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Kvantum és Szentlélek

Járjad,
lábam...

A kvantumszinkronizációról mesélt nekem valamelyik nap egy
rokon, pár nappal késõbb pedig a Szentlélek áramlásáról prédikáltak a templomban. Ahogy hallgattam Isten szolgáját, rájöttem,
hogy a kettõ ugyanaz, csak „más nyelveken”.
Nézem a templom megkopott padját és könyöklõjét. Beléjük ivódott mindahány ember, aki ide hozta szíve rejtelmeit. Porszemként a Mindenható elõtt, a végeláthatatlan világegyetem parányi
részeként. Hányan cipelnek súlyos „világfájdalmat”, mindenek
elõtt való sürgõs beavatkozást kérve a magasságokból. És a Szentlélek, vagy mondjuk úgy: kvantumszinkronizáció rendkívüli dolgokra képes. A legparányibb részecskébe is áramlik és munkálkodik, tisztító gyógyírként mossa át. Ahogy Agyagási István mondta
a vasárnapi istentiszteleten: „Akit szíven talál az Ige, ott valami
megáll, és új veszi kezdetét.”
Föltekintek a templomtoronyra, a porszemek és az Ég közötti
„közvetítõcsatornára”. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében…

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” (Weöres Sándor)
Fotó: Menyhárt Daniella

Hargitai–Kiss Virág

Trabanton szállni élvezet
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„Há’ mész, ÁFÉSZ?”
Jobban János bácsira emlékezve ülök a számítógép elõtt. Közben
hallgatom, ahogy a fekete rigó hangosan pöröl a tornácon heverészõ, tápon nevelt macskánkkal. A jószág még arra se méltatja a
körülötte ugráló madarat, hogy a mancsával lecsapja. Azt is eltûri,
hogy a neki kitett macskatáp maradékát kilopja a tálból a szomszéd szürke macskája, majd friss madárhús reményében elsomfordáljon a bokor alá, amelyben a rigó fiókákkal teli fészke rejtõzik.
Hogy jön a rigó az ÁFÉSZ-hez?
Május 29-ére hívta össze Tóth József elnök a hajdani ÁFÉSZ, mai
nevén Sárbogárdi Vagyonhasznosító Szövetkezet küldöttgyûlését. Küldöttként ennek anyagát olvasom, míg pöröl kint az oktondi rigó.
A napirend: Rigó József visszahívása a felügyelõbizottságból,
tiszteletdíjának és költségtérítésének visszavonása, kizárása a
szövetkezeti tagok sorából. Csak mindezek után – mintegy mellékesen – beszámoló a végzett munkáról, a szövetkezet gazdálkodásáról, a könyvvizsgálói jelentésrõl.
Ki ez a Rigó József? Mitõl ilyen fontos személyiség, és mi az a
szörnyû bûn, ami miatt erre a siralmas sorsra jut, hogy kizárják a
szövetkezeti tagok sorából, és megfosztják a javadalmaitól?
Az indoklásban Tóth József elnök állítása szerint: birtokháborítás, áramlopás, területbitorlás, agresszivitás, a sárbogárdi volt
vasbolt, ma kínai üzlet megszerzésében tanúsított aktív részvétele
stb. szerepel. A fenti vádakat nem támogatja pl. rendõrségi jegyzõkönyv, bírósági végzés, csak az elnöki szó.
Az egész ügy hátterében valójában egy tagfelvételi és tulajdonszerzési vita áll. S ez a vita jellemzi a szövetkezet mai helyzetét.
Közel három évtized alatt a szövetkezet elvesztette vagyona jelentõs részét és a tényleges kereskedelmi–üzleti tevékenységét is.
A hajdani 1000 fõ feletti dolgozói állomány mostanra mindössze
három fõre apadt, s a taglétszám a különbözõ intézkedéseknek
köszönhetõen jelentõsen lecsökkent, ahogy az ingatlanvagyon is.
Ha végigmegyünk Sárbogárd fõutcáján, több mint húsz olyan vendéglátóhely, irodaépület, termelõüzem van már magánkézben,
amely korábban az ÁFÉSZ tulajdona – hajdani zsidó kereskedõk
elrekvirált vagyona – volt. A szövetkezet se folytat már kereskedelmi tevékenységet, helyette a töredékére zsugorodott ingatlanvagyon bérleti díjából vegetál.
Az ingatlanvagyon még ilyen lerobbant állapotában is jelentõs,
százmillió Ft feletti, s jobb idõkben ennél jóval nagyobb értéket
képvisel, amely fölött a 70 éves elnök és a hasonlóan aggkorú igazgatóság õrködik. (Az idei könyvvizsgálói jelentés szerint a szövetkezet mérleg szerinti eszköz–forrás végösszege 157,3 millió Ft.)
Eme vagyon körül a rendszerváltás óta sok éhes „macska” ólálkodott, és settenkedik most is, s ezek árnyai, bizony, szorongással
töltik el a nyugdíjkorhatáron jelentõsen túl járó elnök szívét. Tóth
József eddig is mindent megtett annak érdekében, hogy vetélytársait és a vagyonra éhes ragadozókat elriassza a konctól.
Minden erõskezû, idõs vezérnek a legfõbb gondja: hogyan tudja
örökké tenni a hatalmát, vagy családilag átörökíteni azt, amit szívében – mint élete munkáját – sajátjának tart. Csak hát a szövetkezetnek mintegy 580 tulajdonosa és 498 tagja van, s ezek közt õ is
csak egyike a tulajdonosoknak és tagoknak. Az elnök helyzetét tehát a sok tulajdonos és a még mindig magas taglétszám jócskán
megnehezíti, mostanáig azonban különbözõ hatalmi praktikákkal meg tudta õrizni stabil hatalmát, mivel az ellenfelekkel
szemben a vagyon szilárd õrének láttatta magát.
A bomlási folyamatot az indította el, hogy a hatalmi aspiránsok
miatt is fenntartott tagfelvételi zárlatot 2011-ben az elnök kérésére ideiglenesen feloldották, és felvették Tóth József lányát a tagok
sorába, aki egyúttal második alkalmazottként apja mellett dolgozik. Így kvázi családi ellenõrzés alá került a szövetkezet. Ez a döntés nem maradhatott következmények nélkül. A kényes erõegyensúly megbomlását mutatja, hogy a következõ évben az igazgatóságban jobbkezének, Bájer Lászlónak a fiát is kénytelenek

voltak felvenni tagnak, hogy az igazgatóságot továbbra is maga
mellett tudhassa.
Erre indultak be többen, így több külsõ személy mellett a felügyelõbizottság egyik tagja, Rigó József is, aki mindkét fiát szerette
volna fölvetetni a tagok közé. Úgy gondolta, ha az elnöknek és
Bájer Lászlónak lehet, akkor neki is lehet, s fiaival együtt nagy reményeket táplált, hogy megszerezhetik családilag az ÁFÉSZ-vagyon egy szép darabját, a vasbolt épületét is. Tóth József elmondása szerint Rigó ezért is szorgalmazta a vagyon eladását, illetve
felosztását. Rigó Józsefnek azonban keserûen rá kellett jönnie arra, hogy az elnök nem érdekelt a szövetkezet felszámolásában, hiszen a több mint félmilliós havi jövedelem, a milliós nagyságrendû
prémium, a lányának is biztos állás és talán elnöki jövõ többet ér,
mint levágni az aranytojást tojó tyúkot.
A Rigó Józseffel megromlott viszonyából per, följelentés és veszekedés lett. Ennek lezárásaként kerülne sor most Rigó József
kizárására a tagok sorából, s egyúttal az alapszabály úgy módosulna, hogy a tagfelvétel jogát az igazgatóság, s ezen keresztül Tóth
József magához vonja. Elõre kimondhatjuk a tutit, hogy ezt, mint
eddig is mindent, ha semmi közbe nem jön, a küldöttgyûlés megszavazza.
S mindez mi végre?
Ahogy járom hétrõl hétre Sárbogárdot és környékét, egyre több a
bezárt bolt, kocsma, omladozó ÁFÉSZ-épület. Meddig marad
még egyben ez az egyre inkább csak romhalmaz, ami már csak három embert, valamint az igazgatóságot és felügyelõbizottságot
táplálja, tartja el?
A jól bejáratott „demokratikus” rendszer – a részközgyûlések,
küldöttgyûlés, igazgatóság, elnöki rendszere – egyelõre mindent
megszavaz, amit az elnök elõterjeszt.
Megmondom õszintén, mezei tagként én is fölemeltem a kezem.
Hogy miért? Nem a „Mikulás-csomagért”, amit minden évben a
kapunkra akasztanak.
Annak idején rengeteg kritika jelent meg lapunkban errõl a jelenleg mûködõ, vagyonfelérõ szövetkezetrõl. Nekem is volt sok kemény vitám személyesen Tóth Józseffel. Aztán láttam más módszereket is az új demokráciában, hogyan verték-lopták szét, tették
tönkre a téeszeket, gyárakat, szövetkezeteket. Jobb, erkölcsösebb
volt-e az, ahol az elnök és néhány bizalmasa közvetlenül maguknak, illetve családi, baráti körüknek szétprivatizálták, vagy jattért
kijátszották a szövetkezeti vagyont, mint a „sárbogárdi modell”,
amelyben a Tóth család (egyelõre még?) nem akarja megszerezni
az ÁFÉSZ-vagyont, csak élni akar belõle, amíg van mibõl? Hogy
ez meddig marad így? Ne tõlem kérdezzék!
A szövetkezeti elnöki irodában az elnök íróasztala fölött óriási
kép függ. Tóth József lányának gyermekkori fényképe. A nagylány vajon kipróbálta-e már a papa székét? Vagy jön egyszer egy
nagy szürke macska, és viszi a madarat fészkestõl?
„ÁFÉSZ, há’ mész, míg a tagság bámész?” – mondaná Jobban János bácsi, ha még élne.
Hargitai Lajos
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A Nap festõje
Tóth Gyula festõ–rajztanár kiállításával
vette kezdetét hivatalosan a XXII. Sárbogárdi Napok május 17-én, pénteken este a
mûvelõdési központban.
Novák Kovács Zsolt alpolgármester, a kiállítást szervezõ Sárbogárdi Múzeum
Egyesület vezetõje illetve a Huszics Vendel Kórus éneke köszöntötte a megjelenteket és a – valaha tenoros – mûvészt, majd

dr. Sükösd Tamás foglalta össze a Bogárdi
Napok lényegét és idei programjait.
Leszkovszki Albin Tóth Gyula volt diáktársaként, megnevettetve a közönséget
emlékezett vissza a székesfehérvári alma
materben õket oktató mesterre, Pallai Józsefre (’A Pallai’-ra), akinek stílusa, igényessége jelentõs befolyással bírt Tóth
Gyula pályaválasztására.

A termékeny alkotó külsõleg mit sem változott az eltelt évtizedek alatt, s benne lobog még az örökifjúság tüze, ami felfedezni, kísérletezni vágyik – most éppen a számítógép és a technika adta lehetõségeket.
Talán ez a belsõ tûz az, ami Napként minden képén megjelenik, még a csendéleteken is.
Olyan megunhatatlan és mindig új arcát
mutató témája ez a festményeinek, akárcsak a Balaton.
Bevallom, Gyula bácsi balatoni képei
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy jómagam is rajongója legyek a magyar tengernek – és neki.
Hargitai–Kiss Virág

Járjad, lábam...
Tizenkét hely néptáncosai sereglettek össze Alapon a hagyományos pünkösdi néptánctalálkozón május 20-án, immár tizenegyedik alkalommal. Harangszóra indult el a község utcáján énekelve
és táncolva a nagyszoknyás lányok, asszonyok, hetyke kalapú
legények serege.
A helybéliek már izgatottan várták a felvonulókat, akiket a Szedtevette zenekar kísért lovas kocsin, majd késõbb a mûvelõdési
házban. A sváb táncok különösen nagy sikert arattak a nézõk körében.
A menet egyben arra is szolgált, hogy összetoborozza a közönséget a délután kezdõdõ néptáncelõadásra a kultúrházba, és annak
udvarán található kézmûvesvásárra.
Dunavecse, Tamási, Bölcske, Bécs, Kerepes, Pusztavám, Hantos,
Dunaszentgyörgy, Maglód, Budapest, Alcsútdoboz és természetesen a házigazda Alap csoportjai léptek színpadra változatos koreográfiákkal, sok humorral fûszerezett elõadással, szemet gyönyörködtetõ ruhakölteményekben.

Az egyik csoport lányai sodrófákkal roptak táncot, s félõ
volt, hogy fejbe kólintják a
függöny mögött várakozó párjukat, de szerencsére nem így
esett, s a fiúk kezében is volt
védekezõ-eszközként bot.
A fellépõk örömtáncának lendületes sodrása átragadt a
publikumra is, akik szûnni
nem akaró tapssal biztatták a
szereplõket. Minden csoportnak egy kis ajándékkal is készültek a szervezõk.
Vacsora és táncház zárta az
eseményt.
Hargitai–Kiss Virág
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Nagylóki pünkösdölés
Szombaton délután pünkösdi király- és királynõválasztás volt
Nagylókon, melyen gyerekek versenyezhettek egymással a kitüntetõ címért. Játékos ügyességi feladatokat kellett végrehajtaniuk;
még felnõttek számára is nehezen megoldható játékokkal indultak, hordógörgetéstõl a gólyalábon sétálásig. A szervezõk lelkesedése is rendkívüli, hisz fõleg természetes, hagyományos játékokkal egybeszõtt feladatokat állítottak össze.

Nagy kacagások közepette kiderült a délután végére, ki is Nagylók
idei pünkösdi királya és királynõje.
A legügyesebbnek Pál Péter és
Csibi Laura Anna bizonyultak,
akiknek ezúton is gratulálok.
A többiek sem szégyenkezhettek,
hisz õk is ügyesen vették a kihívásokat. Íme az indulók névsora:
Erõs Balázs, Pál Tamás, Lukácsi
Nóra, Kalger Noémi, Singer Cintia, Pál Erika.
Mágocsi Adrienn

Kézmûvesremekek
A Csodacsipke Klub, a Move Béta és Szabóné Czuczai Katalin
képviselték Sárbogárdot a „Magyar Kézmûvesség 2013 – Szent
István és kora kézmûves szemmel” címet viselõ tematikus kiállításon, öregbítve ezzel a város jó hírét is. A kiállítás május 2-án nyílt
az Országos Széchenyi Könyvtárban, a budai várban. A sárbogárdi alkotások bekerültek az ez alkalomból nyomtatásba került, impozáns kiadványba is. A Csodacsipke Klub (Arany Gáborné,
Berki Istvánné, Erõs Györgyné,
Erõs Gyuláné, Kovács Sándorné,
Rehákné Szontágh Rózsa, Szabóné Czuczai Katalin, Szlamáné
Kiss Katalin, Varga Józsefné) egy
komplett horgolt terítéket készített négy pohárral és egy tállal, a
Move Béta csoportja (Nagy Károlyné, Németh Lászlóné, Németh Márta, Schönborn Józsefné,
Szabó Zsuzsanna, Tinódy Mónika) csuhéból és fából egy „Március idusa 2013” címû téli tájat, Szabóné Czuczai Katalin pedig egy
autentikus nyakéket.
Szabóné Czuczai Katalin egyébként most kapta ötödik diplomáját is mint a Betlehemi jászol nemzetközi kiállítás illetve katalógus résztvevõje egyetlen Fejér megyeiként, az országot képviselõ
15 magyar közt.
Gratulálunk!
Hargitai–Kiss Virág

2013. május 23. Bogárd és Vidéke

Rotyogó bográcsok
Körtvélyesen

Szombaton baráti, közösségi fõzõversenyt rendeztek Felsõkörtvélyesen. Már a fõútról lehetett látni a bogácsozás füstjét, s ahogy
közeledtem a fõzés helyszínéhez, illatok is csatlakoztak hozzá.
Nagy szeretettel és barátsággal fogadtak minden kíváncsiskodót a
szakácsok. A jó hangulat biztosított volt, nevetés tarkította a bográcsok rotyogását.
Egy asztalon sorakoztak már a
díjak: egyedi címkével ellátott
borok és érmék várták büszke
tulajdonosaikat. A tapasztalt
zsûri tagjai Baranyák István,
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna és Magyar Ferenc voltak. A
bírák értékelése után kiosztották a helyezéseket. Az elsõ helyen végzett Nagy Zoltán és
Nagy Zoltánné, a második helyezést Zádori Zoltánné és
Figler Béláné vitték haza, a
harmadikak pedig Figler Flóra
és Puchinger László lettek.
Gratulálunk a gyõzteseknek és
mindenkinek, aki e napon
megcsillogtatta fõzési tehetségét.
Mágocsi Adrienn
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Gimnazisták Németországban
Április utolsó hetében 23 magyar gimnazista
utazott Németországba. Ez volt az ötödik lehetõség arra, hogy német–magyar cserekapcsolatban vehessenek diákjaink részt. Élményeikrõl és tapasztalataikról az alábbiakban olvashatnak Tóbel Cintia (9. c), Márkus Helga
(10. a) és Prikkel Ákos (10. a) tollából.
Április 21-én a magyar–német cserekapcsolat jóvoltából alkalmunk nyílt elutazni
Németországba. Az oda vezetõ úton Passauban álltunk meg, ahol megnéztük Gizella királyné sírját és a három folyó (Duna, Inn és Ilz) találkozását.
A Németországban töltött héten hétfõn és
szerdán a délelõttöket az iskolákban töltöttük azokkal a gyerekekkel, akik fogadtak minket. Délutánonként és a többi napon a környékbeli települések, városok nevezetességeit látogattuk meg. Jártunk
Wörlitzben, Lipcsében, Potsdamban, Ferropolisban és Wittenbergben.
Az egy hét folyamán nagyon sok csodás élményben volt részünk. Az egyik a keddi
nap, amikor a délelõttöt Lipcsében töltöttük, majd délután a mindenki által legjobban várt program, a fürdés következett. A
Bad Lausick-i élményfürdõben lehetõségünk nyílt a szórakozásra, ugyanis voltak
csúszdák és ugródeszkák is. Az itt töltött
idõ alatt remekül éreztük magunkat és nagyon sokat nevettünk.
A szerdai napot az iskolában kezdtük, egy
fizikaórát tekinthettünk meg. Érdekes volt
látni, hogy milyenek a tanórák külföldön.
Fizikaóra után Ferropolisba mentünk,
ahol hatalmas vasszerkezeteket mászhattunk meg. Ebéd után Wörlitzben egy gyönyörû, klasszicista stílusú kastélyban vezettek minket körbe. A kastély erkélyérõl
csodálatos kilátás tárult a wörlitzi parkra.
Ezután a parkot körülvevõ tavon gondoláztunk, a természet látványa lélegzetelállító volt. Késõ délután érkeztünk haza a
családokhoz, és otthon töltöttük az estét.
A másik igazán jó nap a csütörtök volt.
Ezen a napon Potsdamba látogattunk el.
Délelõtt 3 órás városnézésen vettünk
részt. Jártunk Cecilienhofban a potsdami
konferencia helyszínén és a Sanssouci kastély parkjában. A nap második felében a
filmparkba mentünk, ami Potsdamon belül Babelsbergben található. Itt nagyon
sok izgalmas program és lehetõség volt,
például 4D-s mozi, kísértetház és különbözõ bemutatók. Sajnos nem tudtunk mindent kipróbálni és megnézni, ennek ellenére amit láttunk, az nagyon szórakoztató
volt.
Péntek reggel Wittenberget, Luther Márton városát látogattuk meg. Megnéztük a
híres templomot, és a városközpontban
egy kellemeset sétáltunk. Ezt követõen
szabad programot kaptunk, amikor vásárolhattunk kedvünkre. 3 órakor visszaindultunk az iskolához. Amíg a buszt vártuk,
volt egy kis idõnk beszélgetni és fagyizni.
Ezen az estén került megrendezésre a bú-

csúest. Népdalokat énekeltünk és átadtuk
az ajándékokat a cserekapcsolatot szervezõ tanároknak. Minket az iskolájuk képével díszített pólókkal leptek meg. Finom
vacsorával vendégeltek meg bennünket,
nagyon jól éreztük magunkat.

A szombati napot minden magyar diák az
õt fogadó német családdal töltötte. Az én
családom már az elsõ napon megkérdezte
tõlem, hogy hova szeretnék menni szombaton. Berlin, a fõváros nem volt a csoporttal szervezett programok között, ezért erre
esett a választásom. Szerencsére nagyon
barátságos és érdeklõdõ családhoz kerültem. Természetesen beleegyeztek, hogy
Berlin legyen az úti cél.
Eljött a várva várt szombat. Úgy beszéltük
meg a szülõkkel, hogy mivel a hét elõzõ
napjain sajnos korán kellett kelnünk a
programok miatt, most egy kicsit tovább
aludhatunk. A fõváros felé vezetõ úton azt
játszottuk, hogy németül írtak le nekem kifejezéseket, amiket lefordítottam és leírtam nekik magyarul. Az elsõ hely, amit
Berlinben megnéztünk, az a Madame
Tussauds Panoptikum volt. Igazi élmény
volt a sok hírességgel fotót készíteni. George Clooney-val még egy koktélt is elfogyaszthattam. A panoptikum után az
irányt a Brandenburgi kapu felé vettük,
majd a Reichstagot néztük meg. A délután
egy részét a Berlinben található mintegy

370 méter magas tévétoronyban töltöttük.
Gyönyörû volt onnan fentrõl a kilátás az
egész városra, szinte elállt a lélegzetem.
Este elmentünk pizzát enni egy Oranienbaumhoz közeli településre. A vacsora
alatt átbeszéltük a héten szerzett élményeket, és megbeszéltük azt is, hogy nagyon
reméljük, mihamarabb látjuk egymást.
Nagyon örülök, hogy egy ilyen hatalmas élménynek lehettem a részese.
Vasárnap kora reggel indultunk el hazafelé. Ekkor Csehország fõvárosában, Prágában tettünk egy sétát. Vasárnap este érkeztünk meg, részben örömmel, részben
azonban bánattal, mert véget ért ez a számunkra felejthetetlen hét. Azt hiszem,
mindenki nevében kijelenthetem, hogy
sok új élménnyel és baráttal gazdagodtunk
ez alatt az idõ alatt.
A családok nagyon kedvesek, vendégszeretõk voltak, nagyon megkedveltük egymást. Jövõre mi is szeretettel várjuk õket.
Már könnyebb dolgunk lesz, hiszen ismerõsként köszönthetjük egymást.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket az utazásunkat támogatóknak: a VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK AZ ALMA MÁTERÉRT Alapítványnak, a Sárbogárd és
Vidéke Takarékszövetkezetnek és a Rézkígyó Gyógyszertárnak.
A szervezõ tanárok:
Dombi Zoltánné és Tóth Gabriella
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Tavasz a Kippkopp Óvodában
Sûrû erdõ mélyén,
Zöld lombsátor alatt
Apró csengõt kongat
Tavaszi fuvallat.
Május van, a szellõk
langyos esõt hoznak.
Parányi harangok
halkan harangoznak.
(Verseghy Erzsébet: Májusi harangszó)
Tavaszi Kippkopp-hét, húsvéti vásár,
hangverseny, családi majális, kirándulások
és még sok érdekes program tette színessé,
tartalmassá az elmúlt idõszakot gyerekek
és felnõttek számára egyaránt a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában.
A húsvét elõtti héten tavaszi vásárunkat az
óvoda néptáncos csoportjának kedves mûsorával nyitottuk meg (a táncokat Csuti
Mária és Visi Mihályné óvó nénik tanították a lányoknak). A hét eseménye volt még
az óvó nénik mesejátéka, a közös éneklés,
játék, tánc a tornaszobában, nyuszivárás a
zord idõ miatt a csoportokban. Jákob Zoli
bácsi zeneiskolásainak hangversenyén
együtt énekelték gyerekek és felnõttek a
hangszereken megszólaltatott dalokat.
A Föld napjához kapcsolódóan kirándulásokat szerveztünk: a Tappancs és a Bóbita
csoportosok Rétimajorban voltak, a Cica
és a Maci csoportosok a Nádor-tó Kft. gazdaságában töltöttek el egy felejthetetlen
délelõttöt (köszönjük Hollósiné Batári
Erikának, Hollósi Gézának, hogy vendégül látták a gyerekeket). A Bóbita csoportosok a városi könyvtárban voltak, ahol a
jeles naphoz kapcsolódóan játékos foglalkozáson vettek részt. Már hagyomány óvo-

Meghívó

dánkban, hogy ebben az idõszakban virágokat, növényeket ültetünk a gyerekekkel
közösen, hogy még szebbé, barátságosabbá tegyük környezetünket. Köszönjük a
szülõknek a sok virágot, Nagy Dezsõné és
családja segítségét.
Az Inkluzív Intézmények Sárbogárdon pályázat programjában április 22-én vendégül láttuk az iskolás és óvodás gyerekeket:
a játékos éneklés után kézmûves-tevékenységeken vehettek részt az óvoda udvarán. Újrahasznosított anyagokból készíthettek karkötõt, csigabigát, pillangót,
virágot stb. A pályázat programjában óvodásaink a Kossuth Zsuzsanna Iskolában
szavalóversenyen, a Zengõ Óvodában meseelõadáson, a Sárszentmiklósi Általános
Iskolában sportdélutánon illetve kézmûves-foglalkozáson vettek részt.
A május 1-je elõtti délelõttön nagycsoportosaink az iskolában voltak, ahol a közös
éneklés után májfát díszítettek az iskolásokkal. Délután az alsó tagozatosok látogattak át hozzánk egy rövid játékra az óvoda udvarába.
Az idén az óvó nénik, dajka nénik közös
majálist szerveztek a gyerekeknek és családjaiknak május 1-jén. A délelõttöt a zeneovisok mûsorával nyitottuk, melynek
végén játékos táncba hívták a nézõseregbõl szüleiket a táncosok. Ezután kis kártyákat kellett felkutatni a gyerekeknek az
óvoda udvarán, majd az állatok képét felragasztani – élõhelyüknek megfelelõen – a
kis ház plakátjaira. Környezetvédelmi játékokkal, újrahasznosított anyagokból készült ügyességi játékokkal, kézmûveskedéssel várták az óvó nénik és dajka nénik a

gyerekeket. Aki teljesítette a feladatot, az
nyomdát kapott a gyûjtõlapjára, majd
nyomdáját édességre válthatta be. Az óvó
nénik a Kacor király címû mesét adták elõ,
mellyel nagy sikert arattak a vendégek körében. Közben elkészült a finom gulyásleves, amit Erõs Györgyné Marika néni fõzött. Köszönjük a szülõknek a sok finom
pogácsát, amit az ebédhez hoztak, Major
Évinek pedig az arcfestést!
Május elején minden évben kedves esemény a csoportokban az anyák napi ünnepség, melyen énekekkel, versekkel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat.
A tavasz folyamán óvodásaink tartalmas,
érdekes kirándulásokon vettek részt: a Bóbita csoportosok vonattal, a Tappancs csoportosok pedig busszal, szüleikkel utaztak
Budapestre, a Csodák Palotájába. A Tappancs csoportosok Cecén Somogyvári
Grétiéknél sokféle mezõgazdasági gépet
láttak, Nagy Krisztiéknél a kiscsibék keltetését figyelhették meg.
Nagy öröm számunkra, hogy megújult az
óvodánk udvarán lévõ kis ház: a tetõ felújítását, az alapanyagot és a munkát felajánlva, Molnár János és Márkovics Lajos végezték. Nagyon köszönjük segítségüket!
Köszönjük Zocskár Andrásnak, hogy a
Bóbita csoportosokat agyagozni tanította,
a cecei Oroszi testvéreknek, hogy agyagot
ajánlottak fel az óvodásoknak.
Köszönjük a szülõk sok segítségét, melyet
programjaink lebonyolításánál nyújtottak!
A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
nevelõtestülete

Ovisok a sárbogárdi tûzoltóságon

„Erdõ-mezõ tó a kék ég
Mindent újra kiszíneznék
Csupa derût, mosolyt írna
Színes krétám a papírra”
(Ifj. Somorjai-Lellei Krisztina:
Varázskréta)

Szeretettel várjuk
tavaszi hangversenyünkre

május 23-án, csütörtökön,
18 órai kezdettel
a sárszentmiklósi
evangélikus templomba.
Fellép: a Sárszentmiklósi Általános
Iskola énekkara,
a Zeneiskola hangszeres szólistái;
vezényel: Horváth Ferencné;
közremûködik: Jákob Zoltán,
dr. Huszár Klára (fuvola),
Vitéz Mariann (oboa), Bõjtös Attila
(gitár), Szummer Ádám (trombita),
Koska György (tenorkürt).

A sárszentmiklósi óvoda gyermekei látogattak el május 22-én (szerdán) a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságra. A tûzoltók bemutatták a laktanyát, a gépjármûveket
és egy próbariasztást is megtekinthettek a gyerekek. A legnépszerûbb program az volt,
amikor – egy kis segítséggel – õk is kipróbálhatták, milyen a tûzoltóautón lévõ sugárral
„tüzet” oltani.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Bogárd és Vidéke 2013. május 23.

ISKOLA

Miklósi hírcsokor
Telekom Labdarúgó Diákolimpia
A szakadó esõ és a korai kelés ellenére nagyon lelkesen, nagy izgalommal indultunk Székesfehérvárra a labdarúgó-diákolimpia
megyei döntõjére május 11-én. Már a bennünket fogadó látvány is
káprázatos volt, mint az igazi nagy focistáknál. A fõszponzor zászlóival, logóival díszített, új építésû sportcentrumban 4 pályán kezdõdhetett meg a küzdelem.
A csoportkörben 2 csoport 4-4 csapata játszott. Csoportunkat
Mór, Agárd, a sárbogárdi Mészöly G. Ált. Isk. és a mi csapatunk
alkotta.
Az elsõ két mérkõzésen nagy küzdelemben, de nem túl nehezen
gyõztük le Mór és Agárd csapatát. Jött a döntõ ütközet a csoport
elsõ helyének megszerzéséért az örök rivális Mészöly ellen. E csaták különlegességét mindig az adja, hogy egyesületi szinten a két
iskola tanulói egy csapat tagjai, tehát nagyon jól ismerjük egymás
erõsségeit és esetleges gyenge pontjait is. Ezekben a küzdelmekben rendszerint egy-egy gól dönt valamelyik fél javára a pillanatnyi formától és persze néha a szerencsétõl függõen. A mostani
csatát a Mészöly nyerte 2-1 arányban, így õk játszhattak a torna
döntõjében, mi pedig a dunaújvárosi csapattal küzdöttünk a
bronzéremért. Sajnos erre a mérkõzésre már annyira elfáradtunk, hogy szüleink, tanáraink és edzõink lelkesítése ellenére sem
sikerült megszereznünk a gyõzelmet, így a 4. helyen végeztünk.
Kicsit elkeseredetten tértünk haza errõl a rendkívül színvonalasan megrendezett tornáról, ahova jövõre szintén szeretnénk eljutni, és elhatároztuk: jövõre megnyerjük!
Deák Soma 2. a

Kirándult a felsõ tagozat
Május 16-án, csütörtökön, reggel iskolánk több mint 200 tanulója
indult egyszerre felfedezni kis hazánk csodaszép tájait. Az 5. évfolyam a Velencei-tóhoz, a 6. Budapestre, az eggyel nagyobbak Tamásiba, a legidõsebbek pedig meg sem álltak Szlovákiáig. A nap
folyamán ki-ki melyik évfolyamhoz tartozott, része volt strandolásban, szabadtéri játékokban, a Vasúttörténeti Park érdekességeinek megtekintésében, a Velencei-tó élõvilágának megismerésében. A legidõsebbek pedig a kisbéri makettmúzeum épületeinek megnézése után hosszabb idõt tölthettek el Komáromban, a
Monostori Erõdben, illetve a hídon átkelve a szlovák–magyar határt átlépve Komárnoban. A város másik felébõl az utat hazafelé
kisvonattal tették meg.
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mákat, és így alkottunk 5 fõs csapatokat. A csapatkapitányok a
legnagyobb negyedik osztályos tanulók lettek. A feladatok változatosak voltak, volt többek között keresztrejtvény, állatok felismerése, szeméttároló edények rajzolása, színezése, a víz szó
szinonimáinak keresése, igaz–hamis állítások.
A feladatok tetszettek mindannyiunknak, jó volna, ha jövõre is
lenne ilyen rendezvény.
Windeisen Zita Rebeka, Ellenbruczk Erika, Gyõri Dominik 4. a

„A szülõföld szálai” tehetségnap
A Sárszentmiklósi Általános Iskola az ISZE (Informatikatanárok
Szakmai Egyesülete) Tehetségsegítõ Tehetségponttal együttmûködve, a Nemzeti Tehetség Program keretében, egy nyertes pályázattal, melynek kódja: NTP-ITM-12-P, tehetségsegítõ projektnapot valósít meg a Sárbogárdi járás iskoláiba járó 10–14 éves tanulóknak. A támogatott program címe: „A szülõföld szálai” a mezõföldi tehetségekért, informatikával. Idõpontja: 2013. június 5.
A projekt kiváló alkalmat és lehetõséget nyújt a pedagógus–diák–iskola együttmûködésének fejlesztése érdekében a járás, a
Dél-Mezõföld iskoláinak bemutatására, megismerésére. A tehetségnap kitágítja a tanulásra szánt idõt, hiszen a tanulók szabadidejükben is kutatnak, bõvítik tudásukat. A járás különbözõ iskoláiból jelentkezõ, érdeklõdõ tanulók együtt munkálkodása során
a kreativitás, az egyéni ötletek kerülhetnek elõtérbe. Mindez egy
közös produktumban jelenik meg, mely hazavihetõ, megmutatható érték. A tehetségfejlesztõ, gazdagító projektnapon 4 altéma
kerül informatikai eszközökkel kidolgozásra, melyek mindegyike
a szülõföldet és a saját iskolát járja körbe gyermekszemmel. Az
altémák: Iskolám a Dél-Mezõföldön; Angol–magyar kétnyelvû
prospektus összeállítása – kiadványszerkesztés; Gyógyító növények a Mezõföldön – kiadványszerkesztés; Iskoláink a Dél-Mezõföldön– videokészítés. Az elkészült produktumokat bemutatjuk a
nyilvánosságnak is.

Két aranyminõsítés

Ökoparti
Május14-én ökopartin vehettek részt az alsó tagozatosok, melynek helyszíne a kispálya volt. Borítékból húztuk ki a nyomdafor-

Székesfehérváron, május 17-én került
megrendezésre a Pesovár Ferenc VII.
Országos Csoportos Népdaléneklési
Verseny és a „Hallgassátok meg magyarim” Énekfesztivál I. Szent István királyunk tiszteletére. A szép környezetben, a felújított Hiemer-házban megtartott, daltanulással, kiállítás-megnyitóval
összekötött versenyrõl a Tücsökmadár
énekhármas, Ellenbruck Krisztina, Huszár Anna, Kovács Dominika mindkét
kategóriában egy-egy aranyminõsítéssel
térhetett haza.
Sárszentmiklósi Általános Iskola
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Trabanton szállni élvezet
A Tesco parkolójában rendszeresen látni Trabantokat egy csapatban. A látvány nem mindennapi, fõleg, hogy a gépkocsik
dédapjai lehetnének a tulajdonosaiknak. Változatos színek és variációk pompáznak az aszfalton, az intim közelséget teremtõ
belsõ térben a jól ismert Trabant-dizájn: kormányváltó, szivató, bólogatós kutya. A felpörgõ két- vagy négyütemûek odorja pedig régi emlékeket kavar fel, s könnyektõl lesz homályos a tekintet.
A Sárbogárdi Trabant Klub három alapítójával, Vonnák Petivel, Máté Ádámmal és Visi Rolanddal e törzshelyen találkoztam a
hétvégén. Ahogy nézem ezt a szimpatikus társaságot, az jut eszembe, hogy talán azért vágtak bele a Trabantozásba és azért járnak a Tesco parkolójába, mert ez egy „Tesco gazdaságos” sport.
Vonnák Peti: – Ez a parkoló azért jó színtér a találkozókra, mert mindegyikünkhöz
közel van, és itt mindenki meg tudja nézni
az autókat, aki elmegy a 63-as úton.
– Hogyan és mikor alakult a klub?
Máté Ádám: – Péter barátunk éppen fagyit árult valamikor nálunk, a ház elõtt.
Trabant állt az udvarban, és elkezdtünk
beszélgetni az autókkal kapcsolatban. Abban az idõben vette Roland is a Trabantot.
Elkezdtünk összejárni, és 2010 decemberében elhatároztuk, hogy klubbot alapítunk. Ennek nagy híre lett az internet által
és rengeteg találkozó alkalmával. Próbálunk gyarapodni minél jobban és fenntartani a Trabant jellegzetes mivoltát, nosztalgikus érzését.
– Hány tagot számlál a klub?
Máté Ádám: – Jelenleg 134-et.
Visi Roland: – Sárbogárdról és a környékrõl (Káloz, Dég, Soponya stb.).
– Miért szerettetek bele ebbe a gépjármûbe?
Visi Roland: – Nekem elsõ autóm volt,
megtetszett a szerelgetés, ami hobbim
lett.
– Te vetted, vagy a szüleid?
Visi Roland: – Én vettem, anyáék kipótolták egy kicsit, de amúgy én csinálgatom.
– Ez nem egy költséges autó?
Visi Roland: – De. Aki komolyabban belefog, annak nagyon költséges.
Máté Ádám: – Én már 2 millió fölött tartok. Ebbe az autóba születtem bele.
– Szó szerint?
Máté Ádám: – Nem tudom, de lehet, hogy
ebben is fogantam. Ez nekem egy örökség,
édesapámé volt az autó, és szerettük volna
megõrizni. Az ember annyira belenyúlt
ebbe az autósportba, hogy lassan több
pénzt áldoz rá, mint az életére. De megéri;
jobban megnézik, az öregek is, mint egy
BMW-t, Audit vagy Opelt. Ez jobb érzés,
megvan a varázsa.
Vonnák Peti: – Az általános suliban köztudott volt, hogy én vagyok a Trabis Peti.
Anyuék mindig ezzel jártak, és a testvéremnek volt ez a kis csodajárgánya. Amikor õ új autót vett, akkor én megkaptam a
Trabantot. Nagyon szerettem, és már akkor eldöntöttem, hogy megcsinálgatom

szépre. Mindig valami kis apróságot újítottam rajta.
Máté Ádám: – Ez a kocsi összehozza az
embereket.
Vonnák Peti: – Intenek egymásnak a trabisok.
– Igyekeztek a Trabanthoz hûen felújítani a
gépkocsikat, vagy hozzáadagolni pluszt?
Máté Ádám: – Két alternatíva van az autóépítésben. Az egyik, amikor minél gyáribb
autót épít valaki vagy megpróbálja helyrehozni, ahogy a gyárból kikerült. A másik,
amikor valaki kicsit morcosítja a kocsit,
megülteti, alufelnit tesz rá. Mi ebbe az
irányba mentünk el inkább. A spoilerezéstõl kezdve a motorfelújításokig minden lehetséges.
– Magatok szerelitek a kocsikat, vagy vannak bevált autószerelõk, akik segítségetekre
vannak, amikor szükség van rá?
Visi Roland: – Én megpróbálom saját erõbõl megoldani, ha nagyon nem megy, akkor segítséget kérek.
Vonnák Peti: – Klubbon belül átmegyünk
egymáshoz segíteni.

– Ahogy illik a tuningolt autókhoz, vannak
lányok is. Mennyire jön be ez a fajta tuningautó a csajoknak?
Vonnák Peti: – Szerintem nagyon megnyerõ a Trabantozás.
Máté Ádám: – A lányok többségének tetszik, szerencsére.
Visi Roland: – Sok lány visszafordul utána.
– Hogyan fogadnak titeket a különbözõ
tuningtalálkozókon?
Vonnák Peti: – Szívesen látják a trabisokat, mint ahogy mi is szívesen elmegyünk
ilyen rendezvényekre. Ugyanúgy megnézik a Trabantot is, mint egy Mustangot.
Visi Roland: – Sõt, lehet, hogy jobban,
mert ehhez az autóhoz több ember hozzá
tud jutni, mint egy Mustanghoz.
Aki szeretne csatlakozni a klubhoz, akár van
Trabantja, akár nincs, az internetes elérhetõségeiken és a facebookon megtalálja a
fiúkat. De személyesen is leintheti õket az
utcán, vagy a fent jelzett törzshelyükön.
Hargitai–Kiss Virág
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PROGRAMAJÁNLÓ

PÖRKÖLTFESZTIVÁL
Sárbogárd, 2013. május 25. 9.00 óra
Sárbogárd Város Önkormányzata a Sárbogárdi Napok keretében, a Pörköltfesztiválon PÖRKÖLTFÕZÕVERSENYT HIRDET csapatok, baráti társaságok
számára.
NEVEZÉSI FELTÉTELEK: 1. Az ételt szabad tûzön, helyben kell elkészíteni. 2.
A fõzéshez szükséges 5 kg sertéshúsról a szervezõ gondoskodik, ezt a versenyzõk bármivel kiegészíthetik, társíthatják. 3. Nevezési díj: 3.000 Ft. 4. A
hozzávalókat, fõzéshez szükséges eszközöket a résztvevõk biztosítják maguknak. 5. Az elkészült ételeket szakértõ zsûri kóstolja és értékeli.
LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Fõdíj: „Sárbogárdi arany fakanál”.
Nevezési határidõ: MÉG VÁRUNK JELENTKEZÕKET!
Jelentkezési lap kérhetõ az alábbi személyektõl: Czene Istvánné, polgármesteri hivatal (tel.: 520-260); Horváth István, József Attila Mûvelõdési
Központ (tel.: 460-031); illetve letölthetõ a www.sarbogard.hu weboldalról.
A jelentkezési lap leadható személyesen a nevezési díj befizetésével együtt
a következõ helyen: Horváth István, József Attila Mûvelõdési Központ,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., muvhaz@bogard.hu.

A VERSENY HELYSZÍNE: Sárbogárd, Ifjúsági park.

ORSZÁGOS DÍJUGRATÓ
LOVASVERSENY ALAPON,
2013. május 25-én, szombaton, 9 órától.
A verseny helye: Arany János MSZ, Alap, Tavasz-major
Versenyszámok:
* B1a, B1b stílusverseny – kezdõ lovak
és lovasok részére,
* B1c, B2 kategória – nyitott ifjúsági
verseny,
* B3 kategória – nyitott verseny
* B4 kategória – Bálint László-emlékdíj
* B4 kategória – Alapi Nagydíj
A versenyszünetekben: a Mészáros család pónibemutatója,
mezõgazdasági gépbemutató, népmûvészeti játszóház és kirakodóvásár, ugrálóvár. Egész nap pónilovaglási lehetõség.
Kulturális program: Mezõföld Népi Együttes – Alap, Arany
László Általános Iskola Gyermektánccsoport – Alap, Ten
Dance Tánccsoport – Alap, Black Horse Country Club – Sárbogárd, Martonvásári Fúvós Zenei Egyesület, Pintér Tibor
színmûvész.
A verseny fõvédnökei: Varga Gábor országgyûlési képviselõ,
Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség elnöke és Pintér Tibor színmûvész.
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XXII. SÁRBOGÁRDI
NAPOK 2013.
Május 24. (péntek)
14.00 Steitz Ádám tiszteletére névadó emléktábla-avatás
Helyszín: Mészöly Géza Ált. Isk.

Május 25. (szombat)
9.00 Pörköltfesztivál
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

HORGÁSZVERSENY

Bogárdi Napok 2013

2013. május 26.

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

Helye: Nagyhörcsök, Horgász-szigeti tó.
Versenyszabályzat: 1 bot, 1 horog, bármilyen módszer.
Nevezési díj: 3.000 Ft, mely tartalmaz egy ebédet és egész napos horgászati lehetõséget.
Nevezés: a helyszínen 6-7 óra.
Sorsolás érkezési sorrendben.
Felkészülés: 7-7.30 óra. Etetés: 7.30-7.50 óra. Versenykezdés:
8.00 óra. Verseny vége: 12.00 óra. Eredményhirdetés: 13.00
óra.
Díjkiosztás utána megérdemelt ebéd, plusz zenés est.
Szeretettel várunk minden résztvevõt és hozzátartozót!
RENDEZÕSÉG, telefon: 06 (70) 374 9444

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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HITÉLET

Jövel Teremtõ
Szent Lélek

Pünkösdi családi nap és
misszió Miklóson

Tartalmas pünkösdvasárnapi istentisztelet
részese lehettem a sárbogárdi református
templomban. A Szentlélek, az Atya és a
Fiú kölcsönös szeretetének kiáradás ünnepén Agyagási István esperes a pünkösdi
történetbõl egy kérdést választott ki: Mi
akar ez lenni? – S e kérdés lényegét bontotta ki prédikációjában.
Ahogy nõ az értelmünk, egyre több mindenre várunk választ, egyre több a kérdés
bennünk – fogalmazott a tiszteletes úr. –
Egy-egy nehézségben különösen sok dilemma elõtt állunk, amikben döntést kell
elõbb-utóbb hoznunk. A Szentlélek, ha
hagyjuk munkálni életünkben és szívünkben, rendkívüli dolgokra képes. Általa válasz születhet a bennünk felmerült kérdõjelekre.
Az istentiszteletet, a lelki elmélyülést a
„Jöjj, égi szent láng” címû, 17. századi korál vezette be Bach feldolgozásában. A Jákob Zoltán vezette református énekkar
egy több mint 1000 éves, gregorián gyökerû imádságot, Hrabanus Maurus „Jövel
Teremtõ Szent Lélek” kezdetû himnuszát
énekelte a gyülekezettel közösen, Gárdonyi Zoltán feldolgozásában. Az éneket
Papp Petra vezette be furulyán. Az igeszolgálat elõtt egy nagyon szép hangzású ifjúsági dal, a „Drága Szent Lélek, jöjj” csendült fel.

Immár harmadik alkalommal rendeztek
családi napot a sárszentmiklósi református
közösségi házban és udvarán, rengeteg érdekes programmal pünkösd hétfõn. Ez alkalomból ellátogatott a gyülekezethez a
Magyar Református Vakmisszió küldöttsége is.

Hargitai–Kiss Virág

A délelõtti istentiszteleten az igét Kern
Mária lelkész, nyugalmazott fõiskolai tanár hirdette. A lelkésznõtõl hallhattunk
reményrõl, magányról és az élet nehézségeinek túllépéséhez segítséget nyújtó gondolatokat. Jákob Zoltán orgonán kísért
énekekkel serkentette zenés magasztalásra a híveket. Strasszer Virág altfurulyajátéka is gazdagította az eseményt, elõadásában egy Purcell-darabot hallhattunk.
A vendégek sorában volt még Magyarné
Balogh Erzsébet, a Református Missziói
Központ igazgató-lelkésze, aki röviden köszöntötte a gyülekezetet. Az általa vezetett
intézmény fogja össze a legkülönfélébb
missziói ágazatokat az iszákos mentõ-, a cigány-, a kórház- és börtönmissziót, a családi és házassággondozást, a telefonos lelki
segélyt, a tábori lelkészséget és egyéb segítõ szervezeteket. Ide most a vakmisszió
tagjaival érkezett.
Közben a lurkókra sem volt gond, hiszen
az udvaron játszhattak. A közös lelki
együttlét után a felnõttek is csatlakozhattak a vidám kikapcsolódáshoz, az arcfestéstõl a kötéljátékokig.
A közös ebéd közben ismerkedtek egymással a vendégek és a helyi gyülekezeti
tagok.
Délután bemutatkoztak a miklósi gyülekezet fiatal diákszínjátszói, akik sok tanulsággal fûszerezett darabokat adtak elõ.
Majd a vakmisszió által érkezett tagok beszéltek arról, hogy céljuk a látássérültek

Tudatom, hogy

SZOLNOKI ISTVÁN
gyászszertartása május 24-én,
pénteken, 16 órakor lesz
a székesfehérvári VOK-ban.
A volt Top Ten, Béke diszkó kidobója

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett
Édesanyánk,

KAKAS MIKLÓSNÉ,
született Porteleki Etelka
szíve hosszan tartó, türelemmel viselt
betegség után örökre megpihent.
Végsõ búcsúztatása 2013. május 26-án
14 órakor a sárbogárdi
Huszár-temetõben lesz.
Gyászoló család

2013. május 23. Bogárd és Vidéke

gyülekezeti segítése és hitük gyakorlásához szükséges irodalom adományozása.
Az elsõ pontírásos kötetet 1920-ban adták
ki, azóta folyamatos az ilyen speciális Biblia készítése és terjesztése. A miklósiak is
kaptak ajándékba egy pontírásos Bibliát,
melyet a közösségi házban lehet megnézni.

Nagy támogatás ez a környékbeli látássérültek számára, hisz számukra biztosítani
kell, hogy megismerhessék Isten Jézus
Krisztus által közölt szeretetét.
Számomra is megdöbbentõ adatot osztottak meg velünk a misszió tagjai: évente
mintegy 3000-4000 ember lesz látássérült.
Ám nem biztos, hogy aki a fizikai szemével
lát, az többet lát, mint az, aki lelki szemeivel érzékeli a világot. Hiszen jobb lenne, ha
az emberek néha a nagy rohanás közepette
megállnának egy pillanatra, és a lelki szemeiket használnák.
Ez az esemény – hûen küldetéséhez –
rendkívül családiasra sikerült. Érdekes
volt megismerni új sorsokat, személyiségeket. Nekem rendkívül sokat adott ez a családi nap, ahol szeretettel láttak mindenkit,
kortól, nemtõl függetlenül. Egy volt a cél:
együtt ünnepelni Isten szeretetét.
Mágocsi Adrienn

Bogárd és Vidéke 2013. május 23.

LÉLEKÚT

Vándorlásaim 39.
Nászút helyett
Minden reggel hatkor ébredünk. Szinte már szertartása van a beágyazásnak. Két csücskét én fogom a lepedõnek, a másik két
csücskét Ani. Egy hajtás hosszában, aztán átadom neki az én
csücskeimet. Egy csók, aztán keresztben hajtunk, s ezt ismételjük,
míg a lepedõ akkora nem lesz, mint a párna. Aztán jön a takaró
ugyanígy. Utána tornacipõt húzunk, és megyünk futni a Baross
utcába. Egy néni, aki mellett elfutunk, utánunk szól:
– Futnak, futnak, de mi haszna? Hoznák el nekem a boltból a tejet
meg a kiflit, nekem úgyis fáj a lábam!
– Ha maga is futna, nem fájna a lába! – felelem vissza vidáman, és
futunk tovább.
Visszaérve együtt jógázunk, a magunk örömére végzünk nyújtógyakorlatokat. Mosakodás, reggelire friss hideg tej, vagy kakaó
kiflivel, aztán Ani megy az oviba, én a kultúrházba dolgomra. Az
én munkám kötetlen. Ez azt jelenti, hogy soha nem tudom, mikor
jövök haza, ha otthon vagyok, nem tudni, hogy mikor hívnak át valamiért. Azt a bizonytalanságot, hogy soha nem lehet kiszámítani
igazán, mikor vagyok otthon, Ani természetesként elfogadja. Számomra hatalmas felszabadulás, hogy lehetek nyitott könyv a kedvesem számára. Õ születetten õszinte, s én vele tanulom, hogy milyen sumákolás, képmutatás, titkok, hátsó gondolatok nélkül élni.
Szokássá vált, hogy egymást kérdezgetjük: „Mire gondolsz?” S
bizony olykor komoly feladat a bennünk átsuhanó érzéseket,
gondolatokat szavakba önteni.
Este lefekvéskor átöleljük egymást, és mesélünk a napunkról, a
bennünk megnyíló érzésekrõl. Így tanuljuk egymást.
Bársonylépteken suhannak el az elsõ együtt töltött hónapok, s
egyszerre arra eszmélünk, hogy bekacag a tavasz az ablakon, s
már gyönyörû május van. A hétvégét a Dunán töltjük. Arra a lakatlan szigetre viszem Anit, amely ifjúkori nyaraim és két évvel
ezelõtt lázálmaim színtere volt. Nagyon jó együtt evezni, a parton
napozni, s csak úgy eltölteni együtt az idõt. Ani nem tud úszni.
Kislány volt, amikor szlovák barátnõjénél nyaralt, s kis híján belefulladt a Vágba. Azóta van benne félelem a víztõl. Velem nem fél.
Tökéletes biztonságban érzi magát, míg evezünk a hatalmas
vízen. Tanítom úszni, s igyekszem oldani a víztõl való szorongását.
Egyre többet lapozgatom a Természetjárók Szövetségétõl kapott
„Vízi Nagy Kör” túrakönyvet. Duna–Sió–Balaton–Zala–Rába–
Duna. 720 kilométer evezve. Nagy megpróbáltatás. Ha ezt együtt
végigevezzük, azt is megtudjuk, hogy egy életet is képesek vagyunk-e leélni egymással, s a gyerekeink biztonságos családi körben nevelõdhetnek-e föl.
Vásárolok vízitúratérképeket, s egyik pesti utamon örömmel csapok le a Vízitúrázók zsebkönyvére. Ezt tanulmányozva tervezzük
meg a 3 hetes utat. Valójában kellene erre egy hónap, de csak három hét nyári szabadságunk van.
Július 3-án hajnalban Dunaújvárosból, a Vasas Csónakháztól indulunk lefelé. Elsõ táborhelyünk a hartai sziget, ahol a gyerekekkel töltöttem a búcsúhetet. A gyönyörû helyen megrohannak a régi emlékek. Hol lehet már az a kis bundás állatka a családjával?
Ani szomorúságomat látva odabújik hozzám, s kérdezi:
– Mire gondolsz?
Jó beszélni az érzéseimrõl, s arról, hogy hiányoznak a gyerekek.
Megértõ, nem féltékeny. Sõt, ahogy minderrõl beszélek, még inkább mélyül a köztünk lévõ kapcsolat.
– Ez már nem normális! A volt feleséged gyerekeit ölelgeti! Micsoda egy hülye nõ! – így kiáltott föl egyik munkatársnõm, amikor
látta, Ani milyen feltétel nélküli szeretettel fordul Ildi, Encsi felé.
Hát, nem hülye! Megtaláltam az egyetlent, aki feltétel nélkül elfogad a sorsommal együtt. S jó minderrõl megosztani vele a gondolataimat, érzéseimet.
Másnap napfelkeltekor már bontjuk a sátrat, pakolunk be a csónakba, s indulunk Paksra. A hajóállomáson bélyegeztetjük a túranaplót, majd besétálunk a városba. Az ABC-ben veszünk tejet,
kenyeret, kiflit, aztán kiülünk a partra, s a zacskós tej csücskét le-
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harapva isszuk a kiflihez a hûvös tejet. Közben nézzük a halászokat, ahogy merítik ki az éjjeli fogást a haltartóból, s viszik eladni.
Aztán indulunk tovább. Fadd-Domborinál kikötünk, s átsétálunk
a holtágra, amely már egyre felkapottabb üdülõhellyé kezd válni.
Nagy homokos strandja, tiszta vize erre alkalmassá is teszi. A
közeli gemenci erdõk jó kirándulási lehetõséggel kecsegtetik az
itt üdülõ családokat.
Estefelé érjük el a Sió torkolatát. Csendes víz, sok horgász. A Dunán egy homokzátonyon verünk sátrat, s másnap hajnalban beevezünk a Sióra. Csendes, fekete vize van. A két partja meredek,
sehol nem lehet kikötni. Dél felé már perzsel a nap, de nincs lehetõség, hogy megálljunk pihenni. Végre egy laposabb partot látunk. Amint kikötünk, hatalmas szúnyograjok rohannak meg
bennünket, s millió tûként fúrják a bõrünkbe fullánkjukat. Hanyatt-homlok menekülünk vissza a csónakba, s evezünk tovább.
Sióagárdhoz közeledve egyre büdösebb, fenol szaga van a víznek,
s körülöttünk egyre több haltetem úszik. A péti Nitrogénmûvek
tisztítatlanul ereszti a vegyszeres vizet a Nádor-csatornába, amely
itt ömlik bele a Sióba. Gyorsan átevezünk ezen a szakaszon. A Sióban már tiszta Balaton-víz folyik. Kikötünk egy füves partnál.
Gyümölcsfák közé verünk sátrat. Terítve az aljuk körtével. Este
körte a vacsoránk.
Másnap reggel látjuk, hogy sok ember gyülekezik a közeli majorban. Odamegyünk hozzájuk érdeklõdni, hogy jutunk be a boltba.
Útbaigazítanak. Még megkérdezem tõlük:
– Kinek a fái ezek itt, a parton?
– Hát, gyerekeim, ezek az Isten fái. Csak szedjetek róla kedvetekre, senki nem zavar érte benneteket! – feleli egy idõsebb férfi.
Miután visszaérünk a táborhelyünkre, teleszedjük a csónak orrát
körtével. Ez jó darabig kitart majd az utunkon.
Ahogy evezünk, látom, milyen sok illatos sárga virág van a parton.
Kérdezem Anit, ugyan, miféle virágok lehetnek ezek.
– Ez mimóza – világosít fel. – Otthon is sok van belõle a határban.
– Hát, én ezt eddig soha nem vettem észre – csodálkozom.
Ezután, ahogy újabb mimózás partot látunk, Ani mindig örömmel kiált fel:
– Jé, Lalika, mimóza!

S míg evezünk, hányszor hallom még, mire végre megtanulom,
hogy milyen is az a mimóza. Így válik a Mezõföld éppen most nyíló
kedves virága a mi közös kedves virágunkká, amely ezen a túrán
végigkísér bennünket.
Ahogy evezünk elõre, egyre kevesebb a víz a mederben. Végül a
két partról kötéllel kell már húznunk a csónakot, majd a mederben gázolva tolom a sekélyebb részeken, mire Simontornyára érkezünk. Itt a híd alatt gyalog áthúzva a csónakot komoly balesetet
szenvedek. A sarkamba beleáll egy sörösüveg hegyes szilánkja
olyan mélyen, hogy egy darabja a csontnak ütközve beletörik a
sebbe.
Na, mi lesz most? Akkor ez vet véget a mi túránknak? – aggodalmaskodunk, míg letáborozunk a füves parton.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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CSALÁDI KÖR / EMLÉKEZÉS

NAGYMAMA RECEPTJEI
Epres csirkesaláta ananásszal
Hozzávalók: 1 közepes, érett ananász, 15 dkg csirkemellfilé, 10 szem
eper, hagymacsíra, 1 ek szezámolaj (vagy olíva), só, durvára tört színes
bors, õrölt chili, só; a majonézhez: 5 ek majonéz, 2 ek sûrû tejszín, 1 tk
dijoni mustár, fruktóz ízlés szerint (vagy méz), só, õrölt színes bors, 1 ek
citromlé.
A majonézhez valókat alaposan összekeverjük, és a hûtõben behûtjük. A csirkemellet apró kockákra vágjuk, és az olajon átpirítjuk. Sózzuk, borsozzuk. Az
ananászt meghámozzuk, a belét apró kockákra vágjuk. A húsra rátesszük a
kockázott ananászt, majd egy evõkanál sóval megszórjuk meg és átforgatjuk.
Az eperszemeket kicsumázzuk, megmossuk, majd negyedeljük. Keverjük óvatosan a húshoz, de már ne pároljuk tovább! Õrölt chilivel tüzesebbé tehetjük. A
kész salátát hagymacsírával és majonézzel tálalhatjuk.

Epres csirkemell
Hozzávalók: 50 dkg eper, 4 csirkemellfilé, mustár, méz, só, bors.
Némi mustárt és mézet keverjünk össze, majd ízesítsük sóval, borssal. A filéket legalább egy órára áztassuk a pácba. Ezután mindkét oldalukat süssük meg
pici olajon, majd vegyük ki a húsokat. A serpenyõben maradt olajhoz öntsünk
egy kis mézet, és szórjuk rá a félbevágott epreket. Süssük õket egy-két percig,
majd szedjük rá a húsokra. Rizses körettel tálaljuk.

Túrógombóc eperrel
Hozzávalók (kb. 25 darabhoz): 50 dkg félzsíros tehéntúró, 8-10 dkg cukor
ízlés szerint, 4 egész tojás villával habosra felverve, 10 dkg búzadara, 8
dkg liszt, 1 cs vaníliás cukor, fél citrom reszelt héja, csipet só, 30 dkg közepes szemû, kemény eper, 15 dkg zsemlemorzsa, 1 ek cukor, 4 ek olaj; az
öntethez: 3 dl tejföl, kb. 1 dl tej, 1 cs vaníliás cukor, kb. 1 ek porcukor; a
tálaláshoz: eper.
A túrót villával összetörjük, összekeverjük a száraz hozzávalókkal, majd a felvert tojásokkal, és letakarva a hûtõben 1 órát pihentetjük. Közben a morzsát az
olajon 1 evõkanál cukorral megpirítjuk. Bõ, enyhén sós vizet forralunk, vizes
kézzel kb. 1-1 nagyobb diónyi túrómasszába 1-1 szem epret teszünk, gombóccá formáljuk, közepes forralással, óvatosan alákeverve, hogy ne ragadjon le,
addig fõzzük, amíg a gombócok feljönnek a víz felszínére. Fõzzük még kb. fél
percig, azután a pirított morzsára szedjük, és megforgatjuk benne.
A tejfölt kikeverjük kb. 1 dl tejjel, ízesítjük a cukrokkal, a gombócokat tálalásnál
meglocsoljuk.

Epres rétes
Hozzávalók: 60 dkg eper, 4 dl tejszín, 1 cs réteslap, 1 cs vaníliás cukor,
porcukor.
Egy csomagnyi réteslapot felezzünk meg, így kétrúdnyi rétest kapunk. Kenjük
meg a legfelsõ lapot olajjal. A tejszínt ízlés szerinti porcukorral verjük kemény
habbá. Szórjuk bele a vaníliás cukrot és az eperdarabokat. A masszát osszuk
kétfelé, hogy mindkét adag rétesbe jusson, majd kenjük a legfelsõ tésztalapra.
Pici porcukorral szórjuk meg, majd tekerjük fel. Az oldalait nyomkodjuk össze,
és az egészet kenjük meg olajjal. Elõmelegített sütõben süssük meg.

Kelt habos epres
Hozzávalók: 2 dkg élesztõ, kb. 2 dl tej, 4 ek cukor, 10 dkg vaj, 4 tojássárgája, 25 dkg liszt, 70 dkg földieper; a habhoz: 4 tojásfehérje, 25 dkg porcukor.
Az élesztõt 1 dl langyos tejben, 1 ek cukorral elkeverjük, felfuttatjuk. Közben a
tojások sárgáját kikeverjük a maradék cukorral, majd a vajjal. Ehhez adjuk az
élesztõs tejet, a lisztet és még annyi tejet (kb. 1 dl-t), hogy nokedli sûrûségû,
vagyis sûrûn folyó tésztát kapjunk. A tepsit kibéleljük sütõpapírral (vagy kivajazzuk–belisztezzük), beleöntjük a tésztát, eligazítjuk. A tésztát 1 óráig langyos
helyen kelesztjük. Közben elõmelegítjük a sütõt, az epret megmossuk, lecsepegtetjük, a túl nagy szemeket felvágjuk. A megkelt tésztára rászórjuk az epret,
és kb. 30 perc alatt 200 fokon készre sütjük. Tûpróbával ellenõrizzük, hogy a
közepe se legyen ragacsos.
A tojások fehérjét felverjük a porcukorral, és a kész süteményre simítjuk.
Visszadugjuk a sütõbe, csökkentjük a hõfokot, és kb. 10-15 perc alatt rászárítjuk a habot. Akkor kész, ha a hab teteje már kemény, esetleg meg is repedezik,
itt-ott barnás foltok jelennek meg. Hagyjuk egy kicsit hûlni, és már fel is vághatjuk.

2013. május 23. Bogárd és Vidéke

A gördülõ kövön nem nõ moha,
avagy Kincses Kalendárium 1953
Május 30., Nándor napja
Ezen a napon 1594-ben halt bele május 19-én ágyúlövés okozta
sérülésébe Balassi Bálint költõ, végvári vitéz.
Anno 1594 die 19. Maii minden két combját lõtték által, és az
barbélyok gondviseletlenségének mia holt meg 30. eius és vitettem Újvárra.
Anno 1594 die 19. Maii Esztergom Vára víváskor, midõn ostromnak mentenek az vízvárnak, lõtték meg Balassa Bálint Uramot az
ostromon. Minden két combján általment az golóbis, de csontot
és ízet nem sértett. Vesztette az barbély, Mátyás hercegé, nem
akarván szót fogadni az magyar barbélyoknak, és holt meg hirtelen die 30 einsdem.
(Balassi Zsigmond adatai halála körülményeirõl.)

Rimay Jánoshoz,
halála elõtt néhány nappal
Bûnös vagyok. Gyilkoltam és raboltam, paráználkodtam és részögösködtem. A törököt, mint az mákfejet kaszaboltam s számlálatlanul hagyigáltam üket az Pokloknak
mélységes fenekire: kinek az fogát vonytam,
kinek fülit metéltem el. Javaimban megfogyatkozván kezet emeltem hû jobbágyomra, elhajtottam birkáit
és pej kancáját. Buja gerjedelmemben megkévántam felebarátom hitvesit, igaz kapitányom és szállásadóm kegyesit, s az jóféle
asszonynépeknek fölfedtem szömérmit, nem néztem pór-é az,
vagy pedig országnak csillaga. Nem volt olyan bordély Egerben,
Cracóban, Bécsnek Városában, mit meg ne jártam volna, s teli
borospohár nem maradt az én asztalomon.
De el nem gyávultam, hitemet szét nem szórtam, az falkával nem
csaholtam, s ezt a népet szeretni tanítottam és okítottam, hogy
nagy nyomorában Hozzád kiáltson, Uram, s az nehéz harcban
meg ne hátráljon. S nem csak nyelvem élivel, de karom erejivel
víttam hazámért s szeretteimért, azkiket emberi szerelemmel szeretni mertem. Bátran harcoltam és nem tántorodtam, akár erõs
várat ostromlik, avagy penig bögyös korcsmárosnét. Nem menekedtem az fene terektül, kuráfi nímettül, lator prókátoroktul, sem
az jómellyû asszonnépek baziliskus – szömétül.
A Te katonád voltam, Uram, és a Te seregedben jártam.
…Ama gyötrelmes napon, mikor nagy hegyek tengerbe vesznek,
kõvé dermed a madár a légben, s puffanva hull a megüszköszült
földre; Nap, Hold, Csillag eltûnik az égrül; s a megáradt folyók a
templomok tetejit csapdossák erõsen, s aki por, új életre támad;
és eljössz a világot lángokban veszejteni: põrén és üres kézzel állok majd Elõtted, kában és merengve, s Te hosszan számolod
elibén nem kevés bûnömet; ama rettenetes napon ne ítélj énfelõlem keményen!...
(A „Balassi Bálint levelesládája” c. regényembõl, mely Nagydíjat
nyert a Magyar Írószövetség és a Magyar Honvédség irodalmi pályázatán.)
Horváth Lajos

IDÕJÁRÁS
Az elõttünk álló idõszakban igen változékony, gyakran csapadékos, idõnként
szeles, zömében hûvös idõ várható. A hét második felében és a jövõ hét elején többfelé várható ismétlõdõ esõ, zápor, néhány helyen zivatar is. Összességében az ország nagy részén jelentõsnek ígérkezik a lehulló csapadék
mennyisége. Az idõszak elején és végén a gyakran élénk északnyugati, illetve a déli, délnyugati szél lesz a jellemzõ. A legalacsonyabb éjszakai hõmérséklet az idõszak elején és végén 6 és 11, eközben 3 és 9 fok között alakul,
míg a nappali csúcshõmérséklet eleinte általában 20 fok alatt, a hét végén 20
fok körül (az átmenetileg kevésbé felhõs területeken 23 fok közelében), míg
hétfõn egy hidegfront hatására ismét jellemzõen 20 fok alatt várható.
www.metnet.hu
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Lapszemle 1913. május 18.
Nem létezett még pedagógusnap a századelõn, mégis a tavaszutón iskoláról, tanárokról szól a lap vezércikke: Ellentétek család
és iskola között. A hosszabb írás elejét közöljük.

„A gyermekre a mellék körülményeken kívül legnagyobb hatással a
család és az iskola van. Minthogy mindenkinek van családja és iskolába járó gyermeke vagy rokona, e két tényezõnek kölcsönös hatása mindenkit érdekelni fog.
Egész munka csak ott jöhet létre, hol e két tényezõ egymást megértve,
karöltve fáradozik a jó eredmény eléréséért. Sajnos, igen gyakran óriási eltérések mutatkoznak a család és iskola között.
Elsõsorban ama meggyökeredzett téves felfogás ellen kell síkra szállnom, mely az iskolát és vele együtt a tanítót is mostoha gyermekének
tartja és a reá költött összeget nagyrészt kidobott pénznek, pazarlásnak, fényûzésnek tekinti. Pedig meggondolhatnák a szülõk – kik közvetve még az állami iskolának is fentartói – hogy az iskola, hol a gyermek naponta 5-6 órát tölt, csak úgy lehet kedvelt és szívesen látogatott helye a gyermekseregnek, ha a viszonyokhoz mérten, legalább is
olyan kényelmet nyújt mint a szeretett otthon. E kényelem abból
állana, hogy az iskola tágas teremben rendes padok között, a tanításhoz és a gyermekek közös játékaihoz szükséges összes kellékekkel
rendelkezik. Ha félórai munka után nem kellene a gyermeknek szemét dörzsölni a megerõltetés miatt és ha az utca porát nem kellene a
zárt levegõjû iskolában beszívnia – mit azután alig bír köhécseléssel
kiköpködni – mennyivel erõsebbek és egészségesebbek lennének a
haza leendõ polgárai. (….)”
Hírek
Eljegyzés. Szakács Andor máv tisztviselõ eljegyezte, Varga István
helybeli építési vállalkozó szép és kedves leányát Micikét. (Ez alkalomból õszintén gratulálunk.)
Tolvajvilág Sárbogárdon. Szinte már restelkedünk hírt adni arról a
sok csúnya tolvajlásról, melyeknek tettesei mind sárbogárdi emberek. Lopnak nálunk mindent, tyúkot, pulykát, csirkét, ekét, szerszámot, kerti veteményeket, virágot, szenet, talicskát, thujafát, amolyan
fát, csak éppen baktersubát nem. Hogy mi a menydörgõs ménkût csinálnak a mi éjjeli õreink, tulajdonképen miért is élnek, azt senki emberfia meg nem mondhatja. Nap-nap után követi egymást a sok gyalázatosság s az mind kiderítetlen marad. A közbiztonság érdekében el
kellene tiltani a baktereknek a subaviselést. A hûs éjjeleken így kényszerítve volnának ide-oda topogni s nem aludnák át az egész éjjelt a
jó meleg subába burkolódzva, mint ez többször tapasztalt kedves szokásukhoz tartozik. Legutóbb a Virágsarok tájekán loptak el bekerített, zárt udvarokból, kertekbõl mindenféle virágot, kerti veteményt.
De a baktersubába azért nem esik bele a moly!
Jótékonyság. Dr. Horváth Gyula országgyûlési képviselõ és nõvére,
Horváth Károlyné, szül. Horváth Julianna úrnõ a sárbogárdi ref. egyház javára, szüleik emlékére, 100-100 koronát adományoztak.
Elmúltak a fagyos szentek. Pongrácz, Szervácz és Bonifácz urak
ezidén elég udvariasak voltak. Egy-egy hûvös, arisztokratikus legyintés és továbbálltak. Nem is nagyon marasztotta õ kegyelméket senki s
mindenki örül, hogy letûntek a láthatárról minden nagyobb baj nélkül. Csak aztán eszükbe ne jusson visszatérni pár percre, mintha itt
felejtettek volna valamit!
(-b -n)
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Anyai örömök
– gyermeknap alkalmából –
Sürgõsen szandált kell venni legnagyobb gyermekemnek, Lilinek,
mert itt a nyári meleg, és csak zárt cipõnk van. A legkisebb, Matyi
is velünk jön, mivel pillanatnyilag én vagyok számára a két lábon
járó táplálékforrás.
Odaérve elsõ célpontunkhoz szoptatással nyitunk, aztán egyik
gyerek a jobb karra akasztva, másik kézen fogva be a boltba. Lili
leszögezi: neki olyan cipõ kell, mint amilyen a Pankának van.
Mondanom sem kell, olyan nincs. De van csillivilli divatszandál
kisbarbiknak, ami mindenre jó, csak arra nem, amire kéne. A sok
tépõzáras közt egyetlen pár csatos szandált fedezek föl, ám nem a
mi méretünkben.
Mint a praktikus dolgok híve, törekszem uniszex lábbelit találni,
gondolván, hogy majd megöröklik
az öccsök. Hogy is lehetek ilyen
balga! A lányka rózsaszín cipõcskét
akar! A szûkülõ lehetõségekkel
fordított arányban nõ az agyamban
a nyomás. Föl-alá rohangálok a sorok közt, keresve a tökéletest kinézetben, minõségben és árban.
Mindeközben Lili levetve cipõjét
fehér zokniban szaladgál, Matyi
növekvõ hangerõvel elégedetlenkedik valahol a földön, ahová letettem, mert a sorokban nem fértem
el vele, és különben is, vágta már a
hordozó a karom. Eljött a pillanat,
amikor úgy döntöttem, új kínálat
után nézünk. Gyerekek öszszeszed, boltból ki.
Lilinek pisilnie kell, így hát Matyi gyerekülésbõl ki, kenguruba be,
nyomás a toalett. A mellékhelyiség nem makulátlan, így utasítom
Lilit, hogy ne érjen semmihez. Ez a kijelentésem azonban engem
is kihívások elé állít, de erõs karom és 5 kilós táskám minden eshetõségre felkészített tartalma nem hagy cserben.
Szoptatás. Indulás. Érkezés a második helyre. Fogunk egy bevásárlókocsit, hogy ne kelljen Matyit cipelni. Extraként még ring is,
ahogy tolom!
Ebben az üzletben csak mini meg maxi méret létezik, a kettõ közt
semmi. Tehát az üzletvezetés szerint csak babák és iskolások léteznek. Mindegy, éhesek vagyunk úgyis, bedobok hát némi eleséget a kosárba, aztán irány.
Harmadik, egyben utolsó állomásunk végre ígéretes cipõállománnyal kecsegtet. Ujjongva haladok a cél felé, ám egy rakás
cipõsdoboz utunkat állja, és leborul az egész. Sûrû bocsánatkérések közt pakolok. A kedves eladó rezzenéstelenül teszi a dolgát
tovább a pultnál. A következõ lépésnél Lili kilöttyenti a joghurtját
a földre. Mivel elfogyott az összes zsebkendõnk, az eladótól kuncsorgok, föltakarítom a tejterméket. Végre kezembe veszek egy
csinos szandálpéldányt, mire kislányom kijelenti, hogy neki pisilni
kell. Hátra arc, rokkantvécébe be (csak oda fért be a két gyerek
meg én), aztán vissza a cipõboltba. Az elsõként kinézett cipõbõl
nincs méret. A legkisebb sírni kezd. A második szandál „ádámos”.
Matyi bõg. A harmadik nem elég rózsaszín. Matyi ordít. A negyediket alig találom meg méretben. Megvan! Lili eltûnt. Matyi süvölt. A kiscsaj egy tükör elõtt illegeti magát, szanaszét szórva a
pogácsa morzsáit. Nincs türelmem felszedegetni. Villámgyors
cipõpróba, fizetünk, de Lili már toporog, megint vécére kell mennie…
Este, otthon, az ágyban a három gyermek orgonasípként bújik
egymáshoz. Csend honol a házban. Karom a fejük fölött öleli õket
egy nyalábba. Matyi békésen szuszog a hónom alatt, Marci simogat félálomban, Lili rám néz, és azt mondja: Anya, szeretlek!
Hargitai–Kiss Virág
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Ismét válogatottban
Eltelt egy év, és ifjabb Kottán Béla – azzal együtt, hogy 45-ösre nõtt a lába – kinõtte eddigi
korosztályát az Érd Baseball Szakosztályban, és eggyel följebb lépett, a 13-14 évesek közé, a
Giants csapatába. Béla annyiban nem változott, hogy – akárcsak tavaly – idén is bekerült a
magyar nemzeti baseballválogatott 21 fõs keretébe május 20-án. A nyári edzõtáborban dõl
el, hogy õ is utazhat-e ismét Lengyelországba az Európa-bajnokságra.
Béla csapata egyébként 90 %-ban vezeti az idei magyar baseballbajnokságot – már csak három meccs van vissza, ami végleg eldönti a helyezéseket. Érdekesség, hogy Béla édesapja
szurkolóból debütált a Giants egyik hivatalos edzõjévé.
Hajrá, Béla!
Hargitai–Kiss Virág

Kottán Béla a 2012-es év legjobb ütõje

A villámcsapásokról és a villámvédelemrõl
Magyarországon elsõsorban májustól augusztus
végéig számíthatunk villámlással járó viharokra.
Fejér megyében 2012-ben egy jelentõs tûzeset
volt összefüggésbe hozható villámcsapással,
amely júliusban, Kápolnásnyéken történt. A villámcsapás természeti jelenség, megelõzni nem
tudjuk, védekezni a rendelkezésünkre álló technikai eszközökkel tudunk. A villámvédelem szerepe,
hogy csökkentse a villám által az építményeket, illetve embereket érõ sérülések és meghibásodások bekövetkezésének valószínûségét, súlyosságát.
A villám a legkisebb ellenállású utat keresi, ezért
az élõ szervezetek magas víztartalmuk, alacsony
villamos ellenállásuk miatt potenciális veszélynek
vannak kitéve. Az emberi testet érõ közvetlen villámcsapás élettani hatása a nagyfeszültség okozta sérülésekhez hasonlít. A villámáram a belépési
és a kilépési ponton égési sérüléseket okozhat, az
ereken és a perifériás idegrendszeren átáramolva
pedig tönkreteheti a mozgást irányító és az érzeteket továbbító idegkötegeket. Emiatt még a kisebb
villámcsapás által okozott áramütés is azonnali
szívleálláshoz, halálhoz vezethet. Abban az esetben van esély a túlélésre, ha az áram a testfelszínen folyt keresztül, de ilyenkor is felléphet bénulás, amnézia, görcsök, égés vagy szívkárosodás.
A villámcsapás közvetve arra is hatással van, aki
csak a közelében tartózkodik. Egyrészt a villám
árama a földet érés helyétõl minden irányban
szétterjed a talajban. A villámcsapás talppontjától
számított nagyjából háromméteres körzet veszélyzónának minõsül, mert a két lábfej között keletkezõ feszültségkülönbségnek szintén súlyos

eset minõsített fokozata, vagy a hatóság vezetõje
szakmai szempontból indokoltnak tartja.

következményei lehetnek. A villám által keltett jelentõs nagyságú elektromágneses erõtér önmagában is okozhat szívritmuszavarokat.
Akit villámcsapás ért, azt 24 órás megfigyelésre
kórházba kell szállítani még akkor is, ha látszólag
nem is történt komolyabb sérülés.
A tûzvédelmi elõírások meghatározzák azoknak az
épületeknek a körét, amelyekre kötelezõ villámvédelmi berendezést kiépíteni.
Nem minden villámcsapás okoz tüzet, de igen
gyakori, hogy az épület elektromos hálózata, a hálózatra kapcsolt elektromos készülékek, berendezések károsodnak. Ilyen jellegû események vizsgálata nem tartozik a katasztrófavédelem hatáskörébe. A villámcsapás okozta tüzek vizsgálatát
azokban az esetekben végezzük el, amikor a tûzeset következtében haláleset történt, vagy a tûz-

A villámvédelem szerepe, hogy csökkentse a villám által az építményeket, illetve embereket érõ
sérülések és meghibásodások bekövetkezésének
valószínûségét, súlyosságát. A villámvédelem
eszköze a villámhárító, amely azt biztosítja, hogy
közvetlen villámcsapás esetén se keletkezhessen
az építményben tûz, és az építményben tartózkodókat ne érhesse villámeredetû áramütés. A villámvédelem másik eszköze az úgynevezett túlfeszültség-védelmi rendszer, amely a villamos hálózatba épített eszközök segítségével a villamos berendezéseket óvja a közvetett (akár az építménytõl 1-2 kilométerre bekövetkezõ) villámcsapás hatásától. A szakszerûen kiépített villámvédelmi
rendszer nagyfokú biztonságot nyújt a villámok
közvetlen és közvetett hatásaival szemben.
A szélvihar, a villámlás, illetve a heves zivatarok
során követendõ magatartási szabályokról bõvebb információkat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján, az alábbi linken olvashatnak:
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/index.php?subpage1=160&subpage=2&subpa
ge2=163
Az aktuális és a várható idõjárási viszonyokról, az
érvényben lévõ riasztásokról és a figyelmeztetõ
elõrejelzésekrõl bõvebb információkat a
www.met.hu oldalon kaphatnak.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei
katasztrófavédelmi szóvivõ
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SPORT

Pünkösdi
labdarúgótorna
Május 20-án Sárszentmiklóson, a XXII.
Sárbogárdi Napok keretében, négy csapat
(Aba, Dunafém–Maroshegy, Mezõfalva,
Sárszentmiklós) részvételével került megrendezésre a Pünkösdi Torna U16-os korosztályban.
Kellemes idõben magas színvonalú mérkõzéseket láthattak a kilátogató nézõk.
A mérkõzések a nagypályás szabályok szerint zajlottak, kivéve a játékidõt, mely 2x20
perc volt.
A torna végén
minden csapat
kupa- és oklevéldíjazásban részesült. Emellett a
kiemelkedõ teljesítményeket is
jutalmaztuk egyegy oklevéllel és
különdíjjal.
A torna végeredménye: 1. Mezõfalva 6
pont (6-4), 2. Dunafém–Maroshegy 6 pont
(9-6), 3. Sárszentmiklós 3 pont (9-7), 4.
Aba 3 pont (4-11).
A végeredmény kihirdetésénél az egymás
elleni eredmény döntött.
A torna legjobb kapusa: Papp Martin, Mezõfalva.
A legjobb mezõnyjátékos: Kréger Dániel,
Aba.
A torna gólkirálya: Szente Dávid, Dunafém–Maroshegy.
Köszönet a Sárszentmiklós SE elnökségének és Sárbogárd Város Önkormányzatának a torna támogatásáért, illetve a szurkolóknak a sportszerû biztatásért!
Luczek Tibor, Pajor László

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

4-0
0-4
6-1
3-2
3-2
4-1
20-0

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

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

19
15
16
14
13
10
10
9
9
9
7
6
5
0

4 1
6 3
2 6
3 7
3 7
311
211
411
411
311
512
215
315
221

94 30 64
80 32 48
66 24 42
53 42 11
61 30 31
37 45 -8
59 58
1
54 51
3
42 43 -1
50 61 -11
45 59 -14
38 58 -20
48 55 -7
19 158 -139
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Streetball 3x3 Sárbogárd

A városi napok keretén belül ismét megrendezésre került az utcai kosárlabda 3-3 elleni
verseny. Ez az a mérkõzéssorozat, amire természetesen bárki nevezhetett, és amely hivatott átvenni a helyi fiatalok, utánpótlás nyári, szabadtéri versenyeztetését. Éppen ezért
nem is hirdettük igazán. Akik megjelentek, azok egy egész napos, kiadós kosarazással
tölthették az idejüket. Két fiatal játékosunk még bográcsban készült
ételekkel is hozzájárult a nap sikeréhez.
A délután folyamán egy rendhagyó, barátságos mérkõzésen szurkolhattak a nézõk. Sárbogárd KC–Dinamo Sárosd 63:52
Botka István

SÍC – hírek, eredmények!

Utánpótlásversenyzõink sikere
A Budapesti Íjász Szövetség által rendezett május 18-ai, szombati budapesti diákolimpia íjászversenyén egyesületünket
négy ifjú sportolónk képviselte három korcsoportban.
Eredményeink:
– olimpiai kadet versenyzõnk, Révész Csaba, a Petõfi Sándor Gimnázium tanulója 3.
helyezést ért el;
– olimpiai serdülõ versenyzõnk, Stadler
Balázs 1. helyezést;
Az Road Masters csoport eredményei
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Szár
Baracs–Bicske
Szabadegyháza–Velence
Dunafém-Maroshegy–Mezõfalva
Kápolnásnyék–Sárszentmiklós
Martonvásár–Bakonycsernye
Polgárdi Vertikál–Iváncsa
Sárosd–Kisláng

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

A csoport állása
61
51
50
45
42
33
32
31
31
30
26
20
18
2

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

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

23 3 1
19 2 6
17 3 7
15 6 6
15 4 8
12 312
912 6
11 511
10 512
8 712
8 415
7 614
7 515
7 416
7 317
3 420

75
73
46
59
70
39
47
55
41
24
36
43
37
44
35
29

– olimpiai gyermek versenyzõink: Csik Nikoletta 1. helyezést, Szénási Benedek 3.
helyezést ért el.
Utóbbi három versenyzõnk a Mészöly Géza Általános Iskola tanulója.
Kedves Olvasók!
Egyesületünkrõl bõvebben tájékozódhatnak a sic.hupont.hu oldalon, vagy személyesen az egyesület edzésein: hétfõn és
szerdán 17 órakor, szombaton 14 órakor.
Tisztelettel várjuk Önöket!
Sárréti Íjász Club

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

10-0
1-5
6-0
0-6
1-6
3-2
0-7
4-1

A csoport állása
20
30
25
31
51
39
26
55
50
48
42
51
68
77
61
79

55
43
21
28
19
0
21
0
-9
-24
-6
-8
-31
-33
-26
-50

72
59
54
51
49
39
39
38
35
31
28
27
26
25
24
13

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

25
24
26
24
25
26
26
26
26
26
26
25
26
25
26
26

25
18
16
16
16
13
12
10
9
9
9
7
5
4
2
2

0 0 132 20
3 3 90 19
5 5 78 28
5 3 75 31
4 5 62 37
211 62 68
5 9 65 57
610 49 48
611 42 61
413 52 58
215 32 51
414 47 61
615 36 78
318 31 100
420 32 94
321 27 101

112
71
50
44
25
-6
8
1
-19
-6
-19
-14
-42
-69
-62
-74

75
57
53
53
52
41
41
36
33
31
29
25
21
15
10
9
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Május 25., 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 Kerékpártúra 10.00 Noé barátai 10.30 Így készült – Tajtékos napok 11.00 Séf 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00
Hírek 12.05 Summa 12.35 Angi jelenti 13.05 Jövõ-Idõben 13.15 Boxutca 13.45
Forma-1 15.25 Úti célok 15.45 Zöld Tea 16.15 A világörökség kincsei 16.35 Két
csirkefogó… meg egy fél 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Zöld kártya 22.00 A harcmezõ hírnökei 23.55
Beatles 50! Az Operaházban 0.55 A szerencse foglyai
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.50 XX. század – A legendák velünk élnek 11.20 Házon kívül 11.50 4ütem 12.30 Az utazó 14.25 A zöld íjász 15.30
A hõs legendája 16.30 A maszk fia 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Trója
22.35 Az utolsó emberig 0.35 Brooklyn törvényei
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 21.00 Seholország 23.05 Minden pasi disznó? 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 21.55 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 26., 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 Kérdések a Bibliában
9.55 Református magazin 10.20 Mai hitvallások 10.45 Zsidó temetõk 11.00 Egység napja – Református istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35
Úti célok 13.00 TS – Sport 7 13.30 Forma-1 16.25 DVSC TEVA–Ferencvárosi TC
labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Dr. T. és a nõk 23.30 MüpArt – A népzene ünnepe
1.45 Õrjítõ magány
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Egészségkalauz 10.40
TeleShop 11.40 Gasztrotúra 12.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.35 Dirty Dancing 13.10 Tuti gimi 14.15 X-Men – A kívülállók 16.20 A Nílus
gyöngye 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Gagyi mami – Mint két tojás 21.55
Mátrix: Forradalmak 0.30 Portré 1.05 Cobra 11
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 Zöld világ 6.50 TV2 Matiné 10.20 Astro-világ 11.25
Nagy vagy! 12.25 Egészségmánia 12.55 Stahl konyhája 13.25 Több mint testõr
13.55 Kalandjárat 14.25 Hawaii Five-0 15.25 Lángoló Chicago 16.25
Seholország 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Madagaszkár 2. 21.50 Oviapu 2.
23.40 Kiálts szabadságot! 2.30 Astro-világ 3.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05
Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 Gyereknap a Városligetben 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 21.55 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Május 27., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 13.00 Roma magazin 13.30 Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14.55 Boston Legal – jogi játszmák 15.40 A szenvedélyek lángjai 16.35
Rex felügyelõ 17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.15 Kékfény
22.10 Az Este 22.50 Kortárs 23.20 Aranymetszés 0.15 Híradó 0.30 Boston Legal
– jogi játszmák 1.15 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – 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 20.55 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.35
Showder Klub 23.45 Észvesztõ 0.40 Reflektor 1.00 A terminátor – Sarah Connor
krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 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
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Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.40 NCIS 23.40 Összeesküvés 0.40
Update Konyha 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25 Utazás a fénybe 3.55 Aktív
Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Zene 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 28., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hacktion újratöltve 14.25 Ízõrzõk
15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 A szenvedélyek lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 Hölgyek öröme 22.05 Az Este 22.40
Tudorok 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 Gasztrotúra
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 20.55 Barátok közt 21.30 Jó, a profi 22.35 A Grace
klinika 23.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.10 Reflektor 0.25 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 Norbit 23.45 Esküdt ellenségek 0.45
Update Konyha 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 A titok gyermekei 4.30
TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Május 29., 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
16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Életmûvész 22.00 Az Este 22.35 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 20.55 Barátok
közt 21.30 Szulejmán 22.45 Házon kívül 23.15 Reflektor 23.30 Döglött akták
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 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 Update Konyha 23.45 Tények 0.20 Astro-világ 1.25 Menyasszony a háborúban 2.55 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 30., 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 12.30 Rondó 13.00 Kvartett 13.30 Átjáró 14.00 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 Poén Péntek 21.30 Munkaügyek – Irreality Show 22.00 Az Este
22.35 Nemzeti nagyvizit 23.05 A rejtélyes XX. század 23.35 Híradó 23.50 Boston
Legal – jogi játszmák 0.35 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségkalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20
Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.35
A rejtély 23.35 Brandmánia 0.15 Reflektor 0.30 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 Jet Li – Az egyetlen 23.25
Propaganda 0.25 Update Konyha 0.30 Tények 1.05 Astro-világ 2.10 Carter edzõ
4.25 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 31., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.30 Életmûvész 14.25 Történetek a nagyvilágból 14.55 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 A szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelõ
17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca Extra 20.15 Legenda 21.35 Az Este 22.10
Szeretettel Hollywoodból 22.40 Hair 0.40 Híradó 0.55 Boston Legal – jogi játszmák 1.35 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
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 20.55 Barátok közt 21.30 A zöld íjász
22.35 Gyilkos elmék 0.30 Reflektor 0.55 Gasztrotúra 1.15 4ütem
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 Kínzó közelség 23.50
Jog/Ászok 0.50 Update Konyha 0.55 Tények 1.15 Astro-világ 2.35 Kínzó közelség 4.45 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 Az unitárius
egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Május 24., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Passió 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Halászléfõzõ-verseny (20p), Megyei kézilabda – díjátadó (60p), Nagylóki
kulturális est (119p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 25., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Pünkösd Kupa Sárszentmiklóson (73p) 13.00 Lapszemle 14.00 Halászléfõzõ-verseny (20p), Megyei kézilabda – díjátadó (60p), Nagylóki kulturális est (119p) 18.00 Lapszemle
19.00 Ballagás a gimnáziumban (64p), Családi nap Alapon (60p), Barokk
est a díszteremben (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 26., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Halászléfõzõ-verseny (20p), Megyei
kézilabda – díjátadó (60p), Nagylóki kulturális est (119p) 13.00 Heti híradó
14.00 Ballagás a gimnáziumban (64p), Családi nap Alapon (60p), Barokk
est a díszteremben (60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Május 27., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Költészet napja Pálfán (ism. 33p), Pünkösd a sárbogárdi reformátusoknál (60p), Pünkösdi családi nap Sárszentmiklóson (125p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Május 28., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Pünkösdi Kupa Sárszentmiklóson (73p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Kossuth – anyák napi ünnepség
(ism. 40p), Pünkösdi tánc Alapon (~150p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 29., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Költészet napja Pálfán (ism. 33p),
Pünkösd a sárbogárdi reformátusoknál (60p), Pünkösdi családi nap Sárszentmiklóson (125p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 30., 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.
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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 KAPHATÓ!
Tinódy u. 52.
06 30 384 2294

Eladó aprított tûzifa
AKÁC: 2300 Ft/mázsa,
CSER-AKÁC: 2200 Ft/mázsa,
CSERFA: 2100 Ft/mázsa+szállítási díj
Telefon: 06 (30) 291 4322

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

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

(3557722)

Eladó Rétszilason kétszobás családi sarokház bekerítve, víz, villany, gázcsonk, ásott kút, gyümölcsfák, szõlõ, 800 öles telek. Telefon: 06 (25) 471 984
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)
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)

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
Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-,
dinnyepalánta kapható. Cece, Deák u. 81. (63-as
út) 06 (30) 418 7854
Kiárusítás a használt bútorkereskedésben! Köztársaság út 38. 06 (20) 9937 248
Ady-lakótelepen kétszobás, elsõ emeleti, gázfûtéses lakás eladó. 06 (30) 305 6006 (3557949)
8 hetes rottweiler-terrier keverék kiskutyák ingyen
elvihetõk Alapról. Tóth Jánosné 06 (70) 612 4658
Sárbogárdon családi ház eladó, vagy háromszobás lakásra cserélendõ. 06 (20) 356 0366
Ház eladó Sárszentmiklóson. 06 (30) 424 5268
1200 db bontott cserép eladó. 20 Ft/db 06 (70) 268
8560

Bogárd és Vidéke 2013. május 23.
„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

Filmajánló – Trója
Az ókori Hellászban az irodalom talán legismertebb
szerelmespárja – Parisz, Trója hercege (Orlando
Bloom) és Helené, a spártai hercegnõ (Diane
Kruger) – ártatlan találkozásából akkora háború
robban ki, ami egy egész civilizáció végromlását
fogja elõidézni. Parisz elszereti és elrabolja Helenét
férjétõl, Meneláosz királytól (Brendan Gleeson), és
ez nem maradhat megtorlás nélkül. És aki Meneláoszt sérti meg, az megsérti bátyját is, Mükéne
hatalmas királyát, Agamemnónt (Brian Cox), aki
azonnal hadba hívja a görög seregeket, hogy Trója
ellen vonuljanak, visszaszerezzék Helenét és fivére
becsületét. Agamemnónnak kapóra is jön ez az
eset, hiszen végtelen kapzsiságában régóta feni a
fogát Ilionra: ha elfoglalja Tróját, övé a teljes
Égei-tenger, és megerõsíti hatalmát máris óriási birodalma felett. Ilion, a fallal körülvett város, amit
Priamosz király (Peter O’Toole) irányít és fia, a nagy
Hektór herceg (Eric Bana) véd, olyan fellegvár, amit
még soha egyetlen sereg sem tudott bevenni.

Hogy Trója gyõz, vagy elbukik, az egyetlen ember
döntésén múlik: sikerül-e megnyerni a háborúnak
Akhilleuszt (Brad Pitt), az ókor leghatalmasabb és
legtekintélyesebb hadvezérét? Akhilleusz öntörvényû, lázadó és a szóbeszéd szerint sebezhetetlen,
nem hódol be senkinek és semminek, csak saját dicsõségéért harcol. Az örök hírnév iránti csillapíthatatlan étvágya veszi rá, hogy Trója alá vonuljon
Agamemnón zászlaja alatt – de végül a szerelem
lesz az, ami meghatározza sorsát. Két civilizáció fog
összecsapni a becsületért és a hatalomért. Ezrek
fognak elesni a dicsõségért vívott harcban. És egy
egész nép fog eltûnni a föld színérõl – a szerelemért.
Forrás: port.hu

HÍREK, KÖZLEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Vendégségbe ment,
vasvillával zavarták haza
Sárkeresztúrról a Rákóczi Ferenc utcából
érkezett lakossági bejelentés május 18-án
este a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra
arról, hogy egy férfi vasvillával kerget négy
személyt. A gyorsan reagáló járõrök a
helyszínen lecsillapították a kedélyeket,
elejét véve a komolyabb konfliktus kialakulásának. Ezt követõen négy személyt állítottak elõ a kapitányságra. Az ellentmondó vallomásokból megállapítható, hogy az
egyik család meglátogatta a másikat a Fõ
utcán, mikor a két családfõ között egy régebbi tartozás miatt alakult ki szóváltás. A
vita hevében a vendéglátó vasvillával kergette hazáig adósát a családjával együtt.
Mikor azok hazaértek, a kaput magukra
zárva védekezésül széklábbakkal dobálták
a vasvillás férfit.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomozói csoportosan elkövetett garázdaság
bûntett megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetõeljárást egyelõre ismeretlen
tettes ellen.

Egy nõ miatt
verekedtek össze
Sárkeresztúrra a Rákóczi utcába kértek
rendõri segítséget május 18-án délben,
mert ott a bejelentés szerint tömegverekedés volt folyamatban. Az intézkedõ rendõrök gyorsan és szakszerûen szétválasztották a verekedõket, majd hat személyt elõállítottak a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A rendõrök megállapították, hogy a
cselekménnyel kapcsolatban kilenc fõ
érintett, hárman egyelõre ismeretlen helyen tartózkodnak.
Az eseménnyel kapcsolatban megállapítható, hogy egy sétáló fiatal párba kötött
bele egy férfi, aki azt firtatta, hogy a hölgy
miért szakított volt élettársával, az õ unokatestvérével. A szóváltás közben a kötekedõ lefejelte a hölgy partnerét. A fiatal
pár hazaérve beszámolt a családjának a
történtekrõl, akik ennek hatására felkeresték a támadó férfi családját azzal, hogy
számon kérjék annak viselkedését. A vita
verekedéssé fajult, melynek az egyenruhások vetettek véget.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság bûntett megalapozott gyanúja miatt indított büntetõeljárást.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Csökken
a kéményseprés díja
július 1-jétõl
A kormány május
15-ei ülésén döntött a
kéményseprõ-ipari
közszolgáltatásról
szóló törvény végrehajtási kormányrendelete közszolgáltatás díját megállapító
rendelkezésének
megváltoztatásáról.
A módosítás az 1 egységnyi munkaráfordításra figyelembe
vehetõ legmagasabb, 4.000 Ft-os összeget 2.000 Ft-ra mérsékli.
A közszolgáltatás díjának meghatározása a kormányrendelet alapján az 1
egységnyi munkaráfordításra figyelembe vehetõ legmagasabb összeg megállapításával történik. Az ellátásért felelõs
önkormányzat az összeghatárra, a közszolgáltatási feladat tartalmára és a település szerkezetére figyelemmel helyi
rendeletben rögzíti a tarifát. Az egységnyi munkaráfordítás figyelembe vehetõ
legmagasabb összege 2013. július elsejétõl legfeljebb 2.000 Ft lehet.
A kéményseprési díjak csökkentésével
a kormány újabb intézkedést tesz a családok terheinek mérséklése érdekében.
2013. július 1-jével további rezsicsökkentés valósul meg a víziközmû-szolgáltatásban és hulladékszállításban. A vízés csatornadíjak az idén januári összeghez képest csökkennek 10 %-kal. A szemétszállításért 2014 végéig a tavaly áprilisi ár legfeljebb 4,2 %-kal megemelt
összegének 90 %-át kérhetik el a szolgáltatók.
A háztartások kiadásai a gáz, villamos
energia és távfûtés januári költségcsökkentését követõen idén júliustól további öt közszolgáltatásban mérséklõdnek.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Kommunikációs Fõosztály

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2013. május 10-ei ülésén elfogadta:
– a 24/2013. (V. 14.) önkormányzati
rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a
vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló
18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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2013. május 23. Bogárd és Vidéke

Megújult a KITE
Csöndben végzi munkáját a KITE Sárbogárd déli végén. Ám e „csönd” viszonylagos, hiszen aki rendszeresen arra jár, illetve részt vesz a gépbemutatókon, az tapasztalhatja, hogy az alközpont immár 16 éve töretlenül
és fokozatosan fejlõdik. Most egy beruházás révén megújult és bemutatóteremmel bõvült az alközpont, melynek hivatalos újranyitására pénteken délelõtt került sor. Az eseményen részt vettek a KITE partnerei és a
cég tevékenysége által érintett terület prominens személyiségei.
A rendezvényt Mile Sándor alközpontvezetõ nyitotta meg, aki röviden összefoglalta a sárbogárdi alközpont történetét.
A KITE 1996-ban vásárolta meg az alközpont számára a területet. 1997 tavaszától – a kaposvári alközpont segítségével – már innen szolgálhatták ki Fejér
megyei, észak-somogyi és Tolna megyei partnereiket. 1997 októberére az ideiglenes faház helyett megépült a 270 m2-es alközpont értékesítési térrel, irodákkal, alkatrész-, vetõmag- és növényvédõszer-raktárral. A régiók alakulásával a Dél-Dunántúlhoz került a sárbogárdi KITE, s ezzel együtt a géptelep.
Mivel az alközpont elõnyös helyen fekszik, jól megközelíthetõ, ezért országos
bemutatókat tartanak itt, Sárbogárd, Mezõfalva területét érintõen, s a közelmúltban Agárdon.
34 fõ dolgozik az alközpontban, az M7-es autópályától délre esõ részt, ÉszakSomogy, Észak-Tolna területét ellátva. 200-250 ezer hektár szántóföldre van
rálátásuk, illetve 250-300 partnerrel állnak szoros kapcsolatban.
Tavaly nyár végén kezdték meg az irodaépület átalakítását, mely így 400 m2-re
bõvült, bemutatóteremmel, irodákkal, alkatrész-kereskedõkkel, tanácsadással, gépeladás ügyvitelével stb.

Az alközpont összforgalma fokozatosan nõtt, most 5-6 milliárd Ft körül forgalmaznak, közepes helyet foglalva el a dél-dunántúli rangsorban.
A megnyitón beszédet mondott Búvár Géza, a KITE Zrt. vezérigazgatója is,
aki összefüggéseiben taglalta, hogy a mai viszonyok között miért látta fontosnak a cég ezt a fejlesztést. Szavaiból az a cégfilozófia körvonalazódott ki, hogy
a technológiai korszerûsítések, fejlesztések révén lehet még eredményesebbé
tenni a mezõgazdaságot; ebben kínál folyamatosan megújuló lehetõségeket a
KITE meglévõ és leendõ partnereinek.
A meghívott vendégeket ezt követõen végigvezették az alközpont területén,
ahol megtekinthették a raktárak gazdag termékkínálatát, valamint a gépparkot, szervizmûhelyt.
Különlegesség, hogy a napszemüvegtõl a karórán át a különbözõ méretû játéktraktorokig számos ajándéktárgy vásárlására is van mód az alközpontban.
Hargitai–Kiss Virág

BALESET SÁRBOGÁRD–
SÁRSZENTMIKLÓSON

Közlekedési balesethez riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos
tûzoltó egységeit május 20-án, hétfõn este. Sárbogárd–Sárszentmiklóson egy
kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött. A lapra szerelt bútorokat szállító kisteherautó felhajtott a járdára és egy kerítést is áttört. A jármû rakománya
az árokba borult. A balesetben hárman sérültek meg.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

