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Végvárak,
légvárak
Egy idõben ünnepeltük a világháborúk hõseit és a gyerkõcöket: büszkén szívünkben
hordozott eleinket és a felnövekvõ nemzedéket, a jövõ jeles alakjait.
Nem szükséges ahhoz meghalni, hogy valaki hõssé váljon. Végvárak helyett légvárakon küzdenek manapság a gyermekek.
Ehelyett elég az, ha kiemelkedõek például
a díjugratásban, mint Takács Andrea, vagy
a matematikában, rajzban, mint Krencz
Ábel, illetve a gimnasztikában, mint a mészölyösök.

Tavaszi hangverseny
Nem mulaszthatom el megemlíteni azt a
párhuzamot, amit Takács Andrea és Bálint László lovasok, az ifjú sportolók és
Steitz Ádám testnevelõ között véltem fölfedezni. A néhai nagyok akkor is hatással
vannak az utánuk jövõkre, ha esetleg nem
is találkoztak. Mert a közös emlékezés révén továbböröklõdik a példájuk.
Ne feledkezzünk meg a mindennapi hõsökrõl (vagy inkább húsokról) sem, hiszen
itt vannak azok a nyulak, amiket Cecén tenyésztenek, s amik életüket és bundájukat
adják a mi testünk jóléte érdekében. Vigasz legyen számukra az, hogy ha a jövõ évi
pörköltfesztiválon bográcsban végzik, akkor kellõ méltósággal ülünk fölöttük tort.
Hargitai–Kiss Virág
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EMLÉKEZÉS

2013. május 30. Bogárd és Vidéke

Hõseink üzenetei
Mintegy másfél évtizede annak, hogy a sárbogárdi református gyülekezet május utolsó vasárnapján, a hõsök napján emlékezik
meg a két világégésben elesett katonáiról a
templom melletti emlékmûveknél, az istentiszteletet követõen.

Ma már kevesen vannak, akiket közvetlenül érintett a tragédia. Hogy az utódok
számára se csupán történelmi adathalmaz
legyen a két világháború, ezért a visszaküldött levelek útján próbálták érzékeltetni
az ünnepség szónokai, milyen az, amikor
férjet választanak el a feleségtõl, apát a
gyermekétõl, võlegényt a menyasszonyától vagy fiút a szülõktõl.
Az ünnepségen Agyagási István esperes
nyitógondolatai után a Himnusz közös
éneklésével kezdõdött a megemlékezés.
Közben Bodnár Tamás vonta fel a zászlórúdra a nemzeti lobogót. Ezután Jákob
Mihály olvasta fel két rokonának õszinte
és megrendítõ sorait, akik sajnos már nem
látták viszont szülõhazájukat.
Részlet nagyanyja testvérének, Csik Teréz
férjének, Gábeli István (Pilisbõl ide került
iparos) levelébõl, amit „valahol Oroszországból” helymegjelöléssel küldött 1942.
december 21-én, néhány héttel az áttörés
elõtt:
„Drága kisfiaim!
Nagy örömmel kaptam kis leveleteket és lapjaitokat a kis karácsonyfával, ami tényleg
szomorú mert üres, de remélem ti jó gyerekek
voltatok és a Jézuska nektek szebbet hozott.
De édes kis fiaim nekem ez a legszebb mert ti
küldtétek nekem. Az a szép és drága ami
tetõletek jön. Kicsi fiaim legyetek tovább is jó
gyerekek és kérjétek a jó Istent kicsi tiszta szívetekbõl, hogy a jövõ karácsonyt együtt boldogan tölthessük. Drága jó édesanyátoknak
fogadjatok szót, mert én talán azt is megérzem mikor rosszak vagytok. Köszönöm a kis
verseitek névnapomra, amit meg is könnyez-

tem. Sokszor ölel és csókol benneteket édesapátok.”
Nagyanyja másik testvére, Csik Imre fiatal
házasként szakíttatott el felesége, Huszár
Erzsébet mellõl 1944 nyarán. Az egészségügyi alakulatnál volt beosztva szanitéc-

ként. Többfelé masíroztatták õket. Az idézett sorok megfogalmazása után néhány
nappal, karácsony harmadnapján esett
fogságba Pilisvörösvárnál. Onnan hadifogságba került sok honfitársával együtt a Fekete-tenger mellé. 1946-ban ott halt meg.
Részlet az õ levelébõl:
„Kedves kis Csöpikém kívánom a jó Istentõl
hogy ezen pár sor írásom a legjobb egészségben találjon. Én hála Istennek egészséges vagyok. Kedves Csöpikém tudatom veled, hogy
semmi különös újság nincs, még mindig itt
vagyunk Ráckeresztúron. Ha tudtam volna

hogy eddig itt leszünk el hívtalak volna még
egyszer, de most már nem merlek, mert nem
tudom meddig maradunk és tegnap nagyon
csúnya muri volt Ercsiben. Lehet, hogy az
állomásnak nincs semmi baja mer a mijeink
tették ezt a munkát. Az oroszok behatoltak
Csepel szigetre és ezekkel bombázták, de az
oroszok aknázták Ercsit egy mihozzánk is be
esett, de nem robbant. Máma már nyugodtabb a levegõ, gondolnám, hogy jöjj el de
nem tudom hogy meddig maradunk, mert a
Fehérvári vonalon el lehetne jönni Martonvásárig onnét 6 kilométer Ráckeresztúr.
Ugyanannyira van mint Ercsi, de nem gondolom, hogy el gyere, mert úgyis tudom, hogy
megviselt az utazás. (…)
Kedves Csöpikém, ezt a levelet egy menyecskével küldöm, annak ugyanis át kellett szállni Sárbogárdon és lesz ideje bedobni és így
elõbb megkapod. A Feri is küldött tõle meg a
Gyula is, ha megkapod a levelet azonnal írjál, hogy hogy érkeztél haza. Levelezõ lapot
írjál, mert tábori lapot az Isten tudja, hogy
mikor kapunk, mert a gépkocsisok Gödöllõn
várnak és odamennek a levelek. (…) Add át
üdvözletem a Dörögdiéknek meg a rokonaimnak. Tiszteletemet küldöm mamának,
csókolom a Jucikát, Testvéreimet jó egészséget kívánok édes szüleimnek. Neked pedig
sok szerencsét és jó egészséget kíván apukád.
Sokszor csókol Imréd”
Ezt követõen Farkas István – szintén
bogárdi katona – versét olvasta fel Jákob
Zoltán. Zárásul, a Szózat éneklése közben,
Zádori József gondnok koszorúzta meg az
elsõ világháborús emlékmûvet, illetve a
gyülekezet asszonyai kötöttek a második
világháborús oszlopra nemzeti szalagot.
Tudósítónktól
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Emlékezés
a zsidó
mártírokra
A rendszerváltás óta hagyománnyá vált, hogy május utolsó vasárnapján emlékezünk a városból és a környezõ településekrõl 1944ben haláltáborokba hurcolt és barbár módon megsemmisített zsidó családokra, a háború poklában elpusztult munkaszolgálatosokra.
Minden évben újra és újra döbbenet tölt el, amikor olvasom a sárbogárdi zsidó temetõben a mártírok emlékfalán a meggyilkoltak
neveit. Teljes családokat hurcoltak el, s nem kegyelmeztek az agg
idõsnek, a várandós anyának, pár hónapos csecsemõnek sem.
A mártírok nevei közt ott olvasom többek között Spitzer Jakab és
felesége, valamint leányuk nevét is. Spitzer Jakab létesítette Sárbogárdon az elsõ nyomdát, s õ adta ki a XX. század fordulóján a
Sárbogárd és Vidéke helyi lapot is. Õt így elõdömnek tekintem,
akinek nyomába lépve mûködik ma a Bogárd és Vidéke nyomda,
lapkiadó és a Bogárd és Vidéke hetilap szerkesztõsége. Nyomdánk féltve õrzött kincse az a kézi perforáló masina, amely a
Spitzer nyomdában mûködött 1944-ig. Ez az ipartörténeti mûemlék Heiland János könyvkötõ padlásán zsírpapírba csomagolva
vészelte át a háborút és azokat az évtizedeket, míg az a Bogárd és
Vidéke nyomdájában 1992-ben újra üzembe állhatott.

A vasárnap délutáni megemlékezésre sok sárbogárdi eljött: idõsek, akiknek személyes ismerõsei, barátai voltak az elhurcoltak és
sok fiatal, akik a szülõk, nagyszülõk beszámolóiból tudnak már
csak az egykor igen népes, és Sárbogárd és környékének gazdasági életét, kultúráját, oktatását, mûvelõdését jelentõs mértékben
meghatározó helyi zsidóságról.
Míg várakozunk a Székesfehérvárról érkezõ Asztalos Károly rabbira, a temetõ 100 éves és ennél jóval régebbi, megdõlt sírkövei
közt bóklászva olvasgatjuk a neveket: Glancz, Rozenfeld, Bishitz
stb. S olvasom a nevek, évszámok alatt a sírfeliratokat, melyek
vallanak e családok összetartásáról, a meleg családi szeretetrõl, a
szülõk mély tiszteletérõl, s a zsidóság legfontosabb erkölcsi erényeirõl: a becsületrõl, az üzleti tisztességrõl, a vasszorgalomról.
Ezek az erkölcsi elvek voltak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy
a Magyarországra betelepült zsidóság alig száz esztendõ alatt
meghatározó szerepet töltsön be a gazdaságban, kultúrában, a

tudományos életben. S mindezt úgy, hogy számarányuk nem érte
el a magyarországi népesség körében az 5 %-ot.
Évek óta Lakk Norbert vállalja a megemlékezések szervezését. S
az idei alkalomra az életben maradott zsidóság jeles képviselõi
közül többen is messzirõl is eljöttek. Az emlékezõk közt ott láthattuk Neubart Istvánt, a székesfehérvári izraelita hitközség elnökét, dr. Suchman Tamást, a MAZSIHISZ alelnökét, az ismert
politikust, egykori minisztert, Szirmai Jenõt, az OTP egykori igazgatóját, aki a politikai életnek szintén ismert közszereplõje volt.
Lakk Norbert köszöntötte a megjelenteket, majd Baky Mónika
mondta el Forrai Eszter Sírkõ helyett címû versét.
Lakk Norbert emlékezésébõl néhány mondatot idézek:
„Mi maradt utánuk? Mi õrzi emléküket? Az õket sirató néhány
túlélõ és leszármazott róluk szóló történetei, a békeidõben elhunytak düledezõ sírkövei, méltatlan állapotban álló zsinagógájuk, amely még meglévõ tízparancsolati kõtábláival árulkodik az
épület egykori funkciójáról. Egykori házaik, melyek hajdani tulajdonosairól már csak
az idõsek tudnak nekünk mesélni. S róluk
tanúskodnak a velük kapcsolatos kutatásunk során talált képek, iratok…”
A sárbogárdi emlékmûvet 1947-ben állították a haláltáborokat túlélõk. A márványtáblák 361 helyi és környékbeli elhunyt ember nevét tartalmazzák. Rájuk emlékezve
olvasott fel részletet egy túlélõ naplójából
Lakk Jánosné.
Varga László római katolikus hitoktató,
Agyagási István református esperes, valamint Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti
munkatárs biblikus szavai után Asztalos
Károly rabbi történelmi visszaemlékezésében idézte fel, mi vezetett el Magyarországon a holokauszthoz. Máig hatóan feldolgozhatatlan számunkra az a példátlan tömeggyilkosság, amelynek során a haláltáborokban 400.000 magyar zsidó pusztult el.
A rabbi, mintegy zárásként, a jelenlévõkkel
együtt mondta el a legnagyobb zsidó imát, a
Kaddist: „Jiszgádál vöjiszkádás smé rábó, OMÉN!” – „Dicsérjük
és magasztaljuk az Õ nagy nevét, ÁMEN! … Aki békét szerez a
magasságban, Õ teremtsen békét számunkra és egész Izrael számára, s mondjátok együtt: úgy legyen!”
Vencel György kántor éneke után zsidó szokás szerint köveket s
virágot helyeztek el a jelenlévõk az emlékmûnél.
Ezt követõen a posta melletti hajdani zsinagógánál folytatódott a
megemlékezés. Fejér megyében ez az egyetlen épségben megmaradt zsidó templom. Az épület a szent helyhez méltatlan romos állapotban van, benne használtbútor-bolt mûködik. Az épület a közelmúltban kapott mûemléki védettséget. Egyszer talán lesz kellõ
elszánás és anyagiak is a helyreállításra, s arra, hogy abban a
helyhez méltó tevékenység folyhasson.
Hargitai Lajos
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A Steitz Ádám
tornacsarnok névadója

2013. május 30. Bogárd és Vidéke
Szülõfalumban, Sárszentágotán
zarándokhelyet avatnak

2013. június 9-én, vasárnap,
14 órakor.
A rendezvényen több mellrákellenes szervezet
is jelen lesz, hiszen a helyi templom nevében is
szereplõ Szent Ágota a mellrák elleni küzdelem
védõszentje.
Az eseményen jelen lesz Göblyös Péter kutató,
felkérést kapott Spányi Antal püspök úr, több
fõt delegál a Magyar Rákellenes Liga, továbbá
részt vesz Varga Gábor helyi képviselõ és Müller
Cecília, az ÁNTSZ megyei tiszti fõorvosa.

Steitz Ádám testnevelõrõl nevezték el a
Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokát. A hivatalos névadóünnepségre és a
néhai, Terstyánszky-díjas testnevelõ emlékét megörökítõ tábla leleplezésére május
24-én, pénteken, délután került sor Steitz
Ádám felesége, Irma és fia, Ádám, valamint jelentõs számú érdeklõdõ, tisztelõ
részvételével.
Az ünnepséget dr. Sükösd Tamás polgármester valamint a Mészöly énekkara nyitotta meg Szénásiné Szabó Mariann vezényletével.
Sárközi László egykori kollégaként idézte
föl és méltatta Steitz Ádám meghatározó

A zarándokhely különlegessége, hogy Szent
Ágota Magyarországon egyedülálló módon a
templom és a település nevét is adja. Alább további érdekességeket olvashatnak a faluról és
annak templomáról.
Takács Erzsébet

Sárszentágota

alakját, tevékenységét. Beszélt a vérbeli
pedagógus munkájának köszönhetõ eredményekrõl, hogy mennyi gyermekkel szerettette meg a testmozgást, a legkülönfélébb sportágakba bevezetve a diákokat. A
csarnok és a kültéri pályák építésében
ugyancsak jelentõs szerepe volt a testnevelõnek, aki még az akkori hatalommal is
szembe szállt az ügy érdekében. Kevesen
tudják, hogy a csarnok pályák felõli oldalán (helyét zárt ajtó jelzi) könyvtárat és úttörõszobát is létre akartak hozni, hogy egy
helyen legyen az ifjúság sport- és kulturális
nevelése, ám ezt Steitz Ádámnak sikerült
megakadályozni. Sárközi László elmesélte

egy volt diák vallomását is, aki meg szerette volna köszönni Steitz Ádámnak – de
már sajnos nem tudta –, hogy az általa telente hizlalt és gondozott jégpálya életre
szóló élményt jelentett számára, ott ismerkedett meg késõbbi férjével, gyermekei
apjával is.
A beszédet követõen az iskola diákjai zenés gimnasztikai gyakorlatokat mutattak
be. Majd az ünneplõk kivonultak a csarnok
elé, és leleplezésre került az emléktábla,
amit Molnár Gyula kõfaragó készített térítésmentesen.
Hargitai–Kiss Virág
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Édesanyánk,

KAKAS MIKLÓSNÉ,

GAZDAG BÉLÁNÉ,

született Porteleki Etelka

született Selmeczi Klára
volt nyugdíjasklub-vezetõ,
79. életévében örökre megpihent.
Végsõ búcsúztatása
2013. június 1-jén, 15 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

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

Sárszentágota elsõ temploma a római kori,
mesterségesen összehordott jelzõdombra
épült. A XII. századtól Szentágota vegyes lakosságú volt a betelepült besenyõk miatt, akiknek
itt alakult ki a Sárvíz menti ispánságuk. Késõbb
Nagy Lajos emelte nemesi rangra a besenyõket, és szintén az õ uralkodása idején, 1345-ben
említi elsõ alkalommal oklevél Szentágota plébánosát.
A török hódoltság idõszakában a templom romhalmazzá vált, csupán oldalfalai meredeztek az
ég felé. A török uralom alóli felszabadulás után a
jezsuita szerzetesrendnek adományozták a települést. A szerzetesrend Szentágotán élõ elsõ
földbérlõje, Hiemer Sebestyén 1740 körül kápolnát építtetett a középkori templom helyére,
melyet 1753-ban a jezsuiták kibõvítettek Petrasits Lõrinc atya irányításával.
A jezsuita rend feloszlatása után a birtokot Vallás és Tanulmányi Alap címen hasznosítják. A
bérlõk közül kiemelhetõ Csalai Kégl György, aki
jelentõs anyagi támogatást nyújtott a székesfehérvári kórház építéséhez, illetve Szentágotán a
kastélynak nevezett kúria létrehozását is megszervezte. Az utóbbi épület napjainkban iskolaként mûködik.
A templom a II. világháború alatt ismét erõsen
megrongálódott. 1962-ben Gábor János plébános szervezésében és jelentõs anyagi támogatása mellett, valamint a településen lakók áldozatos munkájának köszönhetõen ismét újjáépült.
A Szent Ágota kultuszt a jezsuiták vezették be:
február 5-e, Ágota napja ünnep volt a faluban.
Erre díszes ereklyetartót készítettek, mely napjainkban a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban látható.
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Nyúlváros Cecén
Sárbogárdról érkezem Cecére. A központtól mintegy 500 méterre, jobbra, tábla figyelmeztet, hogy itt önkormányzati termelõi
zöldségpiac mûködik. Bentebb sok fóliasátrat látni, elöl pedig egy
csomó emeletes faketrecet. Ez a „ketrecváros” a cecei önkormányzat nyúltenyészete. Ezernél több ketrecben tartanak tenyésznyulakat. Egy részük húsnyúl, a többit elsõsorban a szõrméjükért tenyésztik.

A múlt héten tartott tájékoztatót Varga Gábor, Cece polgármestere arról, hogyan szervezték meg a helyi foglalkoztatást a Start
Munkaprogram keretében. Cece községben hagyománya van a
zöldségtermelésnek, nem csoda hát, ha elsõként fóliás zöldségtermeléssel indultak. Tavaly még csak két fóliasátruk volt, és 5
hektáron 22 fõvel dolgoztak, az idén már öt fóliasátrat állítottak
be, s nõtt a termõterület is. 17 hektár állami földet visszaigényeltek, s azon zöldségtermelést folytatnak. A fóliasátrakban zöld-

paprika-, fûszerpaprika-, paradicsompalántákat hajtatnak, amelyek aztán kikerülnek a szabadföldi kertésztbe. A zöldségtermelés azonban idénymunka. Ezért gondolkodtak olyan foglalkoztatási formán, ami egész évben ad elfoglaltságot. Így vágtak bele a
nyúltenyésztésbe.
– De miért éppen nyúl? – teszi föl a kérdést a polgármester, s rögtön meg is válaszolja. – Azért, mert ehhez van Cecén termelési tapasztalat.
Korábban ugyanis ebben a térségben virágzó nyúltenyésztés volt,
s rendelkeznek középfokú és felsõfokú képzettségû kisállattenyésztõvel.
Varga Gábor maga is tartott nyulat diákként, és igen jó zsebpénz
jött neki belõle. Mert hát „A nyúlban mindig van üzlet!” – idézi
egy idõs gazdaismerõse mondását. Persze, volt idõ, amikor, mint
szinte minden az országban, ez is tönkrement.
Pályáztak egy mezõgazdasági mintaprogram megszervezésére.
Ez azt jelenti, hogy a saját termelés mellett az itt kialakuló törzstenyészetbõl segítenék más településeken is megszervezni a nyúltenyésztést, s ehhez adnák a szakmai tapasztalatot. A piacra jutáshoz egy integrált szlovák–magyar–cseh termeltetési rendszerhez
csatlakoztak.
A cecei bemutatóra eljött az integrált termeltetési rendszer vezetõje, Nagy Vilmos Komáromból, aki egy kiselõadásban ismertette
a nyúltenyésztés új lehetõségeit, különös tekintettel a prémnyúl
tenyésztésének óriási lehetõségeire. Gyönyörû, kidolgozott prémeket is bemutatott elõadása közben, s a jelenlévõ hölgyek felpróbálhatták a nyúlszõrmébõl készült, elegáns nõi kisbundát is.
Mint mondta, egy ilyen bundának az ára a divatpiacon megközelíti a félmillió Ft-ot.
A termeltetési rendszer elõnye, hogy ehhez csatlakozhatnak 100200 tenyészállatos és ennél nagyobb telepek mellett a 10-50 anyával foglalkozó háztáji telepek is. Saját nyúlvágóhídjuk és feldolgozóüzemük van, amelynek 200.000 db a jelenlegi kapacitása. A
cecei mintaprogram kezdeményezésérõl igen jó véleménnyel van
Nagy Vilmos. Kiemelte, hogy itt a szakmai tudás mellett kiemelkedõ az önkormányzati odafigyelés és lelkes a gondozói gárda.
Jelenleg 22 fõ dolgozik a Start Munkaprogram keretében a nyúltenyésztésben. A jövõbeli fejlesztés már 40 fõt fog igényelni, s a
cecei példát országos hálózattá fejlesztik föl.
A programot 2012 márciusában indították. Erre közérdekû nonprofit kft.-t (Castor Rex) hoztak létre. Ennek vezetõje, Fekete
Béla számolt be az eddigi tapasztalataikról. A háztáji gazdálkodás
segítésével minél több családot szeretnének bevonni helyben is a
nyúltenyésztésbe.
A tájékoztató után a helyszínen gyõzõdhettünk meg arról, hogy ez
a reményteli kezdeményezés milyen sokat jelent a munkanélküliség csökkentésében. Megtudtuk, hogy a kertészet terményeit
szervezetten fogják piacra juttatni. A ceceieknek tavaly már volt
rendszeres standja Székesfehérváron, az idén pedig elõre szerzõdnek nagybani kereskedõkkel, üzletekkel, közkonyhákkal.
Most ez még a növekedés idõszaka. Rövidesen azonban ez a két
üzemág már jelentõs profit termelésére lesz képes. Tervezik,
hogy a nyereségbõl ekkor már részesülhetnek a dolgozók is. Ez
még inkább érdekeltté teszi azokat, aki itt vállaltak munkát.
Hargitai Lajos
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Sárbogárdi pörköltfesztivál
Immáron 3. éve rendezik meg a Sárbogárdi Pörköltfesztivált,
melyre idén is szép számban akadtak jelentkezõk. Az Ifjúsági
park csaknem dupla körben tele volt sátrakkal. Már kora reggel
gyûltek az emberek, díszítették sátraikat, pakolták a tûzifát, készítették elõ a fõzéshez szükséges hozzávalókat. Ahogy felszállt az
elsõ füst, már jó hangulat kerekedett, hiszen innivaló is akadt
mindenhol bõven, s közben beindult az élõzene is Rozgonyi Tibivel az egyik sarokban.
Dr. Sükösd Tamás polgármester megnyitója után a kezdésre a jelt
a Sárbogárdi Galambász Egyesület adta meg egy csapat galamb
látványos röptetésével. Reggeltõl a szabadtéri színpadon folyamatosan zajlottak a mûsorok. Elsõként a Sárbogárdi Fúvószenekar játszott. A vidám indulók adtak még nagyobb lendületet a fõzéshez. Míg a bográcsban rotyogott az étel, többen át-átkukkantottak szomszédolni, kíváncsiskodni, milyen a szomszéd fõztje, kinél mi rotyog a bográcsban. Persze, nem hiányozhatott az igazi
magyar pálinka sem egy ilyen fesztiválról. Ki törkölyt, ki barackot,
ki szilvát kínált, s a Tar testvérek sárgadinnyébõl fõzött ambróziája vitte a pálmát. A Borbarátok több csapattal vettek rész. Fõzött
Gili János, Bognár József, fõztek a fúvósok, Nagy Dezsõ, a vadászok, a gördeszkások, a járási hivatal, a közmunkások, a sárhatvaniak, és még nagyon sok csapat. Mind fölsorolni nem lenne elég
ez az oldal. Összesen 38 csapat vett részt a fesztiválon, ami az
eddigi legnagyobb rekord, és sok korábbi résztvevõ más rendezvény miatt nem tudott csak eljönni.

Míg fõtt a pörkölt, ki lehetett
próbálni az íjászkodást, amelyre mindenkit sok szeretettel
várt a Sárréti Íjász Club, de volt
középkori buzogánnyal püfölés és sok más furcsa népi játék
is. A fák között pónilovagláson
vehettek részt a gyerekek. Az
új BMX-, gördeszka- és görkorcsolyapályán látványos bemutatót tartott a sárbogárdi
Rolls Boys Crew csapata.

Kissé viszontagságos volt a Sárréti Csókavirág Népi Együttes fellépése a hirtelen jött zápor miatt. Az egyedi hímzésû ruhákkal
kockázatos lett volna esõben fellépni. De a sors keze fordított a
körülményeken, mert nemsokára hétágra sütött a Nap, így megnézhettük az együttes látványos táncát.
Napközben kézmûvesek, székely lepényes, kürtõskalácsos, sajtos
és mézes hívogatta az embereket.
Nagy volt már az izgalom a
versenyzõk között, hogy idõre elkészüljön a zsûrizésre váró remekmû. Az idõ kegyes
volt ugyan délelõtt, de ahogy
elkészültek az ételek és behúzódtak a csapatok a sátrak alá
elfogyasztani a nap eredményét, eleredt az esõ. Ez azonban senkit nem zavart. Különösen azokat nem, akik ekkorra már kívül-belül egyaránt eláztak.
Végre következett az eredményhirdetés. Dr. Sükösd
Tamás köszöntötte az egybegyûlteket. Elmondta, hogy
nem volt egyszerû dolga a háromtagú zsûrinek. 36 versenyprodukciót kellett végigkóstolniuk, és kiválasztani a
legjobbat. Az elsõ három helyezett csapat csupán 1-1
pont eltéréssel különbözött
egymástól. Elsõ lett az
Aranyvölgyi Vadásztársaság
csapata, akik idén hazavihették az arany fakanalat. Második helyezést ért el a Visszatérõk csapata, harmadik pedig Burnyók csapata lett Márkovics Lajos vezetésével. Az okleveleket a polgármester, a díjakat Varga Gábor országgyûlési képviselõ adta át.
Ezúton is gratulálunk a gyõzteseknek!
A délután sem szûkölködött programokban, hiszen a keleti ritmusokra rázták csípõjüket az Írisz Orientál hastáncosai. Felléptek továbbá a Kiscsillag Hiphop Tánciskola növendékei, volt
mazsorett-bemutató, valamint Szabó Zsuzsanna énekelt. A családotthonosok Harisnyatánc címû elõadásukat mutatták be a közönségnek. Este az Irigy Hónaljmirigy öt tagja adott koncertet.
Utánuk a soproni Blue Cafe kerekített fergeteges hangulatot éjszakába nyúlóan; mûsorukban még Bodoki Bettike is megcsillogtatta hangját egy-két dalban.
Voltak persze erõs fiúk is, akik „csontzenére” akartak mulatni.
Ennek a mulatságnak a rendõrség fellépése vetett véget.
Hargitai Lajos

Egy zen buddhista
kolostor életérõl
Sztari Béla – mint arról már újságunkban olvashattak – több hónapot töltött Japánban egy zen buddhista kolostorban. Errõl
május 22-én a városi könyvtárban tartott – nagy érdeklõdés
mellett – diaképes élménybeszámolót. A beszámoló elõtt, hogy
a hallgatóságnak fogalma legyen arról, mi is az a buddhista meditáció, egy tízperces csöndmeditációra invitálta az elõadó a közönségét. A végén egy kis jógatornával frissítette föl a társaságot.
Hargitai Lajos
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Nagyágyúk
a díjugratón
Nagy sikere volt idén az alapi díjugratónak, melyre közel 140 lovas jelentkezett az ország különbözõ tájairól. 7 kategóriában mérték össze tudásukat, ügyességüket a lovasok és paripák, remek ugrásokkal, ló és lovas összeforrt, lenyûgözõ párosának látványával
megajándékozva a versenyre kilátogatókat.

A Tavasz-majorban lévõ,
lombokkal övezett alapi pályát mind a közönség mind a
résztvevõk nagyon szeretik a
hangulata és a minõsége miatt. Nem beszélve az odaadó, családias vendégszeretetrõl, ami még vonzóbbá teszi az eseményt. Talán ennek is köszönhetõ, hogy
négy lovas nagyágyú, Fodor
Gábor, Soós Attila, Bozsóky Barnabás és Bogár István válogatott
kerettagok Alapot választották az ország más versenyei helyett
ezen a napon, ami nagy elismerés a szervezõknek.
B2 nyitott kategóriában a hazaiak szíve csücske, a tõsgyökeres
alapi Dobrádi György Peer Gynt nevû lovával (Dobrádi LK) aratta le az elsõ hely érdemeit.
Szépen szerepelt a Sárbogárdi Lovas Egyesület díjugratója, Takács Andrea, aki B/1c nyitott kategóriában 11. lett Guines nevû
lovával, B2 ifjúsági kategóriában 1. Gésa nevû lovával és 4. Guines nevû lovával, B3 ifjúsági kategóriában ugyancsak 1. Gésával.

A sárosdi Hallósy Péter B3 nyitott kategóriában 7. lett Wellis Cézár nevû lovával, illetve az Alapi Nagydíjon ugyanezzel a lóval 11.,
Mázlival pedig 13.
A Bálint László-emlékkupán: 1. Fodor Gábor, Perfect, Equirria
Lovasklub; 2. Papp Péter, Camilla, Völgység LE; 3. Bozsóky Barnabás, Charlotte, Pellet Hungary Kft.
Az Alapi Nagydíj nyertese Bogár István, Lili, Nimród SLE; 2.
Soós Attila, Carter, Classic-Horse 1975; 3. Zsoldos Attila, Colonel, Simontornyai TC.
A bírói teendõket Kunos Attila, Jámbor Irén és Szarkáné Egry
Vera látták el, a pályaépítõ Fodor István volt.
A díjugratások szüneteiben kulturális mûsorok, helyi és környékbeli fellépõk, Pintér Tibor színmûvész, csikósok szórakoztatták a
nézõsereget. Ebédre finom borjúpörkölt készült. S a gyerekekrõl
sem feledkeztek meg, akiknek fölösleges energiáit ugrálóvár,
trambulin, pónik és traktorok kötötték le.

A szervezõbizottság ezúton is köszönetet mond az Arany János
Mezõgazdasági Szövetkezet dolgozóinak a színvonalas verseny
elõkészítésében, lebonyolításában nyújtott munkáért, és minden
segítõnek a támogatásért.

Kórusok seregszemléje
Öt kórus részvételével rendezett találkozót a Bogárdi Napok elegáns zárásaként a
Bogárd-Dal Egyesület vasárnap este.
Dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntõje után változatos mûveket vonultattak
fel az énekesek, de fõképp a népi dallamok, népdalfeldolgozások kaptak kiemelt
szerepet repertoárjaikban.
Elsõként a Mezõfalvi Nõi Kar lépett színpadra Nyulasiné Lakos Angéla karnagy
vezetésével, dr. Bodolai György zongorakíséretével. Náluk többször is vendégeskedett már a sárbogárdi énekkar. Majd a nagylóki Bakakórus vonult fel Nagy László irányításával, citerajátékával. Irigylésre méltóan csengtek az erõs, tiszta férfihangok a teremben. Jánoshalmáról érkezett a Mithras Pedagógus Nõi Kar, akiket
Karsai Péter dirigált. Az ezt követõ percekben a Petõfi Sándor Gimnázium gyermekkórusának tapsolhattunk; õket Bereczk Hedvig vezényelte. Végül a házigazda
Huszics Vendel Kórus foglalta el helyét a színpadon, Huszics Vendelné vezetésével. A két sárbogárdi énekkart Huszics Ibolya kísérte zongorán.
A kétórás zenés kikapcsolódást követõen a kórusok közös vacsorát költöttek el,
ahol szorosabbra fûzhették a baráti és szakmai szálakat is.
Hargitai–Kiss Virág
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Ötéves a Sáregresi Népdalkör
Öt éve mûködik a Sáregresi Népdalkör. Ennek alkalmából rendeztek szombaton évfordulós ünnepséget. A sáregresi közösségi
élet fontos szereplõje ez a csoport. Minden helyi közösségi alkalmon szervezõként és a mûsorokban szereplõként is ott látni a
népdalkörösöket. Emellett sok vidéki eseményen is részt vettek, s
szerepeltek az elmúlt évek során.
A Sáregresi Népdalkör ugyan most öt évre tekint csak vissza, de az
idõsebbek emlékezhetnek arra, hogy már a hetvenes évektõl mûködött itt népdalkör Bondor István helyi pedagógus vezetésével.
Az 1978-as alapítású Rozmaring Népdalkörnek néhány tagja még
ott ült a közönség soraiban most is, s tapsolt a fiatalabb nemzedék
hangulatos, színes mûsorának.

A csoport vezetésében is van folytonosság. A mostani népdalkör
vezetõje ugyanis Tornócziné Bondor Csilla, Bondor István lánya,
aki nagy szeretettel vezeti a csoportot.
A szépen felújított kultúrház nagyterme zsúfolásig megtelt.
A Sáregresi Irodalmi Kör vezetõje, Hermann Mária köszöntötte
a fiatalabb generáció képviseletében a népdalkörösöket. A polgármester asszony, Tiringer Mária vállalta az est háziasszonyi s
egyúttal a mûsorközlõ szerepét is.
A csoport színes, változatos mûsorral készült, melyben szerepeltek régi helyi és Fejér megyei népdalok, táncok. A második blokkban sváb táncokat s énekeket adtak elõ. A három mûsorblokk szüneteiben képeket vetítettek a népdalkör életébõl. A programot
Kovács Dominika általános iskolai tanuló nagyon szépen elõa-

dott népdala színesítette. Befejezésül a társaság átvedlett boszorkányokká, a férfiak pedig ördögfiókákká, és egy fergeteges boszorkánytánccal zárták mûsorukat.
A mûsor után megköszönték vezetõjüknek és a csoport támogatóinak áldozatos segítségét. Tevékenységüket közösségi támogatások mellett sokan pénzzel is segítik. Megköszönték név szerint
is a pénzbeli támogatásokat. A Sáregresért Közhasznú Egyesület
20.000 Ft-tal, a Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítvány
20.000 Ft-tal, a Sáregresi Polgárõr Egyesület 20.000 Ft-tal, Bandi
Istvánné képviselõ 10.000 Ft-tal, Gulyás Tibor alpolgármester
20.000 Ft-tal, Tomasek Tamás képviselõ 20.000 Ft-tal, Sáregres
Község Önkormányzata 50.000 Ft-tal támogatta õket.
Végül behozták a terembe a hatalmas születésnapi tortát is, amelyet Turi Zoltánné készített. Az önkormányzat képviseletében elismerõ oklevéllel köszöntötte a csoportot Tiringer Mária polgármester asszony. Méhes Lajosné, Alap község polgármestere pedig virággal lepte meg a csapatot.
A köszöntések után a kultúrház udvarában felállított sátorban az
ünnepeltek vendégelték meg a falu népét a népdalkör asszonyai
által készített finom süteményekkel. Este táncmulatsággal folytatódott a program. A bálban fõdíjként kisorsolt tortát Bandi
Istvánné önkormányzati képviselõ ajánlotta fel.
Az esti rendezvény bevétele is a népdalkör mûködését segíti.
A hajnalig tartó bálban a talpalávaló zenét Vörös Józsi szolgáltatta.

Nyugdíjas-találkozó
Múlt héten szerdán tartották a Bogárdi
Napok keretein belül a hagyományos
nyugdíjas-találkozót a mûvelõdési házban.
Az ünnepséget Novák Kovács Zsolt nyitotta meg, üdvözölve a megjelenteket. Az
eseményen részt vett Varga Gábor is, aki
egy tortával kedveskedett a nyugdíjaskluboknak.

Noha a nézõtéren többségben voltak a fellépõk, mint az érdeklõdõk, ez nem befolyásolta a hangulatot. Elsõként a házigazdák, a sárbogárdi klub köszöntötte dalokkal a vendégeket. Majd következtek a
meghívottak. A sárhatvani klub Szabó
Magda híres regényéhez, az Abigélhez hasonló kis színdarabot adott elõ.

Hargitai Lajos

Nebulóként az oskolában, felelésképpen
mutatták be Magyarország szépségeit és
nem utolsósorban a legszebb falut, amit létezik szerintük: Sárhatvant. Majd a pusztaegresi nyugdíjasok léptek a színpadra
táncos elõadással szórakoztatva a nagyérdemût.
Az esemény számomra legszebb pillanata
Schönborn Mária néni szavalata volt – elverselte, hogyan is juthatunk el könnyedén
a százegyedik születésnapig.
A töbörzsöki klub egy komédiával lépett
elõ, amelynek az idõskori párkeresés volt a
csattanója, ezzel is buzdítva az érett korúakat a romantikára. Késõbb újra a sárhatvaniak dobogtatták meg a mûvelõdési ház
deszkáit néptáncokkal, énekekkel, majd a
pusztaegresi csapat énekkel, a miklósi klub
versekkel, a töbörzsökiek tánccal.
Végül közös énekléssel zárult az est, a
bogárdi klub kórusának vezetésével. A
mûsor után batyubálon kapcsolódtak ki a
nyugdíjasok.
Mágocsi Adrienn
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VÁNDORLÁSAIM 40.
Ránk sötétedik, mire felverjük a sátrunkat,
s nekikezdhetünk a „lábmûtétnek”. A sarkam erõsen vérzik és lüktet a fájdalomtól.
Tudom, ha bemegyünk az orvoshoz, beküld a sebészetre, így hát magamnak kell
kioperálni a sarkamba állt sörösüvegszilánkot. Nincs más eszközünk, csak bicska és
kisolló. Van jódunk, ultraszeptil és géz.
Ani tartja a zseblámpát, hogy lássak.
Amennyire lehet, a másik kezével segít,
hogy széthúzzuk a seb nyílását. A fertõtlenített kisollóval nyomulok be a fölszakad
húsba, míg elérek a csontnál betört sörösüvegszilánkig. Roszog az üvegen az olló, de
nem mozdul. Mély jógilégzéssel összpontosítok, hogy a fájdalomküszöbön túllépjek, aztán roszogtatom az üveget tovább.
Ani sóhajtozik, izgul, de erõsen szorítja a
bokám, hogy ezzel is csökkentse a fájdalmat. Tudjuk, ezen múlik, hogy folytathatjuk-e a túrát. Aztán végre megmozdul a szilánk. Nincs csipeszünk, hogy kihúzzuk, hát
jobbra-balra mozgatom a sebben, mire
nagy nehezen kijön. Megkönnyebbülünk
mindketten. Jól kinyomkodjuk, kivéreztetjük, jódot csöppentek rá, szórok bele még a
biztonság kedvéért ultraszeptilt is, aztán
bekötözzük éjszakára. A lüktetés lassan
alábbhagy, de a fájdalomtól nehezen alszom el.
Reggel újra átkötözzük. Begyulladt a seb,
átvérzett a kötés is. Sántikálva bontom a
sátrat. Ani próbál tehermentesíteni. Öszszepakolunk. Kicsit nehezen mozgok, nem
vetem le a cipõt se a lábamról, úgy ülök be
az evezõpadra. Mintha gályarab lennék. Az
elõzõ napi evezés árral szemben a sebtõl
függetlenül is minden energiát kiszívott belõlem. Sehol nem tudunk partra szállni.
Nehezen járódnak be a kar- és a lábizmaim.
Ani segít, amennyire tud a kis rásegítõ lapáttal, így jutunk el Ozoráig. A hídnál kötünk ki, itt ebédelünk egy fa árnyékában, és
pihenünk, amíg forrón süt a nap. A közeli
kisvendéglõben pecsételtetünk a túrakönyvbe.
A falu után egy darabig még tudunk evezve
haladni, de úgy látszik, hogy lezárták a siófoki zsilipet, mert egyre jobban fogy a víz a
mederben. Kiszállunk, és kötéllel a két parton gyalogolva húzzuk a csónakot. Szerencsére itt nem meredek a part, és végig kaszálják, így könnyen haladunk. Így jutunk
el Siójutig. A folyamatos gyaloglásban a

sarkamon a seb szépen kitisztult, már nem
fáj.
Már csak 10 kilométerre van a Balaton. Itt
azonban kellemetlen meglepetésben van
részünk. Siófoknak nem tisztítják a szennyvizét, s közvetlenül a Sióba ömlik a fekália,
ami vastag rétegben megül a sekély víz tetején. Az evezõ nem bír vele, kénytelen vagyok belegázolni a sekély vízbe sebes lábbal, és így húzom a csónakot. Egyre vastagabb a szennyvíziszap, és igen büdös, ahogy
a forró kánikulai napon gyorsan bomlik.
Aggódom, hogy mi lesz így a sarkamon a
sebbel, de most nem ez a fõ kérdés, hanem
az, hogy ezen a szörnyûségen átjussunk.
Ani a csónakból próbál segíteni az evezõvel, de lassan haladunk.
Végre megpillantjuk a siófoki zsilipet.
Ahogy elhaladunk a szennyvíz beömlési
pontja elõtt, egyik pillanatról a másikra
kristálytiszta, fenékig átlátszó, mély vízbe
érünk. Megcsap a Balaton üde, tiszta illata.
Ó, micsoda boldogság! Nagy örömömben
veszek egy mély levegõt, és a fenékig lemerülök. Kinyitom a szemem. Látom az ingadozó hínárt, a fövenyen megtörõ napsugarak játékát. A felszínre emelkedem, és kihúzom a partra a csónakot közvetlenül a
zsilip alatt. Kiszállunk. Mindketten nagyon
éhesek vagyunk. Elõvesszük az elemózsiánkat, s a szépen nyírt pázsitra heverve
megebédelünk. Ezt már inkább estebédnek mondhatnánk, hiszen elmúlt hat óra,
de még magasan áll a nap.
Rövid pihenõ után felkeresem a vízügyesek irodáját. Kiderül, hogy zsilipelni nem
lehet. De hogy vesszük ki a mély zsilipkamrából a csónakot? Segítséget kérek, hiszen
a csónak van vagy hatvan kiló. Négy zsilipmunkás egyesült erõvel vonja fel kötelekkel az üres csónakot, amibõl elõzõleg már a
partra hordtuk a csomagjainkat. Segítenek
a másik oldalon vízre tenni, ami már nem
akkora nehézség, hiszen a Balaton vize
majdnem egy szintben van a zsilipkapu tetejével.
Meglep, hogy a Balatonon friss szél nyargal, s erõsen hullámzik a víz. A vízügy mellett ott áll a viharjelzõ tornya, s rajta a piros
jelzés, ami azt jelenti, hogy nem mehetünk
ki a nyílt vízre. Ez most nincs is szándékunkban, hanem inkább szálláshelyet keresünk. Ez a Balatonnál vadevezõsöknek
nem könnyû feladat. Mindenütt magán-

Nyílt napok a kishantosi ökológiai mintagazdaságban,
valamint annak „Csodakertjében”
Egész napos program elõadásokkal, határszemlével, gép- és kertbemutatóval
Helyszín: Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
(Fejér megye, Hantos és Mezõfalva között)
Idõpont: 2013. május 30., június 8. 10–16 óráig;
valamint június 6., 15. 10 órától.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Részvételi díj: 2.000 Ft/fõ, mely az ebédet is magában foglalja.
Jelentkezési határidõ: az adott programot megelõzõ nap 12 óráig.
Tel.: 30/514-5274, 30/385-0379, fax: 25/506-021, e-mail: kishantos@enternet.hu
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üdülõk, szállodák foglalják el a partot, így
hát beszélek a vízügyesek fõnökével, aki
nagylelkûen beleegyezik, hogy az iroda
mögötti füves területen sátorozzunk. Ennél jobb helyünk nem is lehetne. Majdnem
a város közepén vagyunk, mégis a parton.
Leverjük a sátrat, aztán városiasabb ruhát
öltve kimegyünk sétálni. Furcsa nekünk a
természeti világ után újra a civilizációban.
Sült hal meg lángos illata csábít.
– Jaj, Lalika, vegyünk lángost! – kérlel Ani.
Hát persze, ez nekem is kedvemre való, így
négy forró lángossal ülünk ki a partra, nézni a beérkezõ hajókat s a kirándulók áramló seregét. Mindenfelé német szót hallani.
A keletnémetek minden nyáron megszállják a Balatont. Furcsa, idegen parfümillatuktól húzzuk a vadvirágok illatához szokott orrunkat. Ezekrõl a németekrõl jut
eszembe egy korábbi balatoni emlék.
– Egyszer Petivel, az öcsémmel voltunk itt –
mesélem Aninak. – „Vakapád” túrára jöttünk biciklivel. Földvártól végig a Duna-parton, Pesten át Esztergomba, onnan a
Bakonyon keresztül a Balatonra. Itt, Siófokon táboroztunk le egy ház kertjében. Kevés pénzünk volt, és a túra végén, visszaindulás elõtt vásároltunk itt az ABC-ben tejet, kenyeret. Maradt még néhány forintunk, úgy gondoltuk, hogy valami édességgel megjutalmazzuk magunkat. Egy kis
zacskó aszalt gyümölcsre esett a választásunk. Amikor fizetni akartunk, a pénztáros
mondja: „Tizenhét!” Nézek rá tanácstalanul, hogy mi tizenhét? Ennyi pénzünk
nincs. Ilyen drága ez a csuszpájz? A tanácstalanságomat látva úgy gondolta, talán németek lehetünk, mert rögtön mondta németül is az árát: „Zibcén”. Erre olyan zavarba jöttem, hogy bambán jó alföldi magyarsággal visszakérdeztem németül:
„Vasz?” Azóta minden, ami csábítóan szép
és drága, csak azt mondjuk rá, hogy zibcén,
ami azt is jelenti számunkra, hogy nem nekünk, falusi parasztoknak való úri huncutság.
Jót nevetünk Anival a történeten. Lassan
sétálunk a korzón. Egy utcai fagyizó elé
érünk. Ani megszorítja a kezem, és huncutul rám néz:
– Lalika, veszünk zibcént?
Hát persze, hogy veszünk! Ha már egy ilyen
elegáns üdülõhelyen vertünk tábort, használjuk ki a lehetõséget, egy fagyi nem ver
földhöz bennünket.
Folytatom.
Hargitai Lajos
A Biatorbágyi Faluház szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2013. június 7-én, pénteken,
19 órára a Zocskár család
SZÍNEK, FORMÁK, GENERÁCIÓK
címû kiállításának megnyitójára.
A tárlatot dr. Makkos Norbert bíró nyitja meg.
Közremûködik Zocskár Dóra – ének.
A kiállítás megtekinthetõ 2013. június 19-éig,
hétköznapokon 10.00 és 18.00 óra között.
Faluház, Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.
Tel.: +36 23 310-636, fax: +36 23 312-178,
e-mail: faluhaz@biatv.hu
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Gyermekhét a Cecei Óvodában
Az óvodában minden napunk a gyermekek körül forog. De gyermeknapon még inkább szeretnénk a kedvükben járni. Ezért is
gondolkodunk minden évben, hogy minek örülnének a gyermekek leginkább. A cecei óvodában gyermekhetet tartunk, melynek
minden napján valamilyen programot szervezünk óvodásainknak.

Ebben az évben részt vehettek óvodásaink aszfaltkréta-rajzversenyen, melynek során szép, színes munkák születtek, amiket még
délután a szülõk is megcsodálhattak. Másnap homokvárépítõ- és
ügyességi versenyeket szerveztünk, ahol minden résztvevõ aján-

dékot kapott. A hét csúcspontja azonban egyértelmûen a bohóc
érkezése volt. Reggel már õ fogadta az érkezõket, ami nagyon tetszett a gyermekeknek. Minden csoportot meghintáztatott a kosaras körhintában, majd egy lufihajtogatós mûsor következett,
melynek végén minden óvodásnak hajtogatott lufikutyával kedveskedett. A hetet az óvodai néptánccsoport és hittanra járó gyermekek kedves mûsora zárta. Erre az alkalomra meghívtuk a szülõket is, akik örömmel és büszkeséggel telve nézték csemetéiket.
Ezen a délutánon bemutatták mindazt, amit a tanév során tanultak.
Az alábbi idézet szellemében szerveztük meg ezt a hetet, s reméljük, minden kisgyermeknek tudtunk fényt vinni az életébe!
„Gyermeknapon e kerek földtekén jusson mindenhová szeretet és
fény!”
Cecei Óvoda

Felkészültünk, hogy Határtalanok legyünk!
A Cecei Általános Iskola sikeresen pályázott a határon túli magyarlakta területek megismerését, az ott élõkkel való kapcsolattartást megcélzó Határtalanul! pályázatra, amelynek finanszírozását a Bethlen Gábor Alap biztosítja. A pályázat kiírása szerint a
programban a mindenkori 7. évfolyamos tanulók vehetnek részt.
A sikeres pályázatnak köszönhetõen Cecérõl és Alapról összesen
40 gyermek vehet részt azon az utazáson, amelynek költségét a
szülõk által befizetett önrész és az említett szervezet 968.000 forintos támogatása biztosítja. A támogatást az utazás és a szállás
költségeire lehet fordítani, az önrészbõl kell fedezni tanulók étkezését és a belépõk költségeit.

Az utazó diákok elõkészítõ tevékenységként egy, az egész tanéven átívelõ levelezõs versennyel készültek a kirándulásra. Ennek
a versenynek a döntõjére került sor 2013. május 17-én a Cecei Általános Iskolában. A döntõ után, május 24-én elõkészítõ órákat
tartottak iskolánk pedagógusai Erdély földrajzi, kulturális és
történelmi nevezetességeirõl.
Az utazás során iskolánk tanulói egy 4 napos, 3 éjszakás programon vesznek részt, amelynek címe: Nyergelj, fordulj! A ’48-as huszárok nyomában Erdélyben. Az utazásra május 31-e és június 2-a
között kerül majd sor. A kirándulás során a következõ erdélyi te-

lepüléseket fogjuk érinteni: Nagyvárad, Kolozsvár, Torda, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, Arad. Nagyváradon a testvériskolánk diákjaival egy közös programot szervezünk, melynek része
lesz intézményeink bemutatása, a Juhász Gyula-emléktábla megkoszorúzása és egy közös városnézés. Másnap Körösfõn tartunk
megemlékezést a Vasvári Pál-emlékoszlopnál. Ezután Torockón
felkeressük a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyermekotthonát,
ahol az otthon lakóival közös programokat szervezünk. Ezután
Kolozsváron ismerkedünk a város nevezetességeivel. Délután a
Tordai-hasadékban túrázunk, majd Nagyenyeden megkoszorúzzuk a szabadságharc helyi áldozatainak emléktábláját. A harmadik napon az egykori fejedelmi székhely, Gyulafehérvár nevezetességeivel ismerkedünk meg, majd felkeressük az 1849 tavaszán
sorsdöntõ piski csata színhelyét. Déván libegõvel megyünk fel a
város fölé magasodó várba. A negyedik napon a szabadságharc
bukásának hírhedt helyszíneit keressük fel, így a világosi síkon
idézzük fel a fegyverletételt, majd Aradon a Szabadságszobor
elõtt emlékezünk meg a vértanúkról.
Hazaérkezésünk után bemutatóórát és élménybeszámolót tartunk, illetve részt veszünk az iskola által a Nemzeti Összetartozás
Napja kapcsán tartott témanapon.
Cecei iskola

Bogárd és Vidéke 2013. május 30.
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Ábel és a
kaméleon

Táncházi vigalomtól volt hangos a
miklósi iskola május 22-én, hiszen ismét
eljött hozzánk a Vujicsics együttesbõl ismert Eredics Gábor zenész, és muzsikustársaival együtt táncra perdített kicsiket
és nagyokat egyaránt.
Az NKA által támogatott, rendhagyó óra
elsõ részében beszámoltak a zenekar életérõl, azután közös éneklés következett.
A vidám körtáncba mindenki bekapcsolódhatott, és kedvére rophatta. A zenekar hölgytagja megtanította a gyerekeket
búzaszárral sípolni is. Ezután hangszerbemutató következett. Megszólaltatták a
harmonikát, amelynek három vicces neve is van: mellzongora, poloskaprés és
gyöngyházradiátor. A tamburát, más néven pocakvakarót és a dudát is megismerhették a jelenlévõk.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, szeretnénk többször is találkozni
ezekkel a nagyszerû muzsikusokkal.

vezetésével egy kis kamaraegyüttes szólaltatta meg, tagjai voltak: Furák Alexandra szopránfurulyán, Paczona Boglárka, Strasszer Virág altfurulyán, Nyikos
Nóra, Danicsek Fruzsina gitáron, Zelman Fanni fuvolán, Varga Petra klarinéton és Strasszer Bálint ütõn.
A következõ, lelket gyönyörködtetõ mû
szerzõje Martin J. Nystrom volt. Az
énekkart dr. Huszár Klára kísérte fuvolán és Vitéz Mariann oboán.
A koncert végén Wolf Péter zeneszerzõtõl hangzott el az Ave Maria Bátai Nóra,
Nyikos Nóra és Varga Cecília elõadásában, majd Bródy János dalával kérdezte,
s egyben zárta az énekkar a hangversenyt, Horváth Ferencné Mikuli Erzsébet vezényletével: „Mit tehetnék érted,
hogy a szívedben öröm legyen, mit tehetnék, áruld el nekem”.
A koncertnek helyet adó evangélikus
templomból mindenki szívében örömmel és megnyugvással tért haza.

Tavaszi hangverseny

Sár-fürkész tehetségnap

A miklósi iskola énekkara, a zeneiskolások és vendégeik hagyományos tavaszi
hangversenyét idén is az evangélikus
templomban tartották. A bevezetõ dallamot, a lõcsei virginálkönyvbõl, Szummer
Ádám trombitán, Koska György tenorkürtön játszotta, orgonán kísért Jákob
Zoltán.
Bõjtös Attila köszöntõje után közös ének
és gitármuzsika következett, majd Parnicsán Eszter Domenico Zipoli olasz barokk mester egy orgonadarabját szólaltatta meg. Ezután gyönyörû népénekek
csendültek fel az ódon falak között. Kovács Dominika, Ellenbruck Krisztina,
Huszár Anna, vagyis a Tücsökmadár csoport egy moldvai Szent István-éneket daloltak el.
A lányok a múlt pénteki Pesovár Ferenc
VII. Országos Csoportos Népdaléneklési
Versenyen és a „Hallgassátok meg magyarim” I. Történeti Énekmondó Fesztiválon is felléptek, és két aranyminõsítéssel tértek haza.
Ezután az „Én felkeltem szép piros hajnalba” kezdetû moldvai imádságot hallhattuk az énekkar elõadásában. Majd újra a Tücsökmadár csoport énekelt Fejér
megyei népdalcsokrot. Egy régi angol
dallamra írt madrigál szólalt meg ezután,
szólót énekelt Bátai Nóra és Nyikos Nóra. Közremûködött trombitán Szummer
Ádám, altfurulyán pedig Strasszer Virág.
Az este folyamán kétszer hangzott el költemény, az egyik Rick Alma, a Vörösmarty-szavalóverseny különdíjasa, a másik Danicsek Fruzsina elõadásában.
A 17. századi Heinrich Schütz zeneszerzõt a német zene atyjaként is emlegetik.
Kórusmûvei lélekemelõek, bensõséges
szépségûek. Két zsoltárját Jákob Zoltán

Május 24-én, pénteken, 8.30-tól Örspusztán került megrendezésre a III.
„Sár-fürkész” tehetségnap. A tehetségnapot az Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói
Alkuratóriumának
„Közoktatásban mûködõ tehetséggondozó mûhelyek támogatása” címû, NTP
– OKA – XXI – 218. számú pályázata
fenntarthatóságának jegyében szerveztük. Iskolánként 6 fõbõl álló csapatokat
vártunk, akik a biológia, földrajz és a természetvédelem témakörében mutattak
érdeklõdést. A rendezvényen Cece,
Alap, Sárbogárd és Sárszentmiklós általános iskolái vettek részt. A reggeli hûvös
idõ ellenére szerencsére napos idõben
volt részünk a délelõtt folyamán.
Németh Mária mûhelyvezetõ köszöntése
után csapatonként a gondosan megtervezettek szerint indult a program. Miután
az állomásvezetõ tanár nénik elfoglalták
a helyüket, elkezdõdött a verseny. Az
egyes megállóknál biológiával és környezettel kapcsolatos feladatokat kellett
megfejteni, Magdi néni vezetésével pedig drámajátékokkal pihenhettük ki a sétálás fáradalmait. Ezt követte a feladatlapok kitöltése, melyeket földrajzból Téglás Anita néni, biológiából pedig Németh
Mária, Babi néni állított össze. Itt is
hasonló témájú feladatsorok vártak megoldásra.
Az eredményhirdetésen megtudtuk,
hogy az elsõ két helyen a miklósi iskola
csapatai végeztek. Ajándékul emléklapot, oklevelet és ajándékként egy Sárfürkész 2013 feliratú faszeletet kaptunk.
Ezen az együtt töltött délelõttön mindenki nagyon sokat tanulhatott!

Talán nem véletlen,
hogy Krencz Ábel
épp egy kaméleont
választott magának
házi
kedvencnek
(nem játékot, hanem
igazit!). Minthogy õ
maga is olyan kiválóan alkalmazkodik az
iskolában õt körülvevõ ismeretpalettához.
Jeles kis nyelvészként, a matematikában, rajzban, de láttam már õt néptáncosként,
énekelve is a színpadon. Éppen elmélyülten
fürkészte zsenge veteményesét, amikor meglátogattam õt otthonukban egy kiemelkedõ
eredmény kapcsán.
A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, a Veszprémi Egyetem Mûszaki Informatikai Kar és a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium matematikai munkaközössége segítségével, a Kangourou sans Frontieres
nemzetközi alapítvány által koordinált, egyfordulós, közel 50 ország általános és középiskolai diákjai számára meghirdetett Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny idei megmérettetésén ugyanis Ábel is indult a Sárszentmiklósi Általános Iskola 2. osztályos diákjaként, tanára, Horváth Veronika biztatására. E verseny elsõdleges célja, hogy népszerûsítsék a matematikát, valamint tehetségeket válasszanak ki. A gyerekek mellett felkészítõ tanárokat is díjaznak.
Minden résztvevõ egyszerre írta a tesztet a saját iskolájában. Ábel korosztályának 24 feladatot kellett megoldani. Ezek közt volt logikai, intelligencia-teszthez hasonló és matematikai feladvány is. Ábel mindössze három
pontot veszített, így a Magyarországon induló
több mint ötezer 2. osztályos diákból bekerült
a legjobban teljesítõk közé, a 8. helyen végezve, holtversenyben egy budapesti kisfiúval.
Az országos, nagyszabású díjkiosztóra április
27-én került sor Budapesten, az ELTE Természettudományi Karának épületében, a Bolyai teremben. Ábel – szülei és tanára kíséretében – itt tudta meg, hogy pontosan hányadik helyen is végzett. Eredményét oklevéllel,
megoldófüzettel, egy sapkával és plüssdelfinnel jutalmazták, majd pazar állófogadáson
vehettek részt.
Ám láthatóan Ábel számára nem az eredményekrõl, versengésrõl szól a megmérettetések
sora – melyekrõl oklevelek tanúskodnak –,
sokkal inkább a gyermeki kíváncsiság szülte
felfedezni vágyásról, megtapasztalásról. Kívánom, hogy ezt az adottságot minél tovább
meg tudja õrizni!
Mindenek között a legkedvesebb foglalatossága Ábelnek azért mégiscsak a rajz, ami
édesanyja, Zocskár Zsuzska mûvészi vénája
révén családi örökség.

„MiSulink” újságíró szakkör

Hargitai–Kiss Virág
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NAGYMAMA RECEPTJEI

TEGNAP MESÉLTÉK

Majoránnás sárgarépaleves

Figyeled, mennyire elborítanak bennünket mostanában a hivatalos iratok? Itt, barátom, a papír tonnái csúsznak le naponta egy
Rém torkán, s ezt a Rémet úgy hívják, hogy Bürokrácia. Hadd
fogyjanak a papírgyártáshoz szükséges erdõk, hadd fogyjon az
oxigén! Minek folyton lélegzeni?

Hozzávalók: 25 dkg sárgarépa, 3 dl tej, 1 púpozott ek finomliszt, 3
ek olaj, 1 púpozott tk szárított majoránna, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 mk törött bors, ízlés szerint só, 1 mk cukor, 1 tk ecet.
A sárgarépát megtisztítjuk és apró kockákra vágjuk. Egy kis fazékban megforrósítjuk az olajat, majd a sárgarépakockákat rátéve erõs hõfokon megpirítjuk, közben kevergetjük, hogy egyenletesen piruljon. Rászórjuk a majoránnát és felöntjük 7 dl vízzel,
felforraljuk. Ezután sózzuk, borsozzuk, és a sárgarépát puhára
fõzzük. Közben 1 dl tejben simára keverjük a lisztet, és a többi tejet is hozzáöntve belecsorgatjuk a forrásban lévõ levesbe. Ekkor
beleszórjuk a petrezselyemzöldet, és 5 percig forraljuk, közben
keverjük. Végül ecettel és cukorral ízesítjük. A hõforrásról lehúzva, befedve hagyjuk állni 10 percig, csak ezután tálaljuk.

Töltött bundás kenyér
Hozzávalók (3 fõre): 6 szelet kenyér, 5 dkg sonka, 5 dkg sajt, 5 ek
tejföl, 4 tojás, só.
A kenyeret megkenjük tejföllel, teszünk rá egy szelet sonkát,
megszórjuk a lereszelt sajttal, a tetejét befedjük egy másik szelet
kenyérrel. Fogvájóval rögzítjük, hogy ne essen szét, majd a felvert,
megsózott tojásba forgatjuk. Olajban kisütjük. Papírszalvétára
szedjük ki, hogy az olajat jól felszívja. Mielõtt tálalnánk, a fogvájót
mindenképp szedjük ki belõle!

Joghurtos tojássaláta
Hozzávalók: 5 db tojás keményre fõzve, 6 ek joghurt, 3 ek majonéz, 1 ek mustár, 1 tk magos mustár, 1 tk szezámmag, só, bors, 3
csepp édesítõ (vagy egy teáskanál cukor), 1 csipet kurkuma, 1 tk
csemege paprikakrém, 3 dkg petrezselyemzöld.
A tojásokat megpucoljuk, a fehérjét felszeleteljük, a sárgáját villával összenyomjuk. A sárgájához adjuk a joghurtot, a majonézt, a
mustárt, az édesítõt, a kurkumát és a paprikakrémet. Ízlés szerint
sózzuk, borsozzuk. Végül belevagdossuk a petrezselymet. A
krémbe keverjük a tojásfehérjét. Fogyasztásig hûtõbe tesszük.

Cseresznyés vajas piskóta
Hozzávalók: 5 tojás, 25 dkg vaj vagy margarin, 18 dkg cukor (lehet több is, ha valaki édesebben szereti), 25 dkg liszt, csipet só, reszelt citromhéj, vaníliás cukor, 1 púpos tk sütõpor, kb. 2 marék
magozott cseresznye.
A tojások sárgáit habosra keverjük a cukorral, sóval, citromhéjjal,
sütõporral és a puha (nem olvasztott!) vajjal. A lisztet is beledolgozzuk a masszába. A fehérjéket kemény habbá verjük, majd a
lisztes keverékbe forgatjuk, vigyázva, hogy ne nagyon törjön meg.
A tésztát kivajazott, lisztezett tepsibe öntjük, egyenletesen szétkenjük, és a tetejére cseresznyét rakunk. Elõmelegített sütõben
kb. 25 perc alatt pirosra sütjük. Tálaláskor megszórhatjuk porcukorral.

Csilléryek találkozója
Ezúton tudatjuk, hogy 2013. június 1-jén, szombaton, 10 órától
rendezzük a Csilléryek családi találkozóját Cecén, a Paradicsom csárdában.
Részvételüket a családtagok, illetve hozzátartozók lehetõség
szerint elõre jelezzék az esetleges ebédrendelés miatt is a találkozót szervezõ Katona Klárinak a 06 (30) 3088 274-es telefonon, illetve a katonakg@gmail.com e-mail címen.

Szóval a múltkor megáll a házam elõtt egy autó. A benne ülõ
hölgy közölte, hogy õ az ilyen és ilyen szemétszállítási cég megbízottja, õk intézik az én szemetem elszállítását is, és valamilyen felmérés dolgában keres fel. Elnézést kért, hogy ki sem száll a kocsiból, mert ott kényelmesebben tudja intézni az írnivalókat. Csak
egy udvarias kézmozdulattal jeleztem, hogy ó, hát ez természetes.
– Anyja neve? – tette fel az elsõ kérdést.
Nemet intettem a fejemmel.
– Tehát ismeretlen? – folytatta a nyomozást.
Kifejtettem, hogy újabban néha naponta érdeklõdnek különbözõ
hivatalokban szegény anyukám neve iránt, legalább huszonöt helyen rögzítették is, és egyáltalán nem értem, hogy mi köze ennek a
számomra szent névnek a krumplihéjhoz, amit kidobok. Erõsködött, hogy tõle megkövetelik az adatfelvételt. Megkötöttem magam, nem árultam el anyu nevét.
– No jó, akkor születési hely és idõ?
Ezúttal a felnyújtott mutatóujjam jobbra-balra való ingatásával
fejeztem ki a néma elzárkózást.
A hölgy bedühödött. Fogalmam sincs az ügyintézéshez, mondta.
Az egész ügykezelés adatokon nyugszik, a hivatali rendszer az
egész világot behálózza, az adatok adják a vasvázat, amelyek nélkül az egész összedõl, mint egy rozsdás híd. Én megint az ablaktörlõt utánoztam az ujjammal. Kijelentettem, hogy az õ munkájukhoz három adat kell: a lakcímem, ahonnan szállítanak, a nevem, mert én fizetem és a díj befizetését igazoló szelvény. Az én
ezreseimnél nincs betonkeményebb adat, és látni fogja a hölgy,
hogy a kidobott papír zsebkendõimet remekül fogják eljuttatni a
lerakodóhelyre anélkül, hogy a születési helyemet és az év, hó,
nap bûvös triászát újra és újra rögzítenék a géjeik memóriájában.
Én tényleg megmakacsoltam magam, és megtagadtam a személyes adataim közlését.
Bevallom, elõször csak ösztönösen mondtam nemet, zavart a szemét és az anyám összekapcsolása. De egyszer csak világnézeti alapozást kapott az egyszemélyes polgárháborúm. Tényleg: mi közük ahhoz, hogy mely napon láttam meg a napvilágot? Nem elég,
hogy a félelmetes megfigyelõ, lehallgató, elektronikus gesztusaimat agyonelemzõ gépezeteik segítségével minden lépésemrõl értesülnek? Miért kell még azt is tudniuk, hogy Felsõmocsoládon
születtem?
L. A.

IDÕJÁRÁS
A szerdai nyárias nap után csütörtökre ismét visszaesik a hõmérséklet. Ezt
egy újabb magassági hideg légörvény, sekély ciklonális mezõ okozza, hatására pedig újfent többfelé kell számítanunk csapadékra, esõ, záporesõ, zivatar egyaránt elõfordulhat. Csütörtökön és pénteken a keleti-északkeleti országrészben összességében nagy mennyiségû csapadék várható. Szombaton és vasárnap várhatóan valamelyest fordul a kocka, a Dunántúlon valószínû nagyobb mennyiségû csapadék, de keleten sem maradnak szárazon az ott
élõk. A csapadék formája az idõ elõrehaladtával egyre inkább záporos jelleget ölt, a záporok mellett egyre többfelé valószínû délutáni zivatar, melyet felhõszakadás is kísérhet. A hõmérséklet valamelyest emelkedik, de a nyárias
értékekre egyelõre még várni kell.
www.metnet.hu
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A gördülõ kövön nem nõ moha,
avagy Kincses Kalendárium 1953
Május 9., Gergely napja
Ezen a napon született 1935-ben Bertha Bulcsu író.
*
Bertha Bulcsu-díj Horváth Lajos írónak alkotó munkásságáért
Gyurkovics Tibor (sk), a kuratórium elnöke
(A díszoklevélen Eigel István rézkarca Bertha Bulcsuról)

Budapest, 1999. május 6.
Szerettem is meg nem is az Irodalmi Izéket (összefoglaló néven
neveztem így a közgyûléseket, a tagságot bíráló–dicsérõ üléseket
stb.).
Szeretni azért szerettem, mert ilyenkor szoktam találkozni az ország minden részébõl egybesereglõ íróbarátaimmal, s jókat tudtunk dumálni az Izét követõ eszem- iszomokon.
1997 decemberében a Fészek Klubban volt az Izé. Én Sébor Józsi
költõ barátommal ültem egy asztalnál (mely tele volt szendvicsekkel, pogácsákkal s minõségi borokkal), valamint egy nõvel, akit
Józsi a fene tudja, honnan szedett össze.
Az Izé után odajött hozzám Bertha Bulcsu. Már nagyon beteg volt
szegény, kampósbottal járt.
– Lajoskám, egész este téged figyeltelek. Nem tetszett, hogy milyen sokat iszol és cigarettázol. No, és az a nõ sem nyerte el a tetszésemet.
– A nõt Sébor Józsi hozta, nekem semmi közöm hozzá – kapaszkodtam utolsó mondatába, hogy az elõzõekrõl eltereljem a figyelmét. Nem sikerült…
– Elhiszem, hogy a Józsi hozta, de éjjel te is meg fogod kefélni
(igaza lett!). Vigyázz az egészségedre, mert nagyon tehetséges
vagy, s RÁD ÓRIÁSI SZÜKSÉGE VAN A MAGYAR IRODALOMNAK!
És megcsókolt. És elbicegett. És soha többé nem láttam.
Amikor – 1999. május 6-án – megkaptam a Bertha Bulcsu-díjat, illett mondani néhány köszönõ szót. Az imént leírt történetet meséltem el, s hozzátettem:
– Számomra az a mondat volt az igazi Bertha Bulcsu-díj…
Horváth Lajos
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Lapszemle 1913. május 25.
Szokásunkhoz híven most is bõséges híranyagból merítünk,
mely az élet legkülönfélébb területeit fogja át. Nem fér már
ide, de megemlítendõ egy érdekes kis elbeszélés a csarnok rovatból: Prepeliczayné Korponay Aranka nagyatyja, Huszár
József úti élménye alapján papírra vetett írása a 19. század
eleji török világot idézi.
Meghalt Csengery György. A kérlelhetetlen kaszás nem kegyelmez.
Sokszor sokáig feni, mintegy szándékosan késlekedve szerszámját,
míg le suhint vele, de az utóbbi idõben mindgyakrabban váratlanúl
csap le és olt ki becsületes, szép, a társadalomra még igen hasznos életeket. Csengery Györgyöt is váratlanúl támadta meg s pár pillanat
alatt végzett vele. A piros-pozsgás, délceg járásu nyugalmazott megyei
utóbb járási állatorvos, 68 éve dacára, könnyen, frissen teljesítette
kötelességét, gyógyított, példás lelkiismeretességgel látta el a község
husvizsgálatát, hóban-fagyban, rekkenõ nyári melegben. Nem látszott meg rajta egy hosszú élet küzdelme, nem ismert fáradtságot sohasem. Utolsó napján, f. hó 20-án, este még eljátszotta szokásos
tartlipartieját feleségével, majd nyugalomra tért. És éjfél után fél órával már halott volt. Szívszélhûdés ölte meg. Családján kívül az egész
Sárbogárd és környéke adózik igaz kegyelettel a puritán becsületességû öreg úr emlékének. Ravatalára koszorút helyezett a „Tinódy Sebestyén Kör” is, melynek hosszú éveken át gazdája volt. Temetése
csütörtök délután ment végbe impozáns részvét mellett.
Megtámadott pályaõr. Folyó évi február 4-én, Kazi József 44-es õrházbeli máv. váltóõr, esti 10 óra tájban hazafelé baktatott, mikor két
sárbogárdi legény megtámadta és botokkal agyba-fõbe verték. Kazi
csupán az egyik támadóját ismerte fel ifj. Sárközi János személyében,
amint lámpájával, egy pillanatra, annak arcába világított. Sárközirõl
kiderült, hogy a váltóõrnek régi haragosa s bár mindvégig tagadásban
volt, a május 20-án megtartott tárgyaláson súlyos testi sértésért 15 napi fogházra ítélte a bíróság. Az ítéletben vádlott meg is nyugodott.
Májfa tánc. Szép ünnepséget rendezett a nagyhantosi uradalom az
uradalmi cselédség részére e hó 18-án. Mudry János intézõ udvarában felállított májfát táncolták. Amíg a sárosdi cigánybanda a ropogós gyorscsárdást húzta
a hantosi legények és
menyecskék lábai alá,
néhány fiatalabb legényke a májfa kiásásához
fogott. A tánc hevében
nem is gondolt a jókedvû fiatalság arra, hogy a
májfa, mely alatt táncoltak, el is dõlhet. A hatalmas fa egyszer csak elhajlott a táncolók feje felett s a következõ pillanatban alá is zuhant volna, ha Mudry János intézõ – aki atléta erejû ember – a hatalmas fenyõ szálat izmos karjaival fel nem tartja addig, amíg elugráltak alóla
a táncolók és a megrémült cigányok. A nép mulatságon részt vett a
környék uri osztálya is.
Eljegyzés. A járásunkban is elõnyösen ismert Stern Gábor földbirtokos Paksról, eljegyezte Rosenthal Samu téglagyáros fess és bájos leányát Irmát Mohácsról.
Polgári iskola Sárbogárdon. Egyes székesfehérvári lapok téves híradásával szemben, mely hírforrások a sárbogárdi polgári iskoláról
mint positívumról számolnak be, azt a helyreigazítást kell tennünk,
hogy a polgári iskola létesítése Sárbogárdon még csak a távoli jövõ
zenéje. Az egész dologból csak annyi igaz, hogy a sárbogárdi
intelligentia körében élénk mozgalom indult meg egy polgári iskolát
segélyzõ-egyesület létesítése iránt, mely szemben a községi képviselõ-testület maradiságával, társadalmi uton igyekszik az annyira
óhajtott polgári iskolát létesíteni. Ez az egyesület a legközelebbi napokban már meg is fog alakulni és bizton remélhetõ, hogy dicséretre
méltó actiójuk sikerre fog vezetni.
(-b -n)
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

Ha „süket” a telefon...!

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig,
P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30,
tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet
2013. június
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
Június 1-2.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos út 1/a.,
06-30-639-3977;
június 8-9.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-5208-877;
június 15-16.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út 30/a,
06-20-355-7213;
június 22-23.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24.,
06-30-8161-376;
június 29-30.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

16

TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 1., 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 Vízitúra 10.00 Noé barátai
10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 A
Bahreini Nemzeti Színház 13.05 Angi jelenti 13.35 A világörökség kincsei 13.55
Videoton FC–PMFC-MATIAS labdarúgó-mérkõzés 15.55 Zöld Tea 16.35 Két
csirkefogó… meg egy fél 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Apád, anyád idejõjjön! 22.25 Vörös vihar 0.10
Nagyon zene 1.10 A sziklatanács titka
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.20 Az operaház fantomja 11.00
XX. század – A legendák velünk élnek 11.30 Házon kívül 12.00 4ütem 12.40
Dilinyósok: A tök, a szék és a fagyott tudós 13.05 Agymenõk 14.10 A zöld íjász
15.10 A hõs legendája 16.15 Üldözési mánia 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz
19.30 A szövetség 21.30 Emelt fõvel 23.05 Amityville-i horror 0.50 Sakklépések
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Babavilág
12.00 Tûsarok 12.30 Autóguru 13.00 Abraka babra 13.30 Doktorok 14.30
Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.30 Monk – Flúgos nyomozó 16.30 Kettõs ügynök 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.15 Az ének iskolája
21.15 Apádra ütök 23.15 Kínzó látomás 0.45 Célkeresztben 1.40 Astro-világ
2.45 Monk – Flúgos nyomozó 3.35 Kettõs ügynök 4.25 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

Június 2., 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 Úton-útfélen 9.45 Útmutató 10.40 A sokszínû vallás 10.55 Evangélikus magazin 11.20 Református ifjúsági mûsor 11.30 A heidelbergi káté 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 Labdarúgó vb magazin 13.05 TS – Sport 7 13.35 Úti célok 13.50 Komisz kamaszok
Afrikában 15.20 Bolyai-díj átadása 16.25 Szombathelyi Haladás–Budapest Honvéd labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Magyarország, szeretlek! 21.30 Egy lányról 23.10 A rejtekhely 0.40 A Budapesti
Fesztiválzenekar hangversenye
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35
Teleshop 11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.35 Tuti gimi 13.35 A szövetség 15.45 Egy cipõben 18.30 Híradó 18.55 Cobra
11 20.00 X-Men – Az ellenállás vége 21.50 Égetõ bizonyíték 23.45 Portré 0.20
Cobra 11 1.25 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.30 Astro-világ 11.35 Nagy vagy!
12.35 Egészségmánia 13.05 Stahl konyhája 13.35 Több mint testõr 14.05 Kalandjárat 14.35 Hawaii Five-0 15.35 Lángoló Chicago 16.30 Apádra ütök 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Bébi mama 21.50 Cool Túra 2. – A Sörpingpong 23.40
Greenberg 1.35 Astro-világ 2.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05
Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metro Klubtól a Szigetig 16.00
Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi
újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok
nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport
23.07 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Június 3., 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 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek
krónikája 15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 A szenvedélyek lángjai 16.35
Rex felügyelõ 17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény
22.10 Az Este 22.45 Kortárs 23.15 Aranymetszés 0.10 Híradó 0.25 Boston Legal
– jogi játszmák 1.05 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 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 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 Dr. Csont 22.10
Showder Klub 23.20 Észvesztõ 0.20 Reflektor 0.35 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
Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.40 NCIS 23.40 Összeesküvés 0.40
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Update Konyha 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25 Egy hulla a szobatársam 4.00
Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 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
21.58 Zene 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

Június 4., 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 Sao Paulo
15.10 Boston Legal – jogi játszmák 15.55 A szenvedélyek lángjai 16.45 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Ábel az országban 22.15 Az Este 22.50 Krisztusnak ajánlva –
Bogdánffy Szilárd élete és kora 23.35 Híradó 23.50 Boston Legal – jogi játszmák
0.35 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 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 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 Bûnös szerelem 16.20 Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok
közt 21.10 Jó, a profi 22.15 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.50 Reflektor 0.10 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 Utódomra ütök 23.40 Esküdt ellenségek 0.40 Update Konyha 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25 Kelj fel, komám, ne
aludjál! 3.50 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 21.58 Zene 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

Június 5., SZERDA
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
Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Vörös tûzhangya – A legyõzhetetlen hadsereg 14.15 Útravaló 14.30 Vadászfilm 15.10 Boston Legal – jogi játszmák 15.55 A szenvedélyek lángjai 16.45 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Életmûvész 22.00 Az Este 22.35 Summa 23.05 Múlt-kor 23.35 Híradó 23.45 Boston
Legal – jogi játszmák 0.35 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 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 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Kettõs játszma
17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 Szulejmán 22.20 Házon kívül
22.55 Döglött akták 1.00 Reflektor
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 Hibrid 0.45 Update Konyha 0.50 Tények 1.25
Astro-világ 2.30 Kettõs ügynök 4.05 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 21.58 Zene 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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Június 6., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Vízitúra 13.55 Gasztroangyal
15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 A szenvedélyek lángjai 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality Show
22.05 Az Este 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40
Híradó 23.55 Boston Legal – jogi játszmák 0.40 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 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 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 Bûnös szerelem 16.20 Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt
21.10 A majmok bolygója 23.35 A rejtély 0.40 Reflektor 0.55 A Grace Klinika 1.50
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 A pók hálójában 23.45 Propaganda
0.45 Update Konyha 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 Huszonöt millió fontos
váltságdíj 4.10 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 21.58 Zene 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

Június 7., 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 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Életmûvész 14.30 Történetek a nagyvilágból
15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 A szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelõ 17.25 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca Extra 20.15 Legenda 21.30 Az Este 22.05
Forma-1 23.50 Híradó 0.05 Boston Legal – jogi játszmák 0.50 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 4ütem 13.40
Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30
Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 A zöld
íjász 22.05 Gyilkos hajsza 23.10 Gyilkos elmék 0.10 Reflektor 0.25 Gasztrotúra
0.50 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 Az olasz meló 23.50 Jog/Ászok 0.50
Update Konyha 0.55 Tények 1.30 Astro-világ 2.35 Az olasz meló 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 A zsidó vallási
felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem
0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Május 31., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Pál Ferenc elõadása 1-2. rész 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Kossuth – anyák napi ünnepség (ism. 40p), Pünkösdi tánc Alapon (~150p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 1., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Kossuth – anyák napi ünnepség (ism.
40p), Pünkösdi tánc Alapon (~150p) 18.00 Lapszemle 19.00 Költészet
napja Pálfán (ism. 33p), Pünkösd a sárbogárdi reformátusoknál (60p), Pünkösdi családi nap Sárszentmiklóson (125p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 2., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Kossuth – anyák napi ünnepség (ism.
40p), Pünkösdi tánc Alapon (~150p) 13.00 Heti híradó 14.00 Költészet
napja Pálfán (ism. 33p), Pünkösd a sárbogárdi reformátusoknál (60p), Pünkösdi családi nap Sárszentmiklóson (125p) 18.00 Heti híradó 19.00 Pál Ferenc elõadása 3. rész (ism. 43p), Éjféli Kiáltás Gospel Kórus (ism. 72p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 3., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Pál Ferenc elõadása 3. rész (ism. 43p),
Éjféli Kiáltás Gospel Kórus (ism. 72p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Pörköltfesztivál (10p), Nyugdíjasklubok találkozója (90p), Nyílt nap a Cece
óvodában (40p), 5 éves a Sáregresi Népdalkör (~70p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Június 4., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Steitz Ádám-emléktábla avatása (~35p), Cecei nyúltelep (60p), Tavaszi hangverseny Sárszentmiklóson
(76p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 5., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Pörköltfesztivál (10p), Nyugdíjasklubok találkozója (90p), Nyílt nap a Cece óvodában (40p), 5 éves a Sáregresi
Népdalkör (~70p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport:
Alapi Díjugrató (32p), Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Június 6., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Alapi Díjugrató (32p), Megyei I.
osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Pál Ferenc
elõadása 3. rész (ism. 43p), Éjféli Kiáltás Gospel Kórus (ism. 72p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK / KÖZLEMÉNYEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul
2013. június 7-én és július 5-én,
pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
INTENZÍV NYÁRI TANFOLYAM:
június 14-én, 18 órakor.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790

KÉRDEZTÉK
Ki fizeti a gumit?
A Posta utca végén és a gimnázium sarkánál lévõ keresztezõdésben több napja
üvegszilánkok hevernek szanaszét a fõutcán. Volt, akinek ki is lyukadt a kerékpárján a gumi emiatt. A panaszosok
kérdezik: õk menjenek ki összesöpörni,
vagy kinek a dolga lenne? Kié a felelõsség? Ki fizeti meg a tönkrement kerékpárgumikat?
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

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
Tûzifa-akció! Csertölgy aprítva: 2160 Ft/q, akác aprítva 2400 Ft/q. Ingyenes házhozszállítással! 06 (30)
290 2531 (3557921)
2
Alapon, Kossuth utca 110. szám alatt 2130 m -es
telken, kétszobás, gázfûtéses, cserépkályhás családi ház eladó. A házhoz pince, melléképület tartozik.
Ár: 4.200.000 Ft. Érdeklõdni a 06 (20) 823 6402, 06
(30) 3390 651-es telefonszámokon lehet. (3557920)
2
Alapon, Fõ út 248. szám alatt, 2529 m -es telken,
háromszobás gázfûtéses családi ház eladó. A házhoz
pince, szerelõakna, garázs, melléképület, kert tartozik. Ár: 5.500.000 Ft. Érdeklõdni a 06 (30) 500 2213,
06 (30) 3390 651-es telefonszámon lehet. (3557920)
Harmadik emeleti erkélyes lakás, egyedi meleg vízzel, fûtés egyedire megoldható, eladó. 06 (30) 595
8017 (3557918)
Sárbogárd központjában felújított családi ház eladó.
06 (20) 419 4940
Kereseti lehetõség az Avonnál 06 (30) 2266 398
Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-,
dinnyepalánta kapható. Cece, Deák u. 81. (63-as út)
06 (30) 418 7854
Ady-lakótelepen kétszobás, elsõ emeleti, gázfûtéses lakás eladó. 06 (30) 305 6006 (3557949)
Ház eladó Sárszentmiklóson. 06 (30) 424 5268
Eladó egy tekercs hõszigetelt tapéta 10m x 0,5 m x
4mm.06 (20) 405 7366
2
Sárbogárd központjában a Posta utcában 2005 m
alapterületû építési telek jó áron eladó. Érdeklõdni:
06 (30) 348 7518
Sárbogárdi bútorozott albérleti szoba kiadó, hölgy
részére, gondozásért cserébe. 06 (25) 462113 (800016)
Használt bútorok, hûtõk, gáztûzhelyek, színes tévé
eladó. 06 (30) 532 6170 (8200013)
Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (30) 532
6170
Olcsón eladó Sárbogárdon összkomfortos családi
ház melléképületekkel, nyári konyhával, pincével,
kerttel. Telefon: 06 (30) 3988570

2013. május 30. Bogárd és Vidéke

GOLGOTA TEMETKEZÉS
TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Vállaljuk temetések teljes körû lebonyolítását.
Széles körû kegyeleti kellékek választéka (koporsós és urnás temetéshez), elhunytszállítás,
sírásás, hantolás, kriptaépítés, ravatalozás.
Családi koszorú árából 10.000 Ft kedvezmény
vagy a szertartást végzõ díjának árából 8.000 Ft
kedvezményt adunk.
Díjmentes szolgáltatások: anyakönyvezés, sírkõfedlap levétele és visszahelyezése temetéskor.
Iroda és bemutatóterem:
Sárszentmiklós, Köztársaság út 180/A –
06 (20) 460 7151, 06 (20) 217 6437
Alap: Zsigmond Györgyné,
VIRÁGBOLT, Honvéd út 14., 06 (20) 217 6437
Pálfa: Popelis Lászlóné,
VIRÁGBOLT, Fõ út 12., 06 (20) 217 6437
Elektromos Moped mozgáskorlátozottak részére, új
állapotban eladó. Telefon: 06 (30) 470 5967 (8000119)
Ady-lakótelepen július 1-jétõl albérlet kiadó, 06
(70) 291 8389 (8000118)
Eladó 1 db 140 x 140-es fakeretes bukó-nyíló ablak.
Telefon: 06 (30) 3292 101 (800053)

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a környezet védelmének általános szabályiról szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e)
pontjában és az 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2013. május 10-ei ülésén „Tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetérõl”
tárgyú elõterjesztés alapján elemezte, értékelte
illetékességi területén a környezet állapotát.

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 32. § (1) bekezdése
szerint a helyi iparûzési adóról az adóévet követõ év május 31-éig kell bevallást tenni. Az Art. 2.
számú melléklet II. fejezete alapján a vállalkozó
a megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet
követõ év május 31-éig fizeti meg, illetõleg ettõl
az idõponttól igényelheti vissza.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. §
(1) bekezdése szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység, a (2) bekezdés értelmében
az adó alanya a vállalkozó (õstermelõ is).
A 2012. évre szóló iparûzési adóbevallás nyomtatványa Sárbogárd város honlapjáról
(www.sarbogard.hu) letölthetõ, vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási idõben átvehetõ.
Felhívom a figyelmet, hogy az Art. 172. § (1) bekezdése értelmében a bevallási kötelezettség
határidõn túli teljesítése esetén a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500
ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható.
Demeterné dr. Venicz Anita Jegyzõ

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben
érintett feleket, hogy Sárbogárd külterületén, az
Aranyponty Halászati Zrt. által üzemeltetett rétszilasi halastavak részleges környezetvédelmi
felülvizsgálata tárgyában, 49401/2013. iktatószámon (folyamatban lévõ közigazgatási hatósági eljárásban) a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség közmeghallgatást rendelt el.
A közmeghallgatás helye: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.).
A közmeghallgatás idõpontja: 2013. év június
12. (szerda) 10.00.
A közmeghallgatást elrendelõ VÉGZÉS másolati
példánya a sárbogárdi polgármesteri hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2013. május 28-án kifüggesztésre
került, mely a hivatal nyitvatartási ideje alatt
hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig megtekinthetõ, illetve áttanulmányozható.

Az elõterjesztésben foglaltak szerint a képviselõ-testület a 115/2013. (V. 10.) kth. sz. határozatával meghozta döntését.
A hivatkozott jogszabályi helyekben elõírt kötelezettségeknek megfelelõen tudatom, hogy a
nyilvánosság elõtti közzétételi kötelezettségre
tekintettel a fenti tárgyú elõterjesztés és Sárbogárd Város Települési Környezetvédelmi Programja teljes terjedelmében megtekinthetõ Sárbogárd város honlapján (www.sarbogard.hu),
valamint munkaidõben a polgármesteri hivatal
mûszaki osztályán (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2., em., 4. sz. iroda).
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Bogárd és Vidéke 2013. május 30.
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Karate-edzõtábor

XVIII. Bruzsa Miklós
Emléktorna
2013. május 31., péntek
Sárbogárdi és környékbeli
általános iskolák labdarúgóiskolaválogatottjainak tornája
Helyszíne:
Sárszentmiklós SE Sporttelep
Program:
12.45 megemlékezés a sírnál,
virág elhelyezése;
12.50 sorsolás;
13.00 ünnepélyes megnyitó;
13.05 ritmikus gimnasztika zenére;
13.15–15.30 ifjúsági
csoportmérkõzések;
15.30 eredményhirdetés, díjak átadása.
A rendezvény napján büfé üzemel.
Szervezõk,
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola,
Sárszentmiklós Sportegyesület,
Sárszentmiklós Egyesület

FELHÍVÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Hõsök terén a közparkoló 2013. június 7-én (pénteken) egész nap, a kultúrház környéke 11.00 és
15.00 óra között lezárásra kerül.
A parkoló területén ezen a napon a sárbogárdi
kék lámpás szervezetek (mentõszolgálat, tûzoltóság) a Vöröskereszttel közösen mentési bemutatót, majd jótékonysági rendezvényt tartanak.
Kérem szíves megértésüket.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

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

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

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

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

23 3 2
19 2 7
17 3 8
16 6 6
16 4 8
1012 6
12 511
12 313
11 512
9 712
9 415
8 614
7 516
7 417
7 318
3 421

75
73
47
64
73
49
56
39
45
25
37
46
37
46
35
29

Május 24-25-én a Nihon Karate Kyokai SE szervezésében edzõtábort tartottak a sárbogárdi Steitz Ádám-tornacsarnokban, melyre Sárszentmiklósról, Cecérõl, Velencérõl,
Pákozdról, Pomázról és Budapestrõl is érkeztek résztvevõk.
A rendezvény vendége volt Antal János 8 dan JKA Mester, a Magyarországi Shotokan
Karate megalapítója, aki élete 75. évében is jó egészségnek örvend, melyet edzés közben
is bizonyított. A táborban Szûgyi István 5 dan JKA Mester és Németh Attila 6 dan JKA
Instruktor Mesterek vezetésével közel 60 fõ vett részt.
A tábor egyben az utolsó edzés is volt ebben a tanévben, melyen nagyon sok érdekes gyakorlatot sajátíthattak el a karatékák.
Akik szeretnének megismerkedni a karate szépségeivel, azokat szeptembertõl a Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében hétfõi és szerdai napokon 18 és 19 óra között
várjuk!
OSS Németh Attila

TÁJÉKOZTATÓ SZIRÉNAPRÓBÁRÓL
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû
Zrt. 30 km-es körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres,
Vajta településeken
csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor
2013. június 3-án, hétfõn, 13.00 órakor.

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

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

54
42
17
32
22
23
1
-3
-7
-23
-5
-5
-32
-35
-29
-52

72
59
54
54
52
42
41
39
38
34
31
30
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

26
25
27
25
26
27
27
27
27
27
27
26
27
26
27
27

26
18
17
16
16
14
13
10
10
9
9
7
5
4
3
3

0 0 135 20
4 3 91 20
5 5 84 28
5 4 75 34
5 5 63 38
211 64 68
5 9 68 59
611 49 50
611 45 62
414 54 62
216 34 54
415 48 64
616 36 84
319 33 103
420 36 96
321 30 103

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

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

A csoport állása

A csoport állása
21
31
30
32
51
26
55
42
52
48
42
51
69
81
64
81

A Zöldharmónia csoport eredményei

115
71
56
41
25
-4
9
-1
-17
-8
-20
-16
-48
-70
-60
-73

78
58
56
53
53
44
44
36
36
31
29
25
21
15
13
12

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

25
25
25
25
24
24
25
25
25
24
25
24
24
24

20
17
15
14
13
11
10
10
10
9
8
7
5
0

4 1
2 6
6 4
3 8
3 8
211
411
411
312
312
512
215
316
222

97 31 66
69 25 44
81 35 46
54 45
9
63 33 30
63 61
2
58 51
7
46 43
3
38 47 -9
53 65 -12
48 61 -13
40 59 -19
48 59 -11
19 162 -143

64
53
51
45
42
35
34
34
33
30
29
23
18
2

20

KÖZÖSSÉG / HIRDETÉS

2013. május 30. Bogárd és Vidéke

Borongós gyereknap
Jól ráijesztettek a meteorológusok a gyerekes családokra, hogy
jön az égi haddelhadd vasárnap. Aztán csak egy kicsit hûvösebb
lett. A bátrabbak azért kimerészkedtek a gyermeknapi rendezvényekre.

A Papföldön belakták a teret a gyermekek felnõttek. Míg a sátrak
alatt folyt a fõzõcske, a picik hintáztak, mászókáztak, libikókáztak, az ugrálóvárat nyüstölték, a labdát kergették, rajzoltak, színeztek, vagy hotdogért, vattacukorért álltak sorba. A nagyobbak
még a mûbikára is fölmerészkedtek.
A Hõsök terén szintén az ugrálóvár vitte a pálmát, de nagyon tetszett a gyerekeknek a távirányítós autó is, amivel vizespoharak
között szlalomozhattak. Az aszfalt délre színt kapott, de nem a
naptól, hanem a sok-sok rajztól. A mûvház aulájában mindeközben csodaszép papírpillangókat, rózsát lehetett készíteni Halasiné Kriszti és Czuczai Kati szárnyai alatt.
Hargitai–Kiss Virág

MEGNYÍLT
A KISLÓKI HORGÁSZTÓ,
BOJLIS-TÓ ÉS PECÁS-TÓ
Nyitás: 2013. június 1.
Érdeklõdni: 06 30 4183 491

