd: Két mezõgazdasági termelõ
terjesztette ezt elõ, azt mondták, 20 tonna
az össztömeg, amivel járnak.
Etelvári: Ha már itt tartunk, akkor tisztelettel kérem a táblák betartatását. Pl. a Rózsa utcába a ’Behajtani tilos’ tábla ellenére
bemennek, mert a sportoló nem tud ballagni 50-100 métert. Ne csak akkor legyen
tisztelete annak a táblának, amikor kampányszerûen büntetünk.
Sem a határozati javaslatban álló 15 tonnás, sem a bizottsági 20 tonnás változat,
sem a polgármester javaslata az idõszakos
behajtási engedélyre nem kapott többséget.
A közben megérkezõ Nagy Tibor: Ez az én
bûnöm, mert rosszkor jöttem.
A polgármester röviden tájékoztatta a
képviselõt a téma eddigi állásáról. Mivel
Nagy a polgármester verzióját támogatta,
így meglett a kellõ többség a döntéshez.

Bejelentések
Trafikok –
Jézus nem ezt tanította
Juhász a trafikok témakörét feszegette: A
megyei MSZP-s elnök nyilatkozta, hogy
Varga Gábor öccse, vagy bátyja kapott trafikot, Sárbogárdon pedig Varga Gábor titkárnõjének a férje kapott hármat. Régi
trafikos családból származik az úr, azért
kapta, vagy azért, mert a Fideszhez erõsen
kötõdik?
Dr. Sükösd: Az említett cikkben azt írták,
hogy Varga Gábor barátja kapott trafikot,
és a titkárnõje férje. Akire gondolhat az újságíró, az a választókerületi titkár és az õ
élettársa, akik három eredményes pályázatot nyertek. Hogy õk foglalkoztak-e már
ilyennel, azt nem tudom.
Juhász: Azt biztosan tudjuk, hogy nem,
mert nem láttuk, trafik nincs Bogárdon.
Dr. Sükösd: Klasszikus trafik, mint Pesten,
biztos nincs.
Juhász: Akkor maradjunk a fideszes kötõdésnél.
Nedoba: Köszönöm a Közévnek a precíz
munkát a Boross Mihály-emlékparkban a
halászléfõzõ alkalmával. A Petõfi és Kossuth utca sarkán zúzott kõ lett kiszórva a
padkákra, kihordják az autók, nagyon balesetveszélyes a kerékpárosokra. A trafikbiznisznek kik a nyertesei? Fidesz-katonák nyertek minimum 80 %-ban. Budapesten tolókocsis, rokkant betegektõl,
nyugdíjasoktól elvenni a trafikot keresztény illetlenség, erkölcstelenség. Jézus
nem ezt tanította, holott én ateista vagyok.
Remélem, nem derül ki utólag, hogy az itteni Fidesz-frakciónak vagy a vezetõjének
a sárbogárdi elosztásban negatív szerepe
volt.
Folytatás a következõ oldalon.
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Sárbogárdon 7 trafiklehetõség volt, ebbõl
hármat nyert Balogh Éva, Varga Gábor
titkárnõje, vagy irodavezetõje.
Dr. Sükösd: Választókerületi titkárnak
hívják.
Nedoba: Ébl Zoltán nyerte a másik kettõt,
de ez egy kommunikációs rafináltság. Zoli
nem nyert volna egyet sem, ha nem élettársa Balogh Évának. Balogh Éva 2010-ben,
amikor megvolt a választás, azt javasolta,
hogy Juhász Jánost és Nedoba Károlyt minél jobban ki kell szorítani a politikából;
azt akarta, hogy minél kevesebb szót adjanak nekünk; az õ házában frakcióüléseket
tartott a mostani városvezetés, közben õ
Ébl Zoltánnal együtt kajákat csinált.
Dr. Sükösd: A két elsõt engedd meg, hogy
visszautasítsam, mert nem kért olyat, hogy
bármirõl szavazzunk, vagy ne szavazzunk.
Nedoba: Akkor rosszak az információim,
elnézést.
Dr. Sükösd: A pályáztatási rendszerben
semmilyen szinten nem vettünk részt.
Nedoba: Akik jelenleg is üzemeltetnek trafikot, azok közül senki nem nyert. Ezt nem
magyarázni kell Varga Gábornak, hanem
szégyellni. Egyértelmû politikai döntést
hoztak, ez elfogadhatatlan. Talán itt lenne
az ideje, hogy a jobboldal felépítsen egy országgyûlési képviselõjelöltet, aki sárbogárdi, hogy ne Sáregresrõl meg Cecérõl
mondják meg a tutit. Meg ne a cecei embereket ültessék be bizonyos posztokra.
Dr. Sükösd: Van a nyertesek között kisüzlet-tulajdonos, illetve közismerten baloldali kötõdésû gyõztes is Sárbogárdon.

Bogárdi metró
Etelvári: Kérdezték tõlem a polgármesteri
hivatal elõtti építkezésrõl, hogy ez lesz a
metróbejárat Cece és Sárbogárd között,
vagy a World Trade Center sárbogárdi
alapja?
Dr. Sükösd: Lehet humorizálni, de három
hónapig hirdettük a tervek és egyebek civil
egyeztetését. Ez az akadálymentesítésnek
az a formája, ami megfelel a jogszabálynak, és nem kell holnap szétszedni. Egyeztettük legkevesebb 13 hónapig, és minden„Ezek miatt sírok én, szemem könnybe
lábadt, mert messze van vigasztalóm,
aki engem föléleszthetne”
(Jeremiás siralmai 1:16)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a holokauszt Sárbogárd és környéki zsidó áldozatainak emlékére tartandó megemlékezésre, amelyet

2013. május 26-án 16 órai
kezdéssel tartunk
a sárbogárdi izraelita temetõben.
Emlékezzünk együtt a nácizmus helyi és
környékbeli áldozataira!
Lakk Norbert

kinek a javaslata belekerült. Tudom, hogy
jobb lett volna az összes nyílászárót kicserélni, de nem lehet. A mûvházon engedte a
pályázat. Ha lenne pénzünk, nyilván másra
költöttük volna. De nincs, másét költjük,
pályázati forrást vonunk be, kénytelenek
vagyunk betartani a szabályokat.
Etelvári: Csúnyán nézel rám, polgármester úr. Én azt mondom, amit nekem fölírtak. A fûnyírásokra jobban oda kellene figyelni, hogy precízebben legyen levágva.
Nagy: A közintézményeknél, ahol gyerekek vannak, ne várjuk meg, amíg ekkora a
fû, a kullancsveszély miatt. A zebránál, a
lakótelep sarkánál a virágtartó körül nincs
levágva. Lesznek-e virágok? Még mindig
üresek az edények. Két komoly baleset is
volt, amióta legutóbb itt voltunk. A sárbogárdi lakosok biztonsága érdekében nyomógombos gyalogoslámpákat kellene felszerelni. Ha sikerül a buszmegállót létrehozni a rendelõintézettel szemben, ott javaslom egy zebra kialakítását. Sárköziné,
Tóth Zoltán és Varsányi Erzsébet testnevelõk jelezték felém, hogy találtak olyan
helyet az általános iskola területén belül (a
nagy park a templomkert és az iskolaépület között), ahol szakmai véleményük szerint megfelelõ volna a tornacsarnok kialakítása. A Rózsa utca sarkán, ahol a park kialakítása történik, hagytam volna egy kis
parkolót, mert oda kanyarodnak a gyerekekért a szülõk. Emellett örömmel tölt
majd el, ha az a terület parkként funkcionál, nem átjáróházként.
A képviselõ visszakanyarodott a trafikkérdésre is: Tarthatatlan, hogy olyan ember és
élettársa nyerhetett, aki a fizetését vagy az
országgyûléstõl, vagy annak valamelyik hivatalától kapja. Ki kellett volna zárni az
ilyen embereket a pályázatból. Egy családnak egy trafiknál többet nem szabadott
volna adni, mert az embereknek nincsen
lehetõségük munkára, mindennapos megélhetési problémáik vannak.
Dr. Sükösd fölhívta a figyelmet, hogy nincs
jelen sem pályázó, sem döntéshozó.
Nagy még hosszasan feszegette a kérdést
hozzászólásában, mely az országos politikát sem nélkülözte.
Dr. Sükösd: Kanyarodjunk vissza a városhoz.

Adó 1 %
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák tevékenységét. Az 1 %-os
felajánlásokat, felajánlott adományukat az idõsek otthonának mûködtetésére fordítjuk.
Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés:
Árva Bethlen Kata Alapítvány.
További munkájukra Isten áldását kérve felajánlásukat köszönjük!
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Vallomás
Nagy további hozzászólásaiból kiderült,
hogy nevelt fia nevében õ is nyújtott be pályázatot trafikra.
N. Kovács: Az egyiktõl elvárod, hogy ne
adjon be pályázatot párthoz közeli emberként, te meg a nevelt fiad nevében beadtál
pályázatot? Téged is ugyanígy húzkodhattak volna most elõ.
Nagy: Igen. Csak én nem vártam el senkitõl semmit, senkinek nem szóltam, és van
egy óriási mentségem: nem nyertünk. Két
családtagom is pályázott. Egyik sem nyert.
Tóth (Nagyot idézve): Egy családban nem
lehet kettõ.
Nagy: Ne feledkezzünk el arról, hogy lassan egy éve ment el közülünk egy aktív politikai szereplõ, Körmendi József. A Fidesz nem feledkezhet meg arról, hogy a
kétharmados többséget részben a Jobbiknak és a Gárdának köszönheti. Ha már akkor nem álltunk fel, elhalálozásának egyéves évfordulóján egy pillanatra gondoljunk rá.
Tóth: A trafikpályázatról még nem tudunk
mindent. Majd biztos ki fog derülni, mi
hogy volt, utána vonjuk le a konzekvenciát.
Rongálások vannak a lakótelepnél, a
HEMO-nál. Kiszedik a ’Stop’ táblát, kiteszik az út közepére, az ablakot betörik, a
busz dísztárcsáját háromhetente ellopják.
Az utcai jelzõtáblákat vagy kihúzzák, vagy
lehajtják. Legalább egy embert 3 év alatt el
kellett volna kapni emiatt.
N. Kovács: Eddig nem volt jellemzõ, hogy
a nagypolitikával foglalkozunk, ez nem a
mi szintünk. Érdekes volt hallani, hogy
Nedoba Károly fogalmazza meg, hogy a
jobboldalnak milyen képviselõigényei legyenek. Kezdõdnek a Bogárdi Napok rendezvényei, remélhetõleg megint jó idõvel,
és sokakat megmozgathatnak, sokaknak jó
kedvet, örömet okozhatnak. Úgy zárhatjuk be majd a kórusfesztivállal, hogy az
idén is valamit tudtunk mutatni, hogy a város mire képes, ha nem is mindenki elvárásainak megfelelõen. Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk ezekre a rendezvényekre
városszerte.
Nedoba: Én arról nem tehetek, hogy még a
jobboldali emberekbõl is nagyon sokan felém fordulnak. Zavarjam el õket, vagy mit
csináljak velük? Többet legyél a közéletben, és lehet, hogy neked is mondják, ne
csak egy szegmensben legyél.
Dr. Sükösd: Tisztán mértani oka van, hogy
a jobb oldaliak a Karcsi felé fordulnak,
mert õ áll a bal oldalon. Komolyra fordítva
a szót, ha nem is túl nagy létszámú küldöttségekkel, de mindkét testvértelepülésünk
egyszerre jelen lesz a Sárbogárdi Napokból legalább 3 napon, 24-étõl 26-áig Elkezdtük rendezni a várost: utcákat kövezünk le, a járdákhoz is elkezdtünk hozzányúlni. A 7. hónaptól tudjuk elõször fölhasználni az új járdalapokat elõreláthatólag.
Hargitai–Kiss Virág
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Búcsú egy napsugaras háztól
Tinódot Bogárdtól hajdanában a Sárvíz folyó egyik ága választotta
el. A jóval csapadékosabb XIX. században még nem lehetett száraz lábbal közlekedni a két, akkor még különálló település között.
A két falut egy fahíd kötötte össze a mai Posta utcánál. E fahíd
mellett állt a bogárdi oldalon egy régi ház. Ennek falait még a XIX.
században verték. Ahogy az utca túloldalán lakó Boldis Ilonka meséli, együtt épült a szomszédos evangélikus templommal, ami akkor még lakóházként, az udvarában lévõ kis épület kovácsmûhelyként szolgálta a községet. Hogy valóban régi, errõl tanúskodott a
szépen díszített, napsugaras oromzata. Rajta a régi házszámtábla
õrzi az utca régi nevét is: Deák Ferencz utcza 9. Az építtetõk,
Heidinger Lajos és családja belevágatta az oromzatba az elkészülés idejét is, az 1894-es dátumot. Udvarában a két háború között
vejük, Szakács József lakatosmûhelyt tartott fenn. Most ez is lebontásra kerül.

Ahányszor arra jártam, mindig vetettem egy pillantást erre a házra. A napsugaras oromzat egyik jellegzetes építészeti stílusjegye a
besenyõk lakta Dél-Mezõföldnek. Sárbogárdon, Alapon máig sok
régi ház büszkélkedhet ilyen, fából készült oromzattal.
A tavaszi nagy havazás után arra járva szomorúan láttam, hogy a
hó súlyától berogyott a tetõgerinc. S a minap jött a hír, hogy bontják a romossá vált házat. A bontás láttán szomorúan állapítottam

meg, hogy mostantól eggyel kevesebb régi épület õrzi Sárbogárdon a múlt emlékét. Elsirattuk annak idején az értelmetlenül
ledózerolt régi postaépületet is. Az utca sarkán most már egyedüliként áll a múlt századforduló hangulatát õrzõ pártás ház.
Lukács László, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum
munkatársa az 1970-es években végzett néprajzi kutatómunkát
Sárbogárdon. E kutatás eredményeként írta le részletesen Sárbogárdon és Sárszentmiklóson ezt a háztípust. A Sárfõtõl Mezõföldig címmel 2009-ben megjelent könyvben több ilyen ház fényképe
látható (Sárszentmiklóson a Magyar u. 37., 39., Rákóczi u. 38., 55.,
57., 59., Miklós u. 12., Sárbogárdon Göbölös Ferenc háza a Gõbölös köz 2-ben, a Medics-ház a Kisfaludy u. 7-ben). Akkor még
ezek egy részében, így a Medics-házban is, megtalálta a nyitott kéményt, a régi konyhabelsõt.
E háztípus volt itt jellemzõ a XVIII. századtól Sárbogárdon és környékén. Idézem Lukács Lászlót: „A Medics-házhoz hasonló kivitelû
lehetett a XVIII. században Sárbogárd elsõ két református imaháza
is. A korabeli egyházi feljegyzésekbõl tudjuk, hogy a csaknem
kizárólag nemesi eredetû kálvinista családok számára Bogárdon
1736-ban Huszár János fundusán ! vályogból nádtetõre ! egy kis udvari oratórium épült. Mivel ezt a veszprémi káptalan bezáratta és
széjjelhányatta, 1743-ban új oratórium épült. Az új imaházról azt
jegyezték fel, hogy benne ’sütõforma sárból készült kemence vagyon’.”
(i.m. 240. old.)
E háztípus mintáját követi az Ifjúsági parkban álló sárbogárdi tájház is.
Kívánatos lenne, hogy a még meglévõ napsugaras deszkaoromzatok megmaradjanak településeinken. Nem csak azért, hogy az erre
vetõdõ idegen tudja: a besenyõk földjén jár. A házak felújításánál
nagy értéket jelentene, ha ezeket a szép régi oromzatokat eredeti
formájukban megõriznék, a régi házakat e stílusjegy visszaállításával újítanák fel. Ennek példája lehet a Bogárd és Vidéke Lapkiadó
épülete, amelyet a közelmúltban újítottunk fel. Mi büszkék vagyunk arra, hogy egy közel 200 éves, vert falú épületet a mai kor
igényei szerint sikerült renoválni, s azt ilyen napsugaras oromzattal szebbé, tájazonossá tudtuk tenni. Örülnénk, ha ez a példa minél
több követõre találna!
Hargitai Lajos

CS AL ÁDI KÖ R
A ZENGÕBEN
Számos családnak nyújtott kötetlen kikapcsolódást a Zengõ Óvoda családi napja szombaton délelõtt. Eleinte félõ volt, hogy az esõ
miatt esetleg teljesen beszorul a rendezvény az épületbe, de csoda-

mód kitisztult az ég, így az ovi minden zegzuga nyitva állt az apróságok, testvérek, anyukák, apukák, nagyszülõk elõtt.
Biztos, ami biztos, a különbözõ tevékenységek: arcfestés, ügyességi pálya, légvár, kézmûves-foglalkozások az óvoda csoportjaiban,
tornaszobájában kaptak helyet. A mûsor az aulában zajlott.
Elsõként a néptáncos ovisoknak tapsolhatott a közönség, akiket
Erika és Ildi óvó néni fogott kézen. Majd egy bûvész kápráztatta el
a nézõket. Hiába figyeltük árgus szemekkel, némely trükkjének
nyitja máig titok marad elõttünk. A mágus persze bevonta a csemetéket is a varázslásba. Õt Bíró Kriszti követte zenés mûsorral,
ismert gyermekdalokkal.
Aztán folyt a játék, visongás ebédidõig.
Az udvar remek terep volt a benti nyüzsgés felvonásai közti levegõzésre, futkározásra és a büfé kínálatának elfogyasztására.
Hargitai–Kiss Virág
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Játszva tanulni

Önként és dalolva!

Szó szerint felhõtlen napot szervezett az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat a korai fejlesztésben résztvevõ gyermekeknek és
szüleiknek, testvéreiknek. Az egész pénteket együtt töltötték az
alapi vadászháznál, csodaszép környezetben. Néhány család sajnos egyéb elfoglaltság miatt kimaradt a programból, de a következõ alkalom talán majd kárpótolja õket.
A helyszínre busz szállította a családokat, ahonnan késõbb lovas
kocsizni indultak a tehenészethez, és megnézhették a fácánost is.
Közben készült ebédre a paprikás krumpli és a palacsinta, ami a jó
levegõn, a sok-sok élmény közepette még jobban esett, és hamar
elfogyott.

A gimnázium fiatal önkéntesei április végén kirándulást szerveztek az ovisoknak, erõsítve ezzel a tavaly kialakított kapcsolatot.
Szülõi segítséggel Igarvámra, egy kedves, gyermekeket szeretõ
párhoz látogattunk, akik nagy szeretettel fogadtak minket.

Tulajdonképpen közel 20 gyermek egész napos korai fejlesztése
zajlott, mely kiterjedt az érzékelés, észlelés minden területére, a
mozgásra, beszédre. Ám ne hivatalos tanórákra gondoljanak,
kedves Olvasóink, hanem önfeledt, vidám idõtöltésre, a fejlesztéshez alkalmazott eszközök, játékszerek segítségével.
A kötetlen együttlét pedig még közelebb hozta egymáshoz a szakszolgálat dolgozóit, a szülõket, gyerekeket.
A paprikás krumpli és a palacsinta alapanyagát a szülõk, az alapi
téesz és a Csipike Egyesület biztosította, az utazás költségeit a
Csipike. Egy névtelen adományozó jóvoltából eszközöket vásároltak, és minden gyermeknek szélforgót ajándékoztak.
A szakszolgálat dolgozói ezúton is köszönetet mondanak mindenkinek, aki hozzájárult e nagyszerû nap megszervezéséhez!

Köszönet Horváth Istvánnak a családi napon biztosított hangosításért, a tûzoltóparancsnoknak és a tûzoltóknak, hogy az
érdeklõdõk megtekinthették közelrõl a tûzoltóautót, minden
kedves szülõnek, aki hozzájárult a nap sikeréhez, valamint
Wolf Juditnak, a szülõi szervezet elnökének áldozatos munkájáért, támogatásáért.

A Zengõ Óvoda elõl reggel kilenckor indultunk. A hangulat már a
buszban is jó volt, ami a megérkezés és az otthonról hozott szendvicsek elfogyasztása után csak fokozódott. A tízórai után a kilátóhoz sétáltunk. Nagyon szép volt a táj, kellemesen sütött a nap, és
még egy kis szellõ is mérsékelte a korábbi napokban nagyon megemelkedett hõmérsékletet. Ebben a szép idõben jó volt a dombok
tetejére felgyalogolni és sétálni a tavak mentén. A túra után jólesett a vendéglátók és a szülõk által bográcsban készített paprikás
krumpli, majd ezt követõen a süti. Mivel az ovisok energiái kimeríthetetlenek voltak, így a délutáni pihenõ helyett a közeli réten
ugrándoztunk, játszottunk. S egy arra járó fagylaltoskocsi megérkezése után a meleget egy-két gombóc fagyival csillapítottuk.
Hazafelé még megálltunk Igaron, s kipróbáltuk az ottani játszóteret is. Az ovisok a buszban elénekelték anyák napi dalcsokrukat.
Igazán szép hangjuk van! Reméljük, jövõre újból találkozunk!
Ezúton szeretnénk megköszönni az igarvámi Barakonyi házaspár
szeretetteljes meghívását és vendéglátását.
Az ovisok: Rohonczy Lilla, Zsebõk Laura, Kis Bálint, Papp Dániel, Bíró Anna, Varga Izabella, Reichardt Anna. Kísérõik: Koncz
Jánosné, Vitéz Mariann óvónõk.
Az önkéntesek: Barsi Boglárka, Horváth Vivien, Lakatos Gitta 6.
c osztályos tanulók. Kísérõjük: Árvai-Vucskics Ivett tanárnõ.

A Zengõ Óvoda dolgozói és a gyerekek

PSG
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Madarak és fák napja a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
Óvodánk mindennapjaiban nagyon fontosnak tartjuk környezetünk védelmét, megóvását, a természet szeretetére nevelést. A
nevelési év során megemlékeztünk az állatok világnapjáról, a víz
napjáról és a Föld napjáról. Élményekben gazdag napokat igyekeztünk szervezni a gyermekeknek.
Így történt ez az elmúlt pénteken is, a madarak és fák világnapján.
Különféle tevékenységekkel hívtuk fel óvodásaink figyelmét a
természet kincseire: felsoroltuk azokat a madarakat, amelyeket
ismernek a gyerekek, képek alapján próbáltuk felismerni azokat,
madárképekbõl kirakóztunk, hallgattunk madárhangokat, madárcsicsergést, próbáltunk utánozni is néhányat; hajtogattunk különbözõ madarakat, több csoport új facsemetéket ültetett el az
óvoda udvarán.

A nap folyamán a legnagyobb sikere a galamboknak volt. Ezúton
is szeretnénk megköszönni Palotás Péternek és Palotás Józsefnek, hogy rendelkezésünkre bocsátották azt a sok galambot, melyek az óvoda udvaráról kerültek elröptetésre. Ugyanakkor köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak a szülõknek is, akik különféle facsemeték felajánlásával támogatták óvodánkat.
A sok élményt nyújtó délelõtt gyorsan elrepült.
A jövõben is arra törekszünk, hogy már gyermekeink is felfigyeljenek, rácsodálkozzanak a bennünket körülvevõ természeti szépségekre, és óvják, védjék azokat.
Koncz Jánosné
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ISKOLA

Cecei sulibörze
TAVASZI PAPÍRGYÛJTÉS
Április 29-30-án és május 2-án rendezte a diákönkormányzat tavaszi papírgyûjtését. Bár hosszú volt a tél és sokáig kellett fûteni,
komoly mennyiségû papírt (közel 5000 kg) gyûjtöttek a gyerekek
és szüleik! A befolyt bevételbõl a gyerekek nyári táboroztatásához nyújt segítséget a DÖK. A szorgalmas gyûjtögetõk között
most is versenyt hirdettünk, és jutalomban részesítettük a legeredményesebb diákokat, osztályokat.
Ezúton is szeretném megköszönni a DÖK és az iskola pedagógusai nevében a gyerekeknek és szüleiknek, hogy a szívükön viselik a
környezetvédelmet, s aktívan részt vesznek környezetünk megóvásában!
Sohárné Bali Mária DÖK-vezetõ

LÁZÁR ERVIN-NAP PÁLFÁN
Iskolánk idén is meghívást kapott a Pálfai Általános Iskolától a
Lázár Ervin-napra. Iskolánk 3. évfolyamos tanulói ügyesen szerepeltek a költõ, meseíró születésének 77. évfordulóján megrende-
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KIEMELKEDÕ SPORTTELJESÍTMÉNY
A MEGYEI DIÁKOLIMPIÁN

Iskolánk az idei évben is képviseltette magát a járási diákolimpián. Sikeresen szerepeltünk a labdarúgó-diákolimpia körzeti selejtezõiben, ahol a II. illetve III. kcs. versenyére neveztük csapatainkat. A legjobb eredményt Bagi Zsolt érte el, megszerezve a mezõny legjobb kapusa címet.
Atlétikai versenyekre a III. korcsoportban neveztük diákjainkat.
Egyéni versenyszámokban indultak Salamon Ronald (600 m),
Varga Milán (60 m), Vitéz-Móré Gergõ (négy próba), Redzsepi
Armend (kislabdahajítás, távolugrás), valamint Csercsa Fanni
(négypróba). Diákjaink remekül szerepeltek: Redzsepi Armend
kislabdahajításban ezüstérmet szerzett, Csercsa Fanni egyéni
összetettben szerezte meg az ezüstöt. A 60 m-es futást és a távolugrást megnyerte, aranyérmével pedig továbbjutott a megyei
döntõbe. Ezen a rangos eseményen a sárbogárdi térséget síkfutásban és távolugrásban képviselte Fanni. Távolugrásban 4. helyezést ért el, és a 60 m-es síkfutásban is bekerült a döntõs mezõnybe.
Gratulálunk, további szép eredményeket kívánunk!
Borosné Asbóth Ilona, Sohárné Bali Mária

ANYÁK, MAMÁK ÜNNEPE
Az alsó tagozat idén is színvonalas mûsorral készült az édesanyák
ünnepére. Tanulóink hetek óta nagy izgalommal és sok próbával
készültek a tanító nénik által összeállított bemutatókra. Az osztályszinten megtartott ünnepségeken családias légkörben, kedves

zett mesedramatizáláson. A résztvevõ 9 csapat mindegyike színvonalas mûsort adott elõ. A 3. a osztályosok Lázár Ervin „Vacskamati virágja” címû jelenetével képviselték iskolánkat (Asbóth
Zsuzsanna, Csorján Adrián Attila, Hetyei Andrea Ágnes, Hólik
Rajmond, Jákob Kristóf, Jobban Márton, Rafai Nikoletta, Sohonyai Gyula, Török Norbert, felkészítõ tanár: Horváth Ágnes).
A gyerekek számára nagy élmény volt ez a nap, mert új helyzetben
próbálhatták ki magukat és sok tapasztalatot szereztek a színjátszás területén.
A labdarúgótornán csapatunk (Csányi Kálmán, Sebestyén Martin, Varjas Máté, Klazer Ferenc, Várhelyi Ádám, Meister Gábor,
Móri Krisztián) úgy jutott el a döntõig, hogy még csak gólt sem
kaptak. Csak a döntõben kaptak ki 2:1-re színvonalas játékkal, így
ezüstérmet szereztek.

versekkel, dalokkal, mesejátékokkal, digitális bemutatókkal köszöntöttük az édesanyákat. Az ünnepségek megható pillanatai
voltak, amikor minden kisgyerek a saját anyukájának szavalta el
versét. A mûsorok végén mindenki átadhatta a meglepetésként
saját kezûleg készített ajándékát. Régi hagyomány, hogy iskolánk
3. osztályos tanulói a helyi nyugdíjasklubban is elõadják mûsorukat, így köszöntve a nagyszülõket.
Cecei iskola

Egészségnap a miklósi iskolában
Május 10-én 6. alkalommal került megrendezésre a Sárszentmiklósi Klub udvarán az egészségnap, melyen vendégnek érezhette magát mindenki, aki ellátogatott a rendezvényre. A nap fõ részét a szûrõvizsgálatok és a tanácsadások tették ki. Vércukorszint-, koleszterin-, testzsír- és testsúly-, valamint vérnyomásmé-

rés, illetve számítógépes szemvizsgálat folyt párhuzamosan. Vért
is lehetett adni néhány órán keresztül, valamint meghallgathatták
a hetedikeseink Farkas István pszichológus elõadását is. A klub
udvarán bemutató és vásár zajlott, ahol mézet, különbözõ biotermékeket és kézmûvesipari árucikkeket lehetett vásárolni. Mentõs- és tûzoltóbemutató, karate- és jógaoktatás, hiphopelõadás,
illetve mozgásos versenyek színesítették a mérések közötti szüneteket. A nap kellemes és hasznos idõtöltésnek bizonyult a családok apraja-nagyja számára.
„MiSulink” újságíró szakkör

Köszönetünket fejezzük ki a programunk támogatóinak:
Macsim és Társa Bt., Gombos Tímea és Dörner Zita védõnõk,
Nagy Tibor látszerész, Farkas István pszichológus, Kovács Zoltán, Téglás Anita, Erõs Györgyné, Czuczai Katalin, Farkas Tiborné, Szloboda Angéla, Farkas István, Miklósi Drogéria, Kiscsillag Hiphop Tánciskola, BB Szépségház – Barabás Zsóka, Magyar
Vöröskereszt, Sárbogárdi Mentõszolgálat, Sárbogárdi Tûzoltóság, Arcadia Reklám Kft.
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Családi házban érték tetten a betörõt
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság lopás bûntett megalapozott gyanúja miatt indított eljárást R. L. 32 éves sárbogárdi lakos
ellen, akinek elfogására május 9-én került sor Székesfehérváron a
Kadocsa és a Berényi út keresztezõdésében.
Székesfehérvári Rendõrkapitányság ügyeletére néhány perccel 12
óra elõtt érkezett bejelentés mely szerint a Kadocsa út egyik családi házának ablakát egy férfi feszegeti.
A helyszínre küldött rendõrjárõrök a házban találták a betörõt, aki
megpróbált elmenekülni, de a Kadocsa és a Berényi út keresztezõdésében sikerült õt utolérni. Mivel a férfi ellenállt a rendõri intézkedéseknek, ezért az egyenruhások kényszerítõeszközöket alkalmaztak vele szemben, majd elfogását követõen a rendõrkapitányságra elõállították, ahol kihallgatása jelenleg folyamatban van.

Szagot fogott a nyomkövetõ kutya
A rendõrségre május 11-én hajnali 4 órakor arról érkezett bejelentés, hogy a sárkeresztúri Dózsa úton lévõ kocsma riasztója jelzett,
és szemtanúk onnan két ismeretlen személyt láttak elfutni. Az ismeretlen elkövetõk az ablakrácsot lefeszítették és a kocsmából kávét és csokoládét tulajdonítottak el, amit menekülésükkor eldobtak. A helyszínre érkezõ nyomkövetõ kutya szagot fogva a rendõröket egészen egy közeli házig vezette. Ott az egyenruhások elfogtak két fiatalkorú férfit, akiket elõállítottak a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol jelenleg is folyamatban van gyanúsítotti kihallgatásuk.

Fémet gyûjtöttek
Sárkeresztúron a Bem utcában intézkedtek a járõrök május 12-én
a délelõtti órákban. A bejelentés szerint két ismeretlen elkövetõ
az utcában lévõ ingatlan udvaráról tulajdonított el fémhulladékot
értékesítés céljából. A helyi rendõrök gyors munkával rövid idõn
belül eljutottak a 14 és 23 éves elkövetõkhöz, akiket elõállítottak a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A meghallgatásukat követõen
az idõsebb férfit szabálysértési õrizetbe vették, a fiatalabb pedig
szabadlábon védekezhet az ellenük indított szabálysértési eljárás
során.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

SÍC – HÍREK, EREDMÉNYEK
Szezon eleji formát mutatnak a május 11-ei MALÉV GP1 íjászkupán versenyzõink által elért versenyeredmények.
Felnõtt versenyzõink: Széplaki Zoltán, Somogyvári Zoltán és Katona Alex lemaradtak a 2x70 m-es rangsorolót követõ „kieséses
szett” rendszerben folytatott mérkõzésekrõl, mivel nem kerültek
be a nyolc legjobb versenyzõ közé.
Eredményeik: Széplaki Z. 15., Katona Alex 16., Somogyvári Z. a
17. helyen végeztek. Katona Dorottya kadet lány íjászunk II. osztályú eredménnyel szerzett 1. helyezést. „Veterán” versenyzõink:
Gilicze Ferenc a rangsorolót a 4. helyen zárta, végül a kieséses
szettversenyben az 5. helyen végzett. Gilicze László 5. lett a rangsorolóban, a kieséses szettversenyt pedig a 3. helyen zárta.

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI
Kiégett egy traktor Cece közelében
Tûzifával megrakott pótkocsis traktor borult lángba május 8-án, szerdán, délután
Cece közelében. A tûzben a
traktor teljesen kiégett, a tûzifa nagy része és egy motoros
láncfûrész is megsemmisült.
A lángokat a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos
tûzoltó egységei fékezték
meg. A tanyán dolgozóknak
nem esett bajuk.

KÉRDEZTÉK
Senki, semmi se szent
Egy lakó értesítette szerkesztõségünket, hogy Sárbogárd egyik
elöljárójának présházától téglákat loptak, feltételezhetõen fényes
nappal, nem sokkal azután, hogy felújítás céljára oda lettek szállítva. Pedig a présház forgalmas helyen van. Hát már senki és semmi
se szent? – kérdezte keserûen olvasónk.

Busz kanyarban
A Tinódy utcában rendszeresen parkol egy busz. Ez a tény kevésbé
zavarja a panaszost, meg a buszost is megérti. Azonban éppen
olyan helyen áll, ahol kanyarodik az út, és emiatt a jármû beláthatatlanná teszi a kanyart, növelve az arra közlekedõkre nézve a baleset veszélyét. Megkerülni így minden egyes alkalommal jelentõs
kockázattal jár. Szerencsére eddig még nem történt baj – jó lenne
megelõzni.

Park – meddig?
Az arra járók tapasztalhatják, hogy a Mészöly Géza Általános Iskola pályái melletti kis park napról napra szépül. A közepén kitartóan álló körtefa társakat kapott néhány fenyõcsemete személyében, valamint zsenge bokorsor keríti körbe. A napokban a két kitaposott árokszakaszt is rendbe tették, áteresszel, átjáróval hidalva
át a problémát. Ezekkel a megoldásokkal igyekszik az önkormányzat megszüntetni a gépkocsikkal való behajtás, áthajtás lehetõségét. Vannak lakók, akik továbbra is attól tartanak, hogy egyes gépjármûvezetõk még így is képesek lesznek ott közlekedni. Valamit
még nem ártana addig is odatenni, amíg a bokorsor meg nem
erõsödik.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Tisztelt Olvasók!
Köszönjük Önöknek, hogy a múlt évben a személyi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünknek ajánlották fel, és ezzel hozzájárultak
mûködésünkhöz, valamint sportolóink versenyzéséhez.
Kérjük, hogy az idén is legyenek segítségünkre! Az Önök támogatása aranyat ér számunkra! Adószámunk: 18491074-1-07. Nagyon
köszönjük!
A SÍC versenyzõi
Bõvebben tájékozódhatnak a sic.hupont.hu (lgilicze@tolna.net)
oldalon, vagy személyesen az egyesületben. Várjuk érdeklõdésüket!
Gilicze László

Új játszótér Pusztaegresen
Közös összefogással a pusztaegresiek a focipályánál szép játszóteret létesítettek. Ott hintát, mászókát helyeztek el.
/H/
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Vándorlásaim 38.
Egy éve már, hogy eljöttem otthonról. Húzom, halogatom a válást, de végre döntenem kell már! A gyerekeknek és feleségemnek is így lesz jobb. Még mindig reménykednek, hogy visszamegyek, s újra
együtt lesz a kis család, és olykor bennem is
ott a kérdés, elmenjek értük, s elhozzam-e
õket ide, Sárbogárdra. Feleségemmel
hosszú levélváltásainkban is ezen küzdünk,
hiszen nem múlt el bennünk nyomtalanul
az a hét esztendõ, amióta ismerjük egymást. Gyász és búcsúzás van ezekben a levelekben. Gyászoljuk, ami visszavonhatatlanul elveszett, és mint a fuldokló, próbálunk belekapaszkodni minden szalmaszálba, amivel ez a kapcsolat talán mégis megmenthetõ.
Míg olvasom reggel érkezett levelét, most
is úgy hullnak a könnyeim, mint akkor,
amikor eljöttem Földvárról.
„Lehajtott fejjel és könnyes szemmel mentél el egy éve tõlünk” – írja. – „Akkor büszkeségbõl nem szaladtam utánad, hogy
visszahívjalak, és egész éjjel nem tudtam
aludni. Naponta látom a kislányok szemében a ki nem mondott kérdést, hogy hol van
az apu, s a csókjaikban érzem, hogy a fele
nem az enyém.”
Aztán leülök az íróasztalhoz és válaszolok.
A 12. oldalon hagyom abba az írást:
„Ma éjjel álmomban veletek játszottam a
Duna-parton. S hányszor ismétlõdik ez újra és újra az éjszakákban! Emlékszem az
öleléseinkre, a mosolyodra. Ezt tartom
meg Belõled, s nem a rossz emlékeket!
Tarts meg Te is úgy az emlékezetedben,
ahogy sok évvel ezelõtt még a közös jövõbe
vetett hittel tudtunk egymás szemébe nézni!”
Hajnalodik. Átvirrasztottam az éjszakát a
levél fölött. Borítékba teszem, megcímzem, s viszem a postára. Két nap múlva már
jön is a válasz.
„Nagyon jó lenne hozzád bújni és megsimogatni az arcodat. Még mindig szeretlek,
még mindig a hónod alatt alszom el, de
egyetlen pillanatra sem tudom elfelejteni,
hogy köztünk már visszavonhatatlanul vége mindennek.”
Levelét az 1200-as években élt perzsa költõ, Szádi versével zárja:
„Nem csodálom, ki szerelme sátra elõtt
holtan fekszik,
Csodálom, ki élve marad, s lelke megmenekszik.”
(Szádi: Rózsáskert)
Igen, akkor hát, éljük túl!...
Ami ezután következik, a bírósági hercehurcát senkinek nem kívánom. Ez mindkettõnket megviseli. Nézem magam a tükörben, lötyög rajtam minden ruha. Ani
családja se nézi jó szemmel a kapcsolatunkat. Féltik az elvált, kétgyerekes embertõl a
lányukat. Igazuk van, hiszen az általános
tapasztalat az, hogy nincs könnyû dolga annak a nõnek, aki elvált férfivel létesít kapcsolatot, hisz az hozza magával összezavarodott lelkét, fájdalmait, kudarcait is az új
kapcsolatba, s lehet, hogy hozza magával a

kapcsolat csõdtömegét is. Csodálom Anit,
hogy kitart mellettem.
S aztán eljön az idõ, hozzám költözik a
Kedvesem. A kis szolgálati garzonlakás a
szerelem csodájának színtere lesz. Újra
kezdek hinni a szerelemben. A környezetünk azonban nem nézi jó szemmel ezt a
„vadházasságot”. Egy darabig még szó nélkül várnak, aztán elfogy a türelem. Pál Viktor egyik reggel hívat, hogy menjek át hozzá, beszélni akar velem.
„Ugyan, mit akarhat a „Nagyfõnök”?” –
töprengek, míg átmegyek a tanácsházára.
– Pál elvtárs már várja, Lajos! – fogad a titkárnõ, s int, hogy bemehetek.
Viktor föl s alá járkál. Rám néz zordan, és
int, hogy üljek le, majd nagy sóhajjal elkezdi a mondandóját.
– Gondom van veled, Lajoskám. Hallom,
hogy nálad lakik Annamari. Tönkreteszed
azt a bájos, tiszta lelkû, aranyos kis óvónõt!
Hát hogy képzeled, hogy csak úgy együtt éltek? Tele van szóbeszéddel egész Sárbogárd. A járási elvtársak is szóvá tették már,
hogy rendezetlen a családi kapcsolatod.
Egy vezetõ elvtársnak példát kell mutatnia
erkölcsileg is. Ha szereted, vedd el feleségül, de szüntesd meg ezt a tisztázatlan életmódot!
– Mi köze a magánéletemhez a járásnak
meg bárkinek? – fortyanok föl. – Nem
kényszeríthettek rá, hogy házasságot kössek! Alig három hónapja mondták ki az
elõzõ házasságom felbontását, egy hónapja
sincs, hogy jogerõre emelkedett. Nekem
elegem van a házasságból. Jogom van a szabad szerelemhez. Én még egyszer nem
mondok olyant, hogy „Én a tiéd, te az
enyém”. Senkit nem vagyok hajlandó birtokolni, de engem se birtokoljon senki! Hülye csökevény a házasság és hülye volt az is,
aki kitalálta!
Viktor csak csóválja a fejét.
– Lajoskám, ne beszélj itt bolondokat! Hát
nézz körül! Minden rendes ember házasságban él. A családjogi törvény is a házasságot védi. Abban születhetnek normális családi körülmények közé a gyerekek.
– Hát a családjogi törvény is egy nagy baromság. Hogy védi az jobban az én gyerekeimet, akik a tõlem elvált anyjukkal vannak, és hiányzik nekik az apjuk? Az a barom törvény nem tud varázsolni szerelmet,
családi melegséget! Ha ezt nem tudja, akkor mit ér ez a törvény? – ezt már kiabálva
mondom, miközben valahonnan a szívem
mélyébõl föltör a zokogás. Viktor átfogja a
vállam, úgy próbál nyugtatni.
– Lajoskám, nyugodj meg! Nem akarlak én
bántani, megértem én, hogy még mindig fáj
neked a válás, de tekints erre a kedves kis
óvónõre, az Annamarira! Neki is hátrány
ez a munkahelyén.
Hallom, ahogy duruzsol Viktor a fülembe,
és szomorúság száll a szívemre. Már megint
valami meggondolásból kössek házasságot? De hát én igaz szívbõl szeretem
Annamarit! És egyébként is… Mi változik
attól a papírtól? Ha ez áll a szerelmünk út-

jában! Összevissza cikáznak bennem a gondolatok. És ha ettõl a papírtól mégis megváltozik köztünk minden, és elvész a szerelem? Kétségek közt hányódom, végül elkeseredett dac száll belém.
– Egy föltétellel beleegyezem, Viktor, ha
nem hangzik el az a hülye esküszöveg.
Mindketten igent mondunk arra, hogy akarunk-e házastársak lenni. Persze ez azon is
múlik, hogy minderre mit mond Ani. Ha Õ
igent mond, te leszel a tanú. Oké? Akkor
egy óra múlva esküvõ! Oké?
Viktor meglepetten kapkodja a levegõt a
hirtelen váltásomtól, s csak annyit tud
mondani:
– Oké, Lajoskám. Menj, és beszéld meg
Annamarival és az anyakönyvvezetõvel. Ja,
és hozz még egy tanút, mert kettõ kell.
– Jó, akkor egy óra múlva itt leszünk! – s ezzel elviharzom. Egyenest az óvodába megyek Anihoz. Kihívom a csoportjából, majd
elmondom, hogy mi történt.
– Hozzám jössz feleségül? – szegezem neki
a kérdést kissé zaklatott állapotban. – Ha
igen, akkor egy óra múlva a tanácsházán esküvõ.
Ani elõször szólni se tud a meglepetéstõl,
aztán igent mond.
Rohanok át az anyakönyvvezetõhöz.
– Pál elvtárs mondta, hogy egy óra múlva
esküvõ, és nem lesz semmiféle esküszöveg,
csak kinyilvánítjuk, hogy házastársak akarunk lenni. – Mindezt egy szuszra mondom
el a döbbent anyakönyvvezetõnek.
Pribék néni elkerekedett szemmel néz
rám. Ilyesmire valószínûleg a praxisa alatt
nem volt példa, csak levegõ után kapkodva
kérdezi:
– De hát ez, ez hogy lehet?
– A törvény nem ír elõ kötelezõ esküszöveget, ugye? Ez a Pál elvtárs utasítása.
– Jó, jó, de hozzák a születési anyakönyvi
kivonataikat és a személyi igazolványokat –
törõdik bele a megváltoztathatatlanba.
Egy óra múlva ott állunk az anyakönyvvezetõ elõtt, s este már úgy fekszünk le, mint
házasfelek.
Amíg átölelem Kedvesemet, félelem szorítja össze a szívemet.
– Mondd, kedvesem tudsz szeretni így is? –
kérdezem.
– Semmi nem változott köztünk. Szeretni
tehozzád szegõdtem! – feleli. – Minden úgy
jó, ahogy van! – nyugtat, míg fejemet simogatva magához ölel.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Mi a célja ennek az egésznek?
Ti an theloi túto einai? – annyit tesz: Mi a
célja ennek az egésznek?
Ennyit kérdeztek elõször azok, ott, több
mint háromezren, mikor a hatalmas Isten
dolgait a saját nyelvükön hallották. Mi ez
az egész? Jöttek, mert már évek (generációk?) óta éheztek és szomjaztak. Ráadásul
nem is a szomszédból indultak: lakhelyük
százfelé volt a Római Impérium nyugati
végétõl Mezopotámiáig, és a núbiai déltõl
a ködös görög hegyek semmibe veszõ,
északi széléig terülõ szárazföldeken. Sõt,
eljöttek még a semmirekellõ krétaiak is.
Csõstül, ezerszám. Igen, ez az akkor számon tartott egész világ, kivéve persze a
barbaricum. Ide, a krízis meg a veszély, a
lázadás és elnyomás földjére, az õsi, érthetetlen nyelven imádkozó papokhoz, e különcködõk templomába, mert... mert ükatyáik óta tudják, hogy van itt valami. Valami válasz, valami gyógyszer, valami éltetõ. Csak itt lelnek évrõl évre, hosszú generációk óta percnyi nyugalmat ilyenkor, mikor már úgyis vége a zsidók nagy ünnepének, a bárányvéres napoknak. Ez, az ötvenes (egymás közt: pentateuchos) fesztivál
sokkal érthetõbb, ez nyitottabb. A zsengéké. A ropogós, gyenge, finom, még tejes
ízû elsõké. Az újaké, mint szellemi értelemben õk maguk, onnan messzirõl.
Mert hát, nem akárkik tudakolták a hirtelen minden nyelven érthetõ prédikáció
célját és miértjét, ezt azok ott bent, a bezárt szobából a poros, késõ tavaszi Jerusalayim utcájára kiszaladó, lángnyelvektõl
feltüzeltek is pontosan tudták. Aki ugyanis
vállalja a nagy zarándokutat, a legfelségesebb Örökkévaló színe elõtt, csak „eulabész”, azaz istenfélõ lehet. Jöjjön bár
Africa Provincia legforróbb kõpoklából,
vagy Asia legkeletibb porfészkébõl. Eulabész, és ez nem kis szó ám. Eulabeia, azaz
„jó, helyes” félelem, olyan lelkület, mely
tisztelettel és bizalommal fordul az isteni
felé. A Mindenható felé. Pedig lehet, hogy
még körülírni sem tudták, ki is Õ. Nagyon
mély tisztelet és hegynyi magas bizalom él
az ilyen szívében, hiszen aki „eulabész”, az
jól tudja, hogy rajta már senki más nem segíthet. Elveszett, ha nem érinti meg õt az
igazi ÚR kegyelme. Egy ilyen férfiú szívét
– és ezt hiszem, hogy Péter sem gondolta
másként, aki ekkor szólásra emelkedett –
csak a Magasságos tehette fogékonnyá. Ez
maga a hit, ami ajándék. Tõle.
Így hát megtörtént a csoda a csodában: a
„mindenféle” népek gyermekeitõl érkezõ
kérdésére a tekintélyes zsidó férfi válaszolt: „a próféta rólatok beszélt”. A prófétán (Jo-él) keresztül pedig maga az Örökkévaló. Az a tûz, ami akkor égett a szívükben, megolvasztotta a régi, patinával terhelt rácsot a választott és az „egyéb” népek
között. Persze jól emlékeztek a Názáreti
Mesterre, aki akkor még a Syria Provinciából érkezett asszonynak azt kellett, hogy
mondja: nincs itt az idõ, nem hozzátok jöttem. Ám aznap valami megváltozott. Fent-

Jézus feltámadásának üzenetében „találva
érezték magukat”, és teljesen befogadták
(aszmenósz apodexamenoi) a Péter által
kijelentett igazságokat. Jézus kereszten kifolyt vérének váltságán és feltámadásának
reménységében megbékéltek. Béke született Isten és ember között, és ebbõl béke
születhetett ember és ember között: valóban szent egyetértés és megértés.
Nem is akárhogyan. Mert azoknak a rácsoknak el kellett olvadni és a gátaknak át
kellett szakadni. Ez pedig csak tûz által
volt lehetséges. Az a Tûz tette ezt, Aki aznap gyúlt, ott, közöttük. Aki máig ennek a
Shalomnak a lángja, az egyház élete, s Lelke. Mert Szent. Szentlélek, s amint tapasztalták, valóságos Isten. Ebben találtak lelkesedést és nyugalmat, buzgalmat és enyhülést, tettvágyat és megkönnyebbülést,
sõt annál is többet: új életet. Szentlelkes
életet. Mintegy háromezren.
rõl érkezett, és elpárologtatott mindent,
ami különbség volt a szeretett nép és az
egész világ közt. Mert azt ott és akkor
mindannyian tisztán érezték: Isten szeretete valamiképp egyesítette az „istenfélelemtõl” hajtott ezreket és a hitre ébredt választottakat. Már csak a nyelvek csodája is
errõl szólt. Meg ugye, közel háromezren
még aznap meg is tértek a „bûnös nemzedékbõl”. Mert megértették egymást és Õt.
A megértés folyamata azonban most valami más módon mûködött, egészen eltérõen attól, mint amit „humanistákként” gondolhatnánk. Ugyanis ez a gátszakadás nem
ember és ember között kezdõdött, az persze teljesen lehetetlen lett volna, ahogy a
helyzet mindmáig igazolja is ezt az „olajfák
alatt”. Ez a megértés az Eiréné, a Shalom,
azaz a Béke öröme és teljességérzete volt,
ami ember és Isten között végre érzékelhetõvé válhatott. Õt, a Shalomot akkor nem
kellett bemutatni. Õ maga volt a csoda zsidónak és nem zsidónak egyaránt, hiszen

És akkor, alig pár lépésnyire a köveket
iszamóssá borító vértõl és égõ zsírtól szagló templomtól, ahová nagy gonddal elhozták drága, kedves jószágaikat, a gondosan
válogatott gödölyéket és báránykákat,
amik talán puszta megélhetésüket biztosíthatták volna, ha nem ennek a távoli, idegen nyelven imádott Istennek áldoznák,
egyszerûen megálltak. Nem kellett továbbmenniük a templomhoz, mert az áldozat – ebben a teljes, Istentõl eredõ megértésben – immár a lényük része lett.
Szentlélekkel eltöltõdve bennük élt tovább, mint személyes vezetõ. És közöttük,
a zsidók és nem zsidók között megszületõ,
ember számára megvalósíthatatlan, szent
egységben. Ahogy termést hoz a szelíd
olajfába oltott vad vesszõ is. És nem utolsósorban a kivágás napján is majd errõl a
hozamról ítéltetik. A Jó céljából.
Dr. Illyés Szabolcs pünkösdi teológiai tanár,
a Misszió Magyarországért Szolgálat vezetõje
Forrás: református.hu

Emlékezés egy közösségi életrõl!
Örökre megpihent Volsléger Gyula barátunk, az alsótöbörzsöki nyugdíjasklub helyettes vezetõje.
Drága Gyuszikám, igaz barátom, itt köszönök el tõled, mert a betegségem engem is
megtört, és nincs már erõm a ravatalodnál.
Amikor már én megrogytam, Te még akkor is helytálltál, betegen, igazi közösségi
emberként. Soha nem felejtetted el barátaidat, segítõ kezed mindig idõben érkezett.
Lélekben örökre tinódi, Lázár utcai maradtál.
A nyugdíjasklubban ma gyertyafény és pár szál virág jelzi helyedet, hogy oda is tartoztál, értünk is sokat dolgoztál.
Wass Albert soraival búcsúzom Tõled:
„Azért van ez nálunk, akármerre megyünk, akármerre járunk,
a búcsúzásunk bánat, s kísértetes árnyak halk szavú csengése
a szívedben fájnak: talán sohasem láttak…talán sohasem látlak.”
Horváth István
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Csendpárbeszéd
Szabadkai Zsolt ifjú amatõr mûvészember
képeibõl és szobraiból nyílt kiállítás a Madarász József Városi Könyvtárban. Az
egyedi, zenés megnyitóra hétfõn este került sor, amire rengetegen jöttek el; zsúfolásig megtelt a megnyitónak helyet adó
gyermekrészleg.

Hrabovszki Mihályné, Bátai Nóra, Nyikos Nóra, Szabadkai László, Szõnyegi István és Viski Péter énekkel, hangszerekkel teremtettek hangulatot és kedvet a kiállított képek megtekintéséhez, s a
Novák Edith iparmûvész által megfogalmazott nyitógondolatok
is zenei aláfestésbe ágyazódtak, ami igazán különlegessé tette az
élményt.
A dallamok talán mindennél többet kifejeztek a szerény sárbogárdi alkotóról, aki egyszerû mivoltukban örökítette meg modelljeit tájképein, csendéletein, portréin és kõbe vésve. Érdekes, hogy
a csöndet tükrözõ alkotások csokra a Párbeszéd címet kapta. Szavak nélküli, mindent kifejezõ párbeszéd ez az alkotó és modelljei,
valamint az alkotó és közönsége között.
Hargitai–Kiss Virág

Könyvtári esték
XXII. Sárbogárdi Napok 2013
133 nap Japánban
– beszámoló egy zen buddhista kolostor életérõl –
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

május 22-én (szerdán) 18 órára
Sztari Béla diavetítéssel egybekötött úti beszámolójára.
A belépés ingyenes.

Bogárdi Napok 2013
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
EGY HANGULATOS KÓRUSHANGVERSENYRE!
Helye: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd
Ideje: 2013. május 26. (vasárnap) 17.00 óra
Fellépnek:
MITHRAS Pedagógus Nõi Kar – Jánoshalma,
Mezõfalvi Nõi Kar,
Bakakórus Nagylók,
Huszics Vendel Kórus.
Mindenkit szeretettel várunk!
Bogárd-Dal Egyesület
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XXII. SÁRBOGÁRDI NAPOK
PROGRAMTERVE 2013.
Május 17. (péntek) 19 óra
A Sárbogárdi Napok megnyitója
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ (Sárbogárd, Hõsök tere 3.)
Megnyitóbeszédet mond: dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere
Tóth Gyula festõ–rajztanár kiállítás-megnyitója
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ kamaraterme
Megnyitóbeszédet mond: Leszkovszki Albin
Május 18. (szombat)
9.00 streetball. Helyszín: Mészöly Géza Ált. Isk. tornapálya
21.00 hiphopkoncert. Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ
Május 18. (szombat)
9.00 asztalitenisz-verseny. Helyszín: Töbörzsök
Május 20. (hétfõ)
Pünkösd-kupa utánpótlás-labdarúgótorna
Szervezõ: Sárszentmiklós Sport Egyesület
Helyszín: Sárszentmiklós SE Sporttelep
Május 22. (szerda)
18.00 nyugdíjasklubok mûsora (Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan)
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ
18.00 133 nap Japánban
Sztari Béla diavetítéssel egybekötött úti beszámolója egy zen buddhista kolostor életérõl.
Helyszín: Madarász József Városi Könyvtár.
Emellett május 13-ától egy hónapig megtekinthetõ Szabadkai Zsolt amatõr
mûvész „Párbeszéd” címû tárlata
A belépés ingyenes!
Május 24. (péntek)
14.00 Steitz Ádám tiszteletére névadó emléktábla-avatás
Helyszín: Mészöly Géza Ált. Isk.
Május 25. (szombat)
9.00 Pörköltfesztivál, amelyre MÉG VÁRNAK JELENTKEZÉSEKET!
Helyszín: Ifjúsági park
Búcsú, pónilovaglás, skate-bemutató, íjászbemutató
10.30–14.00 a Mathias Rex Történelmi Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója; Civil Információs Centrum bemutatkozása
13.00 néptánc
14.00 Kiscsillag Hiphop Tánciskola
14.30 Ten Dance Táncklub
15.00 mazsorettbemutató
15.15 Szabó Zsuzsanna énekel
15.30 zumbabemutató
16.00 Írisz Oriental hastánc
16.45 galambröptetés
17.00 Irigy Hónaljmirigy
18.00 a Blue Cafe együttes népszerû slágereket játszik.
Kézmûvesek, székely lepényes, kürtõskalácsos, sajtos, mézes, szörpös,
csokiárus stb.
Népmûvészeti–iparmûvészeti bemutató és vásár
Fafaragószakkör kiállítása
Arcfestés
Május 26. (vasárnap)
8.00 horgászverseny és családi nap, este bál
Helyszín: nagyhörcsöki tó. Szervezõ: Nagy József.
9.00–13.00 gyermeknap a Hõsök terén
Rendõrségi és tûzoltósági bemutató, bábszínház, C-modell bemutató, játszóház
Helyszín: Hõsök tere
Gyermeknap Pusztaegresen
További gyermeknapi programok különbözõ városrészeken
9.00 Plank Antal-emléktúra Örspusztára kerékpárral és gyalogosan (jelentkezés Németh Pálnál)
Szervezõ: Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Városi Bizottsága
17.00 Kórustalálkozó
Szervezõ: Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú Egyesület
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Túrós virágok leveles tésztából
Hozzávalók: 1 tasak fagyasztott leveles tészta, kevéske liszt, 8 dkg
túró, 1 kk fahéj, 2 ek cukor, 1 tk tejföl, 1 tojássárgája a kenéshez.
A fagyasztott leveles tésztát a csomagolásból kivéve szobahõmérsékleten hagyjuk felengedni. A túrót egy villával áttörjük, belekeverjük a cukrot, fahéjat, tejfölt. A tésztát enyhén lisztezett felületen vékonyra (3-4 mm) nyújtjuk. Egy islerszaggatóval virágokat
nyomunk ki. Minden második virágra teszünk egy kiskanálnyi tölteléket. Egy másik virággal befedjük a töltelékes sütit, és a széleit
kicsit ujjal lenyomkodjuk. Egy sütõpapírral bélelt tepsibe pakoljuk. Lekenjük a tojássárgájával. Elõmelegített sütõben 180 fokon
sütjük.

Marokkói csirke
Hozzávalók: 20 dkg csicseriborsó, 3 szelet csirkemell (egészben),
10 dkg aszalt sárgabarack, 5 kisebb vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 nagyobb paradicsomkonzerv, 2 kk citromlé, 2 kk reszelt citromhéj, só, bors.
A csicseriborsót egy éjszakára beáztatjuk, majd kb. 30 perc alatt
megfõzzük. Az aszalt sárgabarackot leöntjük meleg vízzel, hagyjuk állni 10-20 percet. A csirkemelleket olajon kissé átsütjük, hogy
egy kis színt kapjanak, majd ugyanabban az olajban üvegesre pirítjuk az apróra vágott vöröshagymát, rádobjuk a vékony lapokra
vágott fokhagymát, a darabokra vágott barackot, a csicseriborsót,
a paradicsomot a levével, majd a húsokat, a citrom levét és héját,
sót, borsot (egy kevés vizet, ha szükséges, teszünk hozzá, vagy
abból a vízbõl, amiben áztattuk a barackot). 15-20 percet fõzzük.

Puliszkagombóc
Hozzávalók (4 fõre): 250 g kukoricaliszt, 1 tk só, 150 g juhtúró,
200 ml tejföl, vaj a forma kikenéséhez.
1 liter vizet felforralunk a sóval, majd állandóan kavarva beleöntjük a kukoricalisztet. Állandó kavarás mellett kb. 5 perc alatt sûrûre fõzzük. A tûzrõl levesszük, lefedjük és hûlni hagyjuk. A hideg
puliszkából vizes kézzel kiveszünk egy maréknyit, ellapítjuk, a közepébe juhtúrót teszünk és gombóccá formázzuk. A gombócokat
egy vajjal kikent tûzálló tálba rakjuk. Elõmelegített sütõbe toljuk,
és kb. 5 percig sütjük 200 fokon. Tálalhatjuk jó sok tejföllel meglocsolva.

Puncsos mézes
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 1 db tojás, 8 dkg porcukor, 2 ek méz, 2 ek
tej, 5 dkg puha vaj, 1 kk szalalkáli; a krémhez: 3 tasak puncsos
pudingpor, 7 dl tej, rum, 20 dkg margarin, 20 dkg porcukor, rumaroma; a piskóta mártogatásához: 2 dl presszókávé, 20 dkg babapiskóta; a mázhoz: 20 dkg porcukor, 3 ek málnalé, vagy piros színezék, 1 tk citromlé, 2 ek olvasztott vaj.
A tésztához a lisztet egy dagasztótálba tesszük és belekeverjük a
hozzávalókat, majd a legvégén a tejet. Géppel összedolgozzuk és
20 percre a hûtõbe tesszük. Ezután kétfelé vágjuk, 20x30 cm-es
darabba kinyújtjuk, és egy sütõlapon sütjük 180 fokon 10 perc
alatt.
A krémet elkészítjük, míg hûl a tészta. A tejet a pudinggal sûrûre
fõzzük a fele cukorral, a másik felét a vajjal habosra keverjük, és
ha a puding kihûlt, a két elegyet összekeverjük krémes állagúvá, a
rummal együtt. A tésztára kenjük a fele krémet, a babapiskótákat
egyenként mártogatjuk a kávé és rum keverékébe, majd sorba
rakjuk a krémre. A tetejére a krém másik felét kenjük, majd ráhelyezzük a második tésztát. Lenyomatjuk, és hûtõbe tesszük, amíg
a mázat kikeverjük. A cukrot a színezékkel és a citromlével jól
összekeverjük, és végül hozzáadjuk az olvasztott vajat. Elõvesszük a hûtõbõl a sütit, és ráöntjük a mázat, majd kenõkéssel eligazítjuk. Hamar megköt, ezért gyorsan kell dolgozni vele. Hûtõben tartjuk tálalásig, 2 óra múlva fogyasztható.
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A LOPÁSOKRÓL
Kilopták a zsebedbõl a pénztárcádat? Mennyi volt benne? Négyezer-ötszáz? Hûha! A feleségeddel együtt megebédelhettél volna
belõle. Most más falatozhat vagy ihat a te pénzedbõl. Ezek a tolvajok olyanok, mint a piócák: kiszívják a vérünket.
Na de most figyelj!
Van egy ifjú barátom, fiatal házas, van két kis csemetéjük. Óriási
kuporgatással, szülõi segítséggel, komoly kölcsön felvételével
szert tettek egy kis házra. Ismered a beköltözés boldogságát. Ez
talán az ember életében az egyik legboldogabb nap. Aztán lehet
kezdeni a törlesztést. Nem könnyû. A fillérezés, a vajas kenyér vacsora, a lukas cipõ. De legalább van értelme, van saját otthon,
ahová meghúzódhat a család a munkahelyi problémák, a közlekedési botrányok, a hivatal packázásai elõl. Azonban a törlesztés
egyre szörnyûbb, mert el ne felejtsük, svájci frankban történt a
kölcsön felvétele. A kezdeti ötvenezret még kinyögték, de négy év
múlva a százezret már nem. És gonosz az élet: fuccs a munkahelynek, a srácot kitették, bedöglött a vállalat. Ez már az ötödik évben
történt, az eredetileg fölvett kölcsön nagy részét már megadták a
banknak, de hol van még a vége? Most jön a lényeg: a kamat.
Riadt családi tanácskozás: a házikót nem szabad veszni hagyni.
Törlesztünk, ha beleszakadunk is. Apu, anyu nyugdíjasok, segítenek.
De jaj, ami nem megy, az nem megy. Éhen nem halhatunk, igaz?
Mert a részlet olyan, mint a mesebeli rémsárkány: egyre csak nõ,
nõ. És édes Istenem, eljött a pillanat, amikor eldõlt: nyakunkon a
kés, el kell adni a házat. Még mindig jobb, mint ha elárvereznék.
Így legalább kapunk érte egy méltányosabb összeget. Bizony
össze kellett csomagolni a kis motyót, és úgy el kellett menni az
otthonból, mintha sosem lett volna a mienk. Volt egyszer egy boldog napunk, az egyik legboldogabb. Ez most milyen? Elveszett a
fészek, mi lesz velünk?
De hurrá, megszûnt a tartozás! A végsõ mérleg: tizenhárom millió. Ennyit ajándékoztak a banknak. És mit kaptak? A nagy semmit.
Most azt kérdezem meg tõled a sajnálatos négyezer-ötszáz forintos veszteséged tudatában: ki itt a nagyobb rabló?
Köztudott, hogy a világgazdaság gyémánttengelye nem görbülhet
meg. Olyan játékszabályok tartják fenn a világot, amelyek nem ismernek pardont. Én a magam részérõl feltételezek egy másik tengelyt. Úgy hívják, hogy emberség. Ez mintha nem is létezne. Mert a
témánkhoz még szorosan hozzátartozik, hogy a törlesztés súlyos
részét vállaló nyugdíjas szülõi család az általam ismert legjóságosabb házaspár. Ahol tudnak, segítenek. Ilyenek. Bevásárolnak a
tehetetlen öregnek, patronálják a rászorulókat. Ha mindenki
ilyen volna, visszatérne az emberiségre a bibliai Éden. Ahonnan
lángpallossal ûzte ki az elsõ emberpárt az angyal. Na de hát oda
nincsen visszaút. A lángpallos azóta is ott van. Nem az Úr parancsolta oda. Az emberek mûködtetik.
L. A.

IDÕJÁRÁS
A hét végére tartós délies áramlással mérsékelten meleg, ám viszonylag nedves, labilis rétegzettségû levegõ érkezik fölénk, így
napról napra melegszik az idõ, de egyre gyakrabban számíthatunk helyi záporok, zivatarok kialakulására. Néhol heves zivatar
is elõfordulhat. Ugyanakkor több-kevesebb napsütés minden
nap lesz. Napról napra 25 fok köré melegszik az idõ, azaz a hétvégén már ismét kora nyárias hõmérsékletek várnak ránk, és az
éjszakák is jelentõsen megenyhülnek. Hétfõn megközelíthet
minket egy gyenge hidegfront, ám ennek pontos pályája, illetve
érkezési idõpontja most még meglehetõsen bizonytalan.
www.metnet.hu
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A gördülõ kövön
nem nõ moha, avagy
Kincses Kalendárium
1953
Május 23., Dezsõ napja
Ezen a napon 1863-ban betyárok támadták meg Oszterhuber József pusztaszentlászlói kastélyát.
*
Deák Ferenc, miután eladta kehidai kúriáját, évrõl évre kedves sógora, Oszterhuber
József pusztaszentlászlói kastélyában pihente ki az országgyûlés téli idõszakát. Nõvérének földbirtokos férje megbecsülte híres vendégét, külön szobát tartott fenn számára. Ezen a késõi órán azonban nem Deák érkezett a házhoz, hanem négy fegyveres betyár azzal a szándékkal, hogy elrabolják az ott õrzött pénzt.
Oszterhuber azonban éppen egy távolabbi
majorjába látogatott el, s a kastélyban csupán Deák Ferenc tartózkodott. A bandavezér, Hajnal János elõször a cselédségre
tört rá, elõször a külsõ mindenest kezdték
el vallatni. Emberei egy székhez kötözték a
szerencsétlen szolgát, Jancsi betyár pedig
egy vasbilloggal verte, árulja el, hol van a
ház ura, és merre található a pénz. A szolga nem árulta el, annyit mondott csak, egy
vendég van a házban. A haramia ekkor
bement a kastélyba, ahol Deák Ferenccel
találta szembe magát.
A történet folytatását maga Deák Ferenc
írta meg, aki másnap postán adott beszámolót barátja, báró Kemény Zsigmond
számára. Az író a Pesti Napló fõszerkesztõje volt, a tudósítás a május 25-ei számban
megjelent, országos fölháborodást keltve.
…Miután Deák közölte a betyárral, hogy
nem õ a ház ura, ezért sem segíthet rajta a
pénz dolgában, felhívta a figyelmét a bûncselekmény várható súlyos következményére. Hajnal Jancsi visszahõkölt.
– Honnan tudjam, hogy az úr igazán Deák
Ferenc-e? – kérdezte bizonytalanul.
– Onnan, fiam, hogy Deák Ferenc sohasem hazudik – felelte a vendég.
Ezután tudatta a betyárral, hogy mi az,
amivel õ szolgálhat neki: a tárcájában tartott némi pénzzel – talán egy-két száz forinttal –, az íróasztalán lévõ aranytollal –
amelyet a Magyar Tudományos Akadémiától kapott, ezért nehezen tudja majd
pénzzé tenni – és arany zsebórájával,
amely pedig gróf Batthyány Lajosé volt, az
elsõ felelõs magyar miniszterelnöké, akit a
szabadságharc után kivégeztek.
Ki tudja, vajon mi zajlott le a haramia János rideg szívében, a fáma szerint ekkor
állt el végleg a fegyveres rablás tervétõl.
Talán a készpénzt bankókban magához
vette, azután gyorsan elhordta az irháját a
legényeivel együtt…
Horváth Lajos
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Lapszemle 1913. május 11.
Szemezgetés a Sárbogárd és Vidéke egykori
számaiból.
Lopás a vasútállomáson. A sárbogárdi máv. állomás rakterületérõl legutóbb 7 drb. talicskát és
8 drb. thuja-fát elemeltek. Kiderült, hogy a talicskák … sárbogárdi lakosoknál találtak biztosnak vélt menhelyre, míg a thujafákat …
15-14 éves gyerkõcök emelték el s azokat elültették hozzátartozóik kertjében. Az eredményrõl beszámolunk.
Tolvaj takarítónö. … 57 éves sárbogárdi lakos
arra a szomoru felfedezésre jött február hó
13-án, hogy szekrényében elrejtett 70 kor.
megtakaritott pénzébõl 40 kor. hiányzik; azonkívül eltünt egy ujdonatúj, még mosóvizet nem
látott inge is. Feljelentést tett a csendõrõrsnél és
hamarosan kiderült, hogy a 40 K.-t és az
„ümög”-öt a takaros 25 éves takaritó asszony
… emelte el. A menyecske azzal védekezett,
hogy neki az egész lakásban mindenhez „szabad hozzányulás”-a volt s igy csak kölcsönképen vitte el a pénzt, de már azt igazán nem tudta
kimagyarázni, hogy az „ümög”-öt miért prezentelte oda husvéti ajándékul egy vele csupán
szivbéli rokonságban álló legénynek. Az öreg
…, bár – özvegy ember létére – nem volna különösebb oka a diskrécióra, nagyon tagadja a
„mindenhez való hozzányulás” engedélyének
kiadását és a menyecske szigoru megbüntetését
kivánja.
Házasság. Gyõry László sárbogárdi asztalos
iparos f. év április hó 27-én esküdött örök hûséget a komáromi ref. templomban Zeke Bél
bönyi földbirtokos és neje Gyõry Ilona kedves
leányával Ilonkával. Az uj pár már hazatért
családi fészkébe, Sárbogárdra. Sok szerencsét
kivánunk házasságukhoz.
Az hirlik…
Az hirlik, hogy Sárbogárd község elöljárósága
legközelebb pályázatot hirdet egy olyan hangszerre, mellyel legszebben lehet a felettes hatóságok rendeleteire fütyülni.
Az hirlik, hogy az országunkat fenyegetõ háborus veszedelem elháritásában községünk
képviselõtestületének is nagy diplomáciai sikere van, mennyiben a balkán államok „háborus
javaslatát” egyszerûen leszavazta.
Az hirlik, hogy egy élelmes válalkozó községünk
culturális intézményeirõl sikerült mozi felvételeket készittetett, mely képeket világszerte nagy
érdeklõdés mellett mutogatja.
Az hirlik, hogy községünk egyik vezetõ egyénisége pünkösd vasárnapján a sötétség egészségtanáról népszerû felolvasást fog tartani, melyre az
érdeklõdök ezuttal is meghivatnak.
Az hirlik, hogy községünk elöljárósága a lámpagyujtogatókat az utczai lámpák – mint legfõbb közvagyon – kimélése és a petroleum megtakaritása körül szerzett érdekeik jutalmazásául „tiszteletbeli éjjeli õrökké” léptette elõ.
Karczolatok
Mikor a lámpák beszélgetnek
Korom sötét éjjel van, az utcákon egy teremtett
lélek sem jár, az egész község alszik. Ezt az alkalmas idõt az út mentén álldogáló lámpák is
használták, hogy egymással közöljék, hogy mit
hallottak.
A községházi lámpa átszól a Korona szálló
elöttihez:
– Alszik collega úr?

– Dehogy alszom collega, ki tudna ilyen cudar
szeles idõben aludni. Majd megvesz az Isten hidege, úgy átjár a szél, hogy még az üveg takaróm
is receg belé!
– Én is úgy vagyok, azért hát üssük el az idõt valamivel! Hallotta collega, hogy nagy dolgok történnek idebent a község házán. Azt hangoztatják, hogy lesz egy tudományos iskola, villanyvilágítás és még sok más.
– Nem hiszem én azt kedves collega, itt a fogadóban az ellenkezõjét mondták, hogy oda át
semmit sem akarnak. Én már ugyan nem bánnám, hogyha felcserélnének bennünket, higyje
el collega, hogy van egy fél éve, hogy egy csepp
petroleum sem volt a gyomromban, a belem
egészen kiszáradt és összeaszott. Hát sokat tûnõdtem azon, hogy mi az Istennyilának állítanak ki bennünket az utcára? Higyje el, hogy a
Lödöciek tudták, hogy miért vitték keresztben a
létrát az erdõbe, azt azonban az elöljáró urak
nem tudták megmondani, hogy bennünket miért állitottak ide.
– Én meg azt mondom, hogy azok azt sem tudnák megmondani, hogy miért lettek elöljárók.
– Csitt collega! Valami gézengúz itt lödörög és
meghallja, hogy mi is a gazdánk ellen beszélünk
és holnap már megviszik a hirt, és azt a kis
petroleumot is megvonják a belünktõl, amit eddig adtak.
Erre aztán mind két lámpa ugy tett mintha
aludna.
()

Környezetbarát
májusfa Sáregresen

A májusfaállításhoz minden évben áldozatul esik egy szép fiatal fa. A sáregresiek úgy
gondolták, hogy az idén környezetbarát,
örök májusfát állítanak. Szépen megfaragott gerendára erõsítették a színes, szalagos koszorút, s ezt állították föl a fõtéren, a
kultúrház udvarában. Itt áll pünkösdig,
amikor kitáncolják, s mivel kivehetõ a talapzatából, elteszik azt jövõre.
Ez a májusfa díszíti májusban a fõteret. Érdemes másutt is meghonosítani a sáregresiek ötletét.
Hargitai Lajos
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Mészölyösök országos
atlétikai döntõben
A Mészöly Géza Általános Iskola tanulói közül hárman vettek
részt a Magyar Diáksport Szövetség által megrendezett megyei
atlétikai versenyen Székesfehérváron, a Sóstói Stadionban.
A következõ eredmények születtek kislabdahajításban:
III. korcsoport fiú – 1. helyezett: Killer Gábor (47 m);
IV. korcsoport fiú – 3. helyezett: Simon Csaba (63 m);
IV. korcsoport lány – 1. helyezett: Bodoki Bernadett (55,6 m).
Gratulálunk a versenyzõknek, sok sikert kívánunk az országos
döntõben, ami június 4-én kerül megrendezésre.

2013. május 16. Bogárd és Vidéke

Kisgimis focisták
az országos döntõben
Május 11-12-én rendezték a labdarúgó-diákolimpia III. és IV.
korcsoportok megyei döntõit a sóstói pályákon. A Petõfi Sándor
Gimnázium mindkét korcsoportban kivívta a fehérvári szereplést. Szombaton a III. korcsoporttal játszottunk. Õk a bronzmecscset izgalmas büntetõpárbajjal veszítették el, így a negyedik helyen végeztek.

MGÁI

Kossuth-morzsák
Április és május a siker hónapjai iskolánk sportolói számára. Jó
szórakozás, versenyláz és sok érem lett e két hónap jutalma.
Áprilisban iskolánk csapata (Bartók Dávid, Bolvári
Gábor, Boros Márk, Csányi Márk, Kovács József,
Lakatos Szilveszter, Márton Richárd, Molnár István, Oláh István, Pogány
Endre, Szabó Roland) a
Székesfehérváron megrendezett
labdarúgótornán
vett részt, és sportszerû játékkal a III. helyezést hozták haza.
A labdarúgótorna elõtt
mezei futóversenyt rendeztek, melyen Szabó Roland
az V. korcsoportban II. helyezést ért el.
Májusban iskolánk III-IV. és V. korcsoportos „atlétái” vettek
részt a Sóstói Stadion atlétikai pályáján rendezett megyei versenyen. Elsõ helyezést ért el: Bartók Dávid (kislabdahajítás, súlylökés), Bognár Georgina (súlylökés), Kovács Margit (400 m-es síkfutás, kislabdahajítás), Molnár István (200 m-es síkfutás, magasugrás), Szabó Roland (400 és 1500 m-es síkfutás). Második helyezést ért el: Bognár Georgina, Kovács Margit, Jakab Zsanett, Tóth
Roland kislabdahajításban. Részt vett a versenyen: Varga Jakab
(300 m-es síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás).
A versenyzõk érmekkel, ajándék labdával térhettek haza.
Köszönjük iskolánk nevének „bearanyozását”! Reméljük, a következõ versenyekrõl is ilyen szép eredményekkel tértek haza. Ezúton szeretnénk Vámosi János kollégánknak is megköszönni a
gyermekek felkészítését!
Lányok és fiúk, gratulálunk eredményeitekhez!
Bodokiné Szakács Beáta

CSILLÉRYEK TALÁLKOZÓJA
Ezúton tudatjuk, hogy 2013. június 1-jén, szombaton, 10 órától
rendezzük a Csilléryek családi találkozóját Cecén, a Paradicsom csárdában.
Részvételüket a családtagok illetve hozzátartozók lehetõség
szerint elõre jelezzék az esetleges ebédrendelés miatt is a találkozót szervezõ Katona Klárinak a 06 (30) 308 8274-es telefonon, illetve a katonakg@gmail.com e-mail címen.

Vasárnap következtek a IV. korcsoportos fiúk. A csoportmérkõzéseken Enying és Székesfehérvár (Zentai Úti Általános Iskola)
csapatait gyõzték le biztos játékkal. A döntõ elõtt azonban váratlan helyzet állt elõ. Kapusunk, Barabás József egy bátor vetõdés
során az ellenfél stoplis csukájával találkozott. Nagy volt az ijedtség, Józsikát mentõ vitte a sürgõsségire. Míg az õ vállát a kórházban röntgenezték, addig Horváth István védõ állt a kapuba. Így
aztán még nagyobb izgalommal vártuk a döntõt, amelyet a másik
csoport gyõztesével, Felcsúttal játszottunk. Nem sokáig kellett
félnünk, mivel a 2 x 15 perc alatt 10 gólt lõttünk, míg egyet sem
kaptunk. Ezzel megyebajnokok lettünk és az országos döntõbe
kerültünk. Demeter Dávidot választották a legjobb mezõnyjátékosnak és Disztl László csapatunk két tagját is a Videoton utánpótláscsapatába hívta játszani.
Az eredmény magáért beszél, de nem magától jött. Több éves kitartó munka van mögötte. Itt szeretnénk megköszönni Pajor
László edzõ áldozatos munkáját, amivel jelentõsen hozzájárult a
csapatok sikeréhez. Munkájához továbbra is sok sikert és kitartást kívánunk.
Horváthné Szabó Judit testnevelõ tanár

III. korcsoport
Bõle Péter 6. c, Gula István 6. c, Horváth Zsombor 5. c, Kertész
Attila 6. c, Král András 6. c, Németh Roland 5. c, Rohonczy Marcell 6. c, Szakács Milán 6. c, Szecsõdi Bence 6. c, Szõnyegi Dávid 6.
c, Varga János 6. c, Varga Zoltán 6. c.

IV. korcsoport
Barabás József 7. c, Demeter Dávid 8. c, Horváth István 7. c, Kiss
Roland 8. c, Král András 6. c, Márkovics Dániel 7. c, Sükösd Gergõ 7. c, Szecsõdi Bence 6. c.
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Férfi kézilabda, Fejér megyei I. o.

Ezüstérmes a VAX KE Sárbogárd!
Rácalmási SE–VAX KE
Sárbogárd 25-31 (14-17)
Vezette: Csõregi, Kosztend.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 1,
BODOKI 13, VORSLÉGER 2, HEGEDÜS 4, Balogh 4, Kaló 1.
Cserék: Borostyán, SOHÁR – Suplicz,
Goldberger, Baki 1, NÉMETH II. 5, Nacsa,
Botka.
A mindent eldöntõ mérkõzésre a Dunaferr csarnokában került sor. A régi nagy ellenféllel, a Rácalmás csapatával játszottunk. A tét az ezüstérem volt.
Csapatunk jól kezdte a mérkõzést, már az
elején magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést. Az elsõ játékrészben kialakítottunk egy 2-3 gólos elõnyt, amit a szünetig
meg is tartottunk. A második játékrészben
hullámvölgybe került a vendéglátó, és volt,
hogy már 7 góllal is vezettünk. A félidõ közepén éreztük, hogy itt nagy baj már nem
történhet, ez így is történt. A lefújáskor az
eredményjelzõ táblán 25-31 állt, ami természetesen a mi gyõzelmünket jelentette,
ezzel együtt az ezüstérmet is.
Egy rendkívül kemény mérkõzésen a hazaihoz hasonlóan idegenben is legyõztük
Rácalmást.
Az egész csapat dicséretet érdemel a kiváló játékért, külön ki kell emelni Bodoki
Gyurcit, aki 13 gólt szerzett, és így a gólkirályi címet is elhódította. De ne feledkezzünk meg fiatal kapusunkról, Sohár Mátéról sem, aki a mérkõzés utolsó 10 percében
kapott lehetõséget, és bravúrt bravúrra
halmozott. Mint már említettem, az egész
csapat tudása legjavát nyújtotta.

A mérkõzés lefújása után még nem ért véget a program. Délután a Dunaferr szabadidõparkjában került sor a bajnokság
végeredményének kihirdetésére, egyúttal
az érmek átadására. Fiaink büszkén vették
át az ezüstérmet, a bajnok a Dunaújvárosi
AC csapata lett, míg a 3. a Rácalmás csapa-

A Road Masters csoport eredményei

Az Agárdi Termál csoport eredményei

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

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

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

21 3 1
18 2 5
16 2 7
14 3 8
13 6 6
12 310
911 5
11 410
9 511
7 711
7 315
7 315
6 613
6 514
6 415
3 319

69
67
38
65
51
39
43
52
37
22
32
32
38
34
42
26

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

3-5
2-0
3-0
6-0
3-2
9-0
5-4
3-3

A csoport állása
19
26
23
48
30
36
21
49
42
46
40
56
47
60
70
74

50
41
15
17
21
3
22
3
-5
-24
-8
-24
-9
-26
-28
-48

66
56
50
45
45
39
38
37
32
28
24
24
24
23
22
12

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

24
23
25
23
24
25
25
25
25
25
25
24
25
24
25
25

24
17
15
15
15
13
11
10
9
9
8
6
5
4
2
2

0 0 127
3 3 84
5 5 72
5 3 65
4 5 59
210 61
5 9 58
6 9 48
610 40
214 31
413 48
414 41
614 36
317 31
419 32
320 27

ta. Bodoki Gyurci átvehette a gólkirályi címért járó serleget, immár másodszor.
Büszkék lehetünk, hogy az 5 éves pályafutásunk alatt háromszor a mi csapatunkból
került ki a gólkirály! Ezután következett a
kézilabdamajális, ahol a csapatok sütöttek, fõztek és ünnepelték a gyõzelmeket.
Összességében eredményes szezont zártunk, célkitûzéseinket teljesítettük. A nyáron még vár
ránk három strandkézilabda-torna, illetve egy edzõtábor, ami a következõ szezonra való felkészülést szolgálja.
Szponzorainknak és minden
kedves szurkolónknak köszönjük a támogatást! Találkozunk szeptemberben, a
következõ bajnokság kezdetén!
Rehák Tamás

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

0-5
2-4
5-1
2-0
1-0
1-1
0-6

A csoport állása
19
19
27
31
35
64
57
42
58
46
57
61
71
90
88
95

108
65
45
34
24
-3
1
6
-18
-15
-9
-20
-35
-59
-56
-68

72
54
50
50
49
41
38
36
33
29
28
22
21
15
10
9

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

23
23
23
22
23
23
22
23
22
22
23
21
22
22

18
14
15
13
13
10
10
9
9
7
6
6
4
0

4 1
6 3
2 6
3 6
3 7
310
210
410
310
411
512
213
315
220

91 28 63
76 31 45
62 24 38
61 26 35
50 40 10
35 42 -7
58 52
6
41 39
2
48 58 -10
45 51 -6
39 58 -19
38 49 -11
28 55 -27
19 138 -119

58
48
47
42
42
33
32
31
30
25
23
20
15
2
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Május 18., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30 Vágtass velem! 10.00 Noé
barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa
12.35 A Griff, a dánvad és a varjú 13.05 Angi jelenti 13.35 A világörökség kincsei
13.55 Ferencvárosi TC–MTK Budapest labdarúgó-mérkõzés 15.55 Zöld Tea
16.30 Két csirkefogó… meg egy fél 17.20 Jövõ-idõben 17.30 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Elõvízió 2013
21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2013 0.25 Oltalmazó ég
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.45 XX. század – A legendák velünk élnek 11.15 Házon kívül 11.50 4ütem 12.30 Férfi kézilabda – döntõ mérkõzés 14.10 A zöld íjász 15.15 A hõs legendája 16.15 Szép kis nap 18.30 Híradó
18.55 Fókusz Plusz 19.30 Az elveszett jövõ 21.20 A feláldozhatók 23.20 Kiadatás
1.40 Remington Steele
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 2. – A Klump család 22.50 A United 93-as 0.50
Psych – Dilis detektívek 1.50 Astro-világ 2.55 Monk – Flúgos nyomozó 3.50
Kettõs ügynök 4.40 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Május 19., 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 A sokszínû vallás
10.00 Unitárius magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.30 Útmutató 11.00
Pünkösdvasárnapi evangélikus istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép
12.35 A Griff, a dánvad és a varjú 13.05 TS – Sport 7 13.35 Szájkosaras kosaras
15.20 Nemzetközi fogathajtóverseny 16.25 DVTK–Kecskeméti TE-PHOENIX
MECANO labdarúgó-mérkõzés 18.50 Túl fényes 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Richard Wagner: A bolygó hollandi 23.40
A remény rabjai
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Egészségkalauz 10.40 Fránya
macska 12.25 Csekkben a tenger 14.15 Az elveszett jövõ 16.20 A smaragd románca 18.30 Híradó 18.55 Dr. Dolittle 20.30 Éjszaka a múzeumban 2. 22.35
Cápa – A rettegés 12 napja 0.25 Remington Steele
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.00 Nagy vagy! 10.55 Egészségmánia 11.25 Stahl konyhája 11.55 Több mint testõr 12.25 Barbie 14.05 Old
Shatterhand 16.25 Bölcsek kövére 2. – A Klump család 18.30 Tények 19.00 Pata
tanya: Baromi buli 20.50 Mindenképpen talán 23.00 28 nap 1.00 Alfie
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Nyelveken beszélnek 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit
14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 Keresztény rock 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok
nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó
23.05 Sport 23.07 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Május 20., HÉTFÕ
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.30 Aki megvall engem 6.00 Roma magazin 6.30
Domovina 7.00 Híradó 7.20 Sporthírek 7.30 Magyar zarándokhelyek 8.00 Híradó
8.15 „Menj, indulj! – A homo peregrinus 8.40 Az ördög szántotta hegy 9.10 Valahol Európában 10.55 Kétszer született gyermekek 12.00 Hírek 12.05 Összefoglaló a csíksomlyói búcsúról és zarándoklatról 12.45 A Griff, a dánvad és a varjú
13.10 Csángó Napba nézõk 13.20 Ghymes ’30 fényév’ 14.35 A levendula illata
16.20 Esküvõi keringõ 17.55 Szent Péter esernyõje 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A sas 22.10 Ragyogás 23.25 Egyre távolabb 1.15 Siena tüze
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A sors kegyeltje 12.00 Tengerre, tata! 14.05 Éjszaka a múzeumban 2. 16.10 Keresd a nõt! 18.30 Híradó 18.55
Az arany iránytû 21.00 A szállító 2. 22.45 A nagy kaszálás 0.35 Remington
Steele
TV2: 6.00 TV2 matiné 8.30 Barbie és a három muskétás 10.00 A 3 nindzsa nem
hátrál 11.50 A Napisten piramisa 13.50 Fantom 15.45 Pata tanya: Baromi buli
17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.00 Vigyázz, kész, szörf! 20.40 Tök állat 22.25
Mr. Brooks 0.45 A király összes embere
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 A magyar egyházzene pünkösdi kincsei 6.00 Ünnep reggelén 8.05 A jezsuiták Magyarországon 9.05
„Két kultúra – Egy tûzhely” 10.04 A Magyar Pünkösdi Egyház istentiszteletének
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közv. 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30
Piros Pünkösd napján 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Megerõsítés a hitben 15.30
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00
Cserháti Pünkösd 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 Zene 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások
23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 21., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Világ+Kép 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Budapest 14.25 Ízõrzõk 14.55 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 A szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelõ
17.25 Jövõ-idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 Hölgyek öröme 22.05 Az
Este 22.40 Tudorok 23.40 Híradó 0.10 Boston Legal – jogi játszmák 1.00
Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz
plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20
Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Jó, a profi: Notre
Dame 22.25 A Grace klinika 23.30 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.00
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 14.55 Amit a szív diktál 15.55 Csapdába csalva 16.25 Veled is megtörténhet! 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55
Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.40 Egy bolond százat csinál 23.45 Esküdt ellenségek 0.45 Update Konyha 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30
Táncalak 3.40 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 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 22., 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 Párizsi helyszínelõk 14.15 Útravaló
14.30 Ízõrzõk 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A szenvedélyek lángjai
16.45 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Életmûvész 22.00 Az Este 22.35 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 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 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok
közt 21.30 Szulejmán 22.45 Házon kívül 23.20 Reflektor 23.35 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 14.55 Amit a szív diktál 15.55 Csapdába csalva 16.25 Veled is megtörténhet 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.40
Sherlock és Watson 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Én is karcsú vagyok 0.10
Update Konyha 0.15 Tények 0.50 Astro-világ 1.55 Végveszélyben 4.15
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 23., CSÜTÖRTÖK
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 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Vágtass velem! 13.55
Gasztroangyal 14.55 Boston Legal – jogi játszmák 15.40 A szenvedélyek lángjai
16.30 Rex felügyelõ 17.20 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek –
Irreality Show 22.05 Az Este 22.45 Nemzeti nagyvizit 23.15 Barangolások öt
kontinensen 23.45 Híradó 23.55 Boston Legal – jogi játszmák 0.45 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségkalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20
Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30
A rejtély 23.35 Brandmánia 0.10 Reflektor 0.25 A Grace Klinika 1.25 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 14.55 Amit a szív diktál 15.55 Csapdába csalva 16.25 Veled is
megtörténhet! 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.40 Halálos iramban 23.45 Propaganda 0.45 Update Konyha 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 Jake visszalõ
4.20 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 24., 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
Roma kultúra 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 17.25 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca Extra 20.15 Legenda 21.30 Az
Este 22.10 Forma-1 23.55 Híradó 0.10 Boston Legal – jogi játszmák 0.55 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05
Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem
16.20 Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 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 0.45 4ütem 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 14.55 Amit a szív diktál 15.55 Csapdába csalva 16.25 Veled is
megtörténhet! 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.40 Bosszú és újrakezdés
23.35 Jog/Ászok 0.35 Update Konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 Bosszú
és újrakezdés 3.50 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 zsidó vallási
felekezet 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 17., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Foglalkoztatási helyzet Dél-Fejérben (15p), Füstmentes foglalkozás a cecei
óvodában (30p), XVIII. Hintók versenye I. rész (~75p), Dr. Zacher Gábor elõadása 2. rész (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 18., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p), XVIII. Hintók versenye II. rész (105p) 13.00 Lapszemle 14.00 Foglalkoztatási helyzet Dél-Fejérben (15p), Füstmentes foglalkozás a cecei óvodában (30p), XVIII. Hintók versenye I. rész (~75p), Dr. Zacher Gábor elõadása 2.
rész (60p) 18.00 Lapszemle 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 Lapszemle
Május 19., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Foglalkoztatási helyzet Dél-Fejérben
(15p), Füstmentes foglalkozás a cecei óvodában (30p), XVIII. Hintók versenye
I. rész (~75p), Dr. Zacher Gábor elõadása 2. rész (60p) 13.00 Heti híradó
14.00 Interjú Simon Jánossal (20p), Kossuth iskola – anyák napja (~30p),
Jótékonysági est a Kabakán tanyáért (97p), Retrokoncert 2. rész (90p) 18.00
Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 20., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Ballagás a gimnáziumban (64p), Családi nap Alapon (60p), Barokk est a díszteremben (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 21., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés
(90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Halászléfõzõ-verseny (20p), Megyei
kézilabda – díjátadó (60p), Nagylóki kulturális est (119p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Május 22., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Ballagás a gimnáziumban (64p), Családi nap Alapon (60p), Barokk est a díszteremben (60p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 23., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 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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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
Elõnevelt TETRA-H (barna)
CSIRKE ELÕJEGYEZTETHETÕ
MÁJUS 18-RA.
TINÓDY U. 52. 06 30 384 2294

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)

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)
Sárbogárd központjában négylakásos társasházban, felújított lakás eladó. 06 (20) 405 7366
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)
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
Tûzifa akció! Csertölgy aprítva: 2160 Ft/q, akác
aprítva 2400 Ft/q. Ingyenes házhozszállítással! 06
(30) 290 2531 (3557921)
2

Alapon, Kossuth utca 110. szám alatt 2130 m -es
telken, kétszobás, gázfûtéses, cserépkályhás családi ház eladó. A házhoz pince, melléképület tartozik. Ár: 4.200.000 Ft. Érdeklõdni a 06 (20) 823
6402, 06 (30) 3390 651-es telefonszámokon lehet.
(3557920)
2

Alapon, Fõ út 248. szám alatt, 2529 m -es telken,
háromszobás gázfûtéses családi ház eladó. A házhoz pince, szerelõakna, garázs, melléképület, kert
tartozik. Ár: 5.500.000 Ft. Érdeklõdni a 06 (30) 500
2213, 06 (30) 3390 651-es telefonszámon lehet.
(3557920)

Harmadik emeleti erkélyes lakás, egyedi meleg
vízzel, fûtés egyedire megoldható, eladó. 06 (30)
595 8017 (3557918)
Sárbogárd központjában felújított családi ház eladó. 06 (20) 419 4940
Kereseti lehetõség az Avonnál 06 (30) 2266 398

A Sáregresi Népdalkör megalakulásának 5. évfordulója
alkalmából mûsoros estet rendez

Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-,
dinnyepalánta kapható. Cece, Deák u. 81. (63-as
út) 06 (30) 418 7854

2013. május 25-én (szombaton) 18 órai kezdettel,

Barna csirke (TETRA-H) 5 hetes kapható. Sárbogárd,Tinódy u. 107. 06 (30) 660 9228 (3557919)

melyre szeretettel várjuk Önt és kedves családját.
Az elõadást BANYABÁL követi 20 órától.

ORSZÁGOS KIRAKODÓ- ÉS
KISÁLLATVÁSÁRT RENDEZÜNK
2013. május 18-án Sárbogárdon
az Ifjúsági park (Túry M. u. mellett) területén.
A vásár területén a Seszták Optika (8-13 óráig)
ingyenes látásvizsgálatot tart.
Várjuk az õstermelõk jelentkezését is.
Bõvebb információért érdeklõdhet
a KÖZÉV Kft. telefonszámán:
06 (25) 508 990, vagy honlapunkon: www.kozev.hu

PAPFÖLDI GYERMEKNAP!
2013. május 26. (vasárnap) 10 órától 18 óráig
kerül megrendezésre a már hagyományos

PAPFÖLDI GYERMEKÉS CSALÁDI NAP.
Mindenkit várunk szeretettel!
Szervezõség

Mûholdvevõ beltéri egység Hirchmann 2 kódkártyás eladó. Ár: 10.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 899
7461

Bogárd és Vidéke 2013. május 16.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
tel.: 06 /25/ 520 260) pályázatot hirdet a

– három hónapnál nem régebbi, bûnügyi
nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítvány, vagy annak másolata;

II. számú védõnõi körzet
védõnõi munkakörének

– az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolata;

betöltésére határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonyban.
Ellátandó feladatok: a területi védõnõi
ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.)
ESZCSM-rendeletben meghatározott
feladatok ellátása a kijelölt védõnõi körzetben, valamint oktatási intézményben.
A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd,
Ady Endre út 126.
A munkakör betöltésének feltételei:
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz, illetve bevándorlási,
vagy letelepedési engedély;
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség
(védõnõi szakon szerzett diploma).
A pályázat benyújtásának feltételei:
– részletes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolata;

– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban
résztvevõk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e.
Illetmény és egyéb juttatások: bérezés a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje,
helye: 2013. június 20.; a pályázatokat
Sárbogárd város polgármestere részére
kell benyújtani (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.).
A pályázat elbírálásának határideje: a
pályázati határidõ lejártát követõ rendes
képviselõ-testületi ülés. Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: a pályázat
elbírálását követõen azonnal.
NKI honlapján való publikálás kért dátuma: 2013. május 17.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 23/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján Sárbogárd város térítési díjainak mértékeit 2013. április 1-jétõl az alábbiak szerint
állapította meg:
1. Tartós elhelyezést nyújtó intézményben (Ady E. út) fizetendõ térítési díj: napi 2.215
Ft, havi 66.510 Ft.
2. Idõsek átmeneti elhelyezését nyújtó intézményben fizetendõ térítési díj: napi 1.255
Ft, havi 37.685 Ft.
3. Hajléktalanok átmeneti otthonában fizetendõ térítési díj: 1 Ft-tól a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegéig a jövedelem 25 %-a, napi max. 235 Ft, havi max.
7.125 Ft; a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétõl a jövedelem 35 %-a, napi
max. 1.330 Ft, havi max. 40.000 Ft.
4. Nappali ellátásban részesülõk (Tompa M. u.) napi térítési díja: 0 Ft.
5. Szociális étkeztetés térítési díja:
– 1 Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig 150 Ft+áfa;
– a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétõl annak 150 %-áig: 210 Ft+áfa;
– a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-ától annak 300 %-áig: 257 Ft+áfa;
– a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-a feletti jövedelem esetén: 324
Ft+áfa.
Ebéd lakásra szállítása: egységesen 60 Ft.
6. Házi segítségnyújtásért fizetendõ óradíj
– a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg:
120 Ft;
– a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: 610 Ft;
– mentális házi segítségnyújtás óradíja: 0 Ft.
7. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendõ díj: napi illetve havi 0 Ft, ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg; napi 45
Ft, havi 1.350 Ft, ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át
meghaladja.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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KÖZLEMÉNY
Mostantól
jelentkezhetnek
a sikertelenül pályázó
trafiküzemeltetõk
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. várja a dohánytermékek kiskereskedelmének átengedésére vonatkozó nyilvános koncessziós eljáráson
egyetlen jogosultságot sem nyert, dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó magánszemélyek jelentkezését.
A felhívást közzétették a társaság honlapján és a kormányzati portálon. Az új
felhívás célja, hogy a dohánykereskedelem átalakítása ne érintse hátrányosan
azokat a magyar családokat, amelyek
hagyományosan dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkoznak, és megélhetésüket évtizedek óta a trafik mûködtetése jelenti.
Az április végi eredményhirdetéssel zárult pályázat indulói közül azok jelentkezhetnek, akik minden, a felhívásban
szereplõ feltételnek megfelelnek. A
legfontosabb követelmény, hogy a jelentkezõ legalább 20 éve üzemeltessen
fõként dohánytermék értékesítésével
foglalkozó szakboltot.
A korábbiakban sikertelenül pályázó
magánszemélyek akkor jelentkezhetnek, ha legfeljebb egy trafikot üzemeltetnek egyéni vállalkozóként, vagy saját
vállalkozásuk útján, és máshonnan nem
származik jövedelmük. További feltétel, hogy az üzlethelyiségben kizárólag
kiskereskedelmi tevékenység folyhat, a
kiskereskedelmi egység nem tartozhat
semmilyen hálózathoz (beszerzési társuláshoz, franchise-rendszerhez stb.).
Követelmény továbbá, hogy az éves nettó árbevétel nem haladhatja meg a százmillió forintot úgy, hogy az elmúlt öt lezárt üzleti év átlagában legalább nyolcvan százalékig kizárólag dohánytermék-kiskereskedelmi értékesítésébõl
keletkezett.
A jelentkezéseket egyszerû másolatban, mellékelt dokumentumokkal (öt
lezárt év teljes üzleti beszámolói, pénztárgép éves lezárások) 2013. május 21éig kell postára adni és megküldeni a
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. postacímére: 1398 Budapest., Pf. 562.
A teljes felhívás a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján
(http://nemzetidohany.hu/jelentkezesifelhivas-regi-trafikosok-reszere/) és a
kormányzati portálon (www.kormany.
hu) olvasható.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Kommunikációs Fõosztály
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Alapi családi majális
Anyák napi köszöntéssel egybekötve rendezték meg idén az alapi óvoda családi
majálisát szombaton délután. A csoportok egyenként vonultak a színpadként
funkcionáló betonplaccra az óvoda udvarán, s kedves, megható mûsorukkal, lényükkel elvarázsolták a szép számban jelenlévõket. A gyermekek saját készítésû ajándékkal is meglepték az édesanyákat, nagymamákat: kalapáccsal árvácskát, százszorszépet és lóherét préseltek textilre, s ezt nyújtották át emlékül. Ezt követõen a Köõ Imréné Marika vezette alapi gyermek-néptánccsoportok
koreográfiáiban, öltözékében gyönyörködhettünk. Mûsorukba ágyazva Kneifelné Laczkó Krisztina vezette táncház keretében sajátíthattak el lépéseket a bátrabbak a közönség soraiból is. A muzsikáról a Szedtevette zenekar gondoskodott.
Az estébe hajló program keretében volt bohóc, felléptek az iskolások különbözõ
produkciókkal, valamint a nyugdíjasklub, a Ten Dance társastánccsoport és Bíró Kriszti zenés mûsorral.
A kulturális szórakozás mellett fel lehetett töltõdni a helyi asszonyok készítette
finomságokkal, lángossal, pizzával, palacsintával. A töretlen népszerûségnek
örvendõ arcfestésnél sokan álltak sorba, de a hinta és a trambulin is gyakran
volt foglalt.
Hargitai–Kiss Virág

2013. május 16. Bogárd és Vidéke

