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Mátyás
királyhoz
Oh, mily drága volt szívünknek látni Õfelséged, Mátyás királyunk! Ahogy büszke,
délceg lényed feltámadott, s közénk visszaszállott, hogy Tégedet ünnepeljünk, s szónoklatoddal erõsítsd a mi lelkünk! Zengzetes hangodon ajakidról igeként szökkent
szárba minden szó.

A New-York-i terrortámadásban elhunyt
áldozatok emlékére szóltak a szirénák

ABAI
ÁLOM
Vajh méltóképp szõjük-e tovább honunk
fátumának vásznát, mit Tenmagad igaz
hittel, meg nem alkuvással, konok jóra törekvéssel tevél eltéphetetlenné? Járád saját utad makacsul, elleniddel nem törõdvén, új ösvényeken. S ím, bizonyságot tevél
afelõl: ki meggyõzõdése szerint, elszántan
követi czéljait, bensõ s égi parancsot követvén, annak igazsága bebizonyosodék elébb
vagy utóbb.
Kérjük közbenjárásodat a mennyei hatalomnál, adjon nékünk oly szilárd, rendíthetetlen és tiszta jellemet, mint valaha élt
nagyjainknak, kik megõrizték minékünk s
a mi gondjainkra bízták e hont, hogy ne
porrá õrüljük, hanem kõsziklává érleljük e
földet, min nem fog semmi vész.
Áldásid szálljon a magyar népre, a jelen
élõkre s az eljövendõkre!
Hargitai–Kiss Virág
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MINT A BUMERÁNG
A múltkori interjúm óta, amit Lasancz Zoltánnal, Sárbogárd rendõrkapitányával készítettem, fölmerültek újabb kérdések többekben,
bennem is. Így hát visszatértem a kapitányhoz, és szaván fogtam azon ígéretét illetõen, hogy bármilyen kérdéssel, problémával bárki nyugodtan fordulhat hozzá. A kapitány most nem kívánt kamera elõtt nyilatkozni, csak lapunk számára. Rögtön a közepébe vágtam.
– A nemrégi halálos gázolás elkövetõjét állítólag látták az utcán vezetni. Elvették a jogosítványát? Lefoglalták a gépkocsiját?
– Az elkövetõ jogosítványát még a helyszínen visszavonták a kollégák, azóta se kapta vissza. A balesetet okozó gépkocsi szakértõi
vizsgálat után visszakerült a tulajdonoshoz, de kizárt, hogy azzal
látták volna az illetõt, mert annyira összetört. Amivel látni vélték,
az a gépkocsi már nincs a család tulajdonában, új tulajdonosa van.
Ha valaki látja vezetni az említett baleset elkövetõjét, az jelezze a
rendõrségnek!
– Ilyen esetben mit tudnak vele szemben tenni?
– Becsukni nem tudjuk, de szabálysértési eljárás keretében, vagy a
helyszínen pénzbírságot szabhatunk ki rá.
– Mikorra várható végeredmény a halálos baleset ügyében?
– A tervek szerint egy hónapon belül, de ezt több tényezõ is befolyásolja.
Hangsúlyozom, hogy a nyomozást nem a Sárbogárdi Rendõrkapitányság, hanem a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság közlekedésrendészeti osztálya folytatja.
– Rendszeres panasz, hogy bizonyos helyeken, iskolák környékén füvet,
kábítószert árusítanak. Miért nem lép fel a rendõrség módszeresen,
akár a NAV-val, fogyasztóvédelemmel, egyéb szervekkel közösen a terjesztõkkel szemben? Ha nincs is egy anyag a tiltólistán, az árusok ellen
fel lehet lépni az alapján, hogy a közterületen való árusítás engedélyhez
kötött, az eladás nyugta- illetve számlaköteles, oktatási–nevelési intézménytõl meghatározott távolságban nem árusíthatók bizonyos termékek stb.
– A kollégák nem tapasztaltak ilyet. Ezért javasolom, hogy akár
névtelenül is egy rendszámot, kocsitípust, idõpontot, helyet jelentsenek be a lakók. A kérdésben szereplõ társszervekkel közös
ellenõrzések folyamatosak – a riport napján is az illetékességi területünk több településén folyt ilyen ellenõrzés –, ennek kapcsán
az illegális forgalmazással, a jogszabályokkal ellentétes helyen,
vagy módon végzett értékesítések is vizsgálatra, szankcionálásra
kerülnek.
– Akkor is kimennek, ha azt jelentem be, hogy szerintem gyanús alakok
mászkálnak az utcámban és rosszban sántikálnak?
– Minden esetben leellenõrizzük az információt, de nem jönnek
ilyen hívások. Mint ahogy már a múltkor is elmondtam, ha bejelentésre nem történne intézkedés, vagy a bejelentõ elégedetlen az
intézkedéssel, panaszt tehet a rendõrségen. Ha nem intézkedik a
rendõr, komoly szankció éri.
– Nem számít fals bejelentésnek az imént általam említett példa,
amiért – az új törvényi változás szerint – büntetnek?
– Nem.
– Ha konkrét személyre gyanakszik valaki?
– Sok ilyen megfigyelést folytatunk jelenleg is, sok név forog fenn,
de az ilyeneket nem verjük nagydobra. Az hadd maradjon a mi titkunk.
Hadd mondjam el, hogy sok anyag forog kézen-közön, nemcsak
kábítószer, hanem mindenféle növényi származék. Kábítószer
esetén a rendõrség már csak szankcionálni tud, a megelõzés más
fórumok, elsõsorban a szülõk felelõssége. A terjesztõket a fogyasztókon keresztül lehet megfogni.
Számunkra sem ismeretlen, hogy mûködnek terjesztõk a városban, de mi sem tudunk ott lenni mindenütt. Ezért fontos a lakosság részérõl az információk megosztása a rendõrséggel, ezt nem
gyõzöm elégszer hangsúlyozni. Ha van információ, van mit ellenõrizni. A sárdobálás, mutogatás nem vezet sehova. Ha a megfelelõ állampolgári segítséget megkapnánk, akkor többet tudnánk
tenni. Hozzám is be lehet jönni bármikor, akár idõpontot egyez-

tetve. Komoly bejelentésnél védjük a tanút. Személyes garanciát
vállalok arra, hogy anonim marad az illetõ. Azokon a településeken, ahol jól kialakult az együttmûködés a lakókkal, ott egyharmadára esett vissza a bûncselekmények száma. Nagy az elõrelépés a térfigyelõ kamerarendszerrel rendelkezõ településeken is.
– Megengedett-e, hogy a rendõri állomány tagja másodállást vállaljon,
vagy vállalkozzon? Vannak-e a rendõri munkával összeférhetetlen
másodállások? Pl. hogy valaki akár tiltólistán nem szereplõ füvet árusítson?
– Másodállás rendõr számára nem vállalható, pontosabban engedélyköteles. Egyébként van egy belsõ ellenõrzõ szervünk, ami kivizsgálja, ha rendõr keveredik gyanúba. A lakók közvetlenül e
szervet is felkereshetik. De hozzám is bizalommal fordulhatnak.
Ha tudomásomra jut, hogy valaki az állományból rossz úton jár,
megszabadulunk tõle. Aki a rendõrség tekintélyét bármilyen módon megpróbálja megtépázni, annak nincs helye köztünk. A jövedelem és a sok munka sem magyarázat az ilyen viselkedésre, mert
aki ide jött, az tudta, mit vállal. Ha nem megfelelõ számára mégsem ez a munka, akkor lehet kérni a szolgálati viszony megszüntetését.

Utószó
A kapitánnyal való második beszélgetést követõen számos gondolat kavargott a fejemben, megértés és bosszúság egyaránt.
Világos számomra, hogy vannak szabályok, törvények, amik kötik
a rendõrség kezét, amik mentén intézkedhetnek, és bosszant,
hogy a bûnözõk, törvényt és embertársaikat nem tisztelõk kihasználják ezeknek a szabályozásoknak a hiányosságait. Abszurd,
hogy notórius száguldozók, halált okozó emberek, fûárusok szabadon élik világukat, pénzzel, rafináltsággal és kapcsolatokkal
megúsznak mások életére súlyos következményekkel járó tetteket, feltételezhetõen lelkiismeret-furdalás, komoly büntetés nélkül.
Ugyanakkor a paragrafusokat elvileg ugyancsak jól ismerõ hivatalos szervek, úgy tûnik, nem olyan leleményesek (vagy csak nem
akarnak leleményesek lenni?) a jogszabályok bûnözõk elleni alkalmazásában.
Ha ebben változást akarunk, van teendõje bõven mindenkinek: a
törvényhozóknak, a rendõrségnek, bíróságnak, mindannyiunknak!
Most az van, hogy mi félünk a bûnözõktõl meg a rendõröktõl, a
rendõrök félnek a bûnözõktõl meg a feletteseiktõl, a feletteseik
féltik a pozíciójukat, amivel politikai, illetve a háttérben gazdasági erõk játszadoznak. Nem kell ahhoz amerikai filmeket nézni,
hogy tisztán lássuk: pókerarcok osztják a lapokat.
A legrosszabb taktika, ha tûrjük, hogy leosszanak minket. Ki szelet vet, vihart arat: ellenszélben szerteszét szállnak a kártyalapok.
Úgyhogy számomra a legnagyobb tanulsága a kapitánnyal folytatott beszélgetésnek az, hogy nem szabad, nem kell félnünk se
rendõrségtõl, se bûnözõktõl, se feljebbvalóktól, hanem ki kell állni az igazunkért. Nem indulattal, hanem hittel, tiszta szívvel. Ha
más nem szolgáltat igazságot, akkor tegyük meg mi a magunk
módján, „alulról” mozgatva meg a rendszert: szolgáltatóként fogjuk fel a „hatalmakat”, akikkel szemben megvannak az érdekérvényesítési lehetõségeink – ha már fenntartjuk az adóforintjainkból. Ne legyintsünk, ne hagyjuk annyiban a dolgainkat! Ha kérik,
hát adjunk a rendõrségnek információt, és ha nem kezdenek vele
semmit, hát panaszoljuk meg! Ha úgy sem történik semmi, menjünk a panaszunkkal a következõ fórumhoz! Legyünk olyanok,
mint a bumeráng, ami elõbb-utóbb célba talál.
Hargitai–Kiss Virág
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Nagylóki szilvafõzés
Immáron második alkalommal tartottak Nagylókon szilvalekvárfõzést, melyhez testvértelepülésük, Szilágysámson lakói is csatlakoztak, s hoztak felszerelést, fõzésben segítõ asszonyokat, urakat és nem mellesleg szilvát. A szilvalekvár mellett fõtt más is, de ezt nem a szépen felmatricázott befõttesüvegekbe rakták.
A Tavipalotában az asszonyok szorgos keze alatt készült az ebédnek való szilvás gombóc. Érdekes volt látni a program harmóniáját: a kemence egyik oldalán a nõk a szilvalekvárt készítették, míg a másik oldalon pálinka csordogált a férfiak szakértelme mellett.
A jó hangulatú rendezvényen Takácsné Schöffer Zitával, a Nagylóki Faluvédõ Egyesület titkárával beszélgettem.

kat összegyûjtjük, majd ezeket
a Tavipalota konyhájának falára rakjuk. Reméljük, hogy 1015 év múlva már rengeteg ilyen
matrica fogja díszíteni a falat.
– A faluvédõ egyesületnek milyen
tervei vannak a jövõre nézve?
– Nagyon sok programot tervezünk, dacára annak, hogy még
gyerekcipõben járunk s rendezvényszervezésben sincs túlzottan nagy gyakorlatunk. Legfontosabbnak tartjuk, hogy a
faluvédõ egyesület részt vegyen a falu életében, s minél
több eseményen sikerüljön jelen lenni. A Nagylóki Napok
rendezésében már szerepet
vállaltunk, ám saját programokat is tervezünk emellett. A
születendõ gyermekeknek egy
– Hogyan jött létre ez a rendezvény és az egyesület?
– Az egyesület 2012. nyár végén alakult 56 taggal. A rendezvény ötlete polgármester úr
agyából pattant ki, mivel Szilágysámsonon nagy hagyománya van a szilva termesztésének, s egy olyan fesztivált szerettünk volna létrehozni, ami
sehol máshol nem látható.
– Nem csak szilvalekvár készül,
pálinkát is fõztök?
– Meglepetésként szilvapálinkának való alapot is kaptunk

testvértelepülésünktõl, estére
talán kóstoló is lesz. Mivel kicsi
a mennyiség, ezért a mai nap
keretében el is fogyasztjuk az
elkészült termékeket.
– Milyen programokkal várjátok
az ide látogatókat?
– Nagylóki fogatosok és hintósok vállalkoztak arra, hogy lehessen fogatot hajtani, körbekocsikázni a falut, így jól érezhetik magukat a felnõttek, gyerekek egyaránt. Kiss Olgának
és Nagy Istvánnak ezúton is
szeretnénk köszönetet monda-

ni. Emellett szilvás ételeket várunk a nagylóki lakosoktól, az
elkészült mûveket háromtagú
zsûri bírálja el. A legjobban sikerült ételt szeretnénk elárverezni.
– Jövõre is készültök erre a programra?
– Mindenképpen szeretnénk
ebbõl hagyományt teremteni,
jó lenne, ha minél többen csatlakoznának hozzánk és részt
vennének ezen az eseményen.
Terveink között van, hogy a
szilvafõzõkre készült matricá-

facsemetét ajándékozunk, és
azoknak a házaknak, ahol gyermek született, babazászlót is
ajándékoznánk. Továbbá ki
szeretnénk tisztítani, felújítani,
rendbe hozni Nagylók 150 éves
temetõjét, ami nem kis munka
lesz.
Akkor tehát jövõre találkozunk a III. Nagylóki Szilvafõzõn. A 2013-as eseményrõl felvételeket láthatnak a Bogárdi
TV Heti híradójában.
Hargitai Gergely

4

KÖZÖSSÉG

2013. szeptember 12. Bogárd és Vidéke

Civilek napja
Elsõ ízben tartott civil napot a sárbogárdi
önkormányzat és a József Attila Mûvelõdési Központ, melyre szombaton délután
várták az érdeklõdõket. A résztvevõk számára befolyással volt, hogy a környékben
számos nagy rendezvény csalogatta a szórakozni vágyókat.
A civil nap Vágvölgyi Elvira kiállításának
megnyitójával vette kezdetét a Sárbogárdi

Múzeum Egyesület szervezésében. Elvira
a paravánok mellett stílusosan egy szárítókötélre csipesszel helyezte ki alkotásait,
büszkén vállalva azokat és önmagát is a
maguk mivoltában, változatos témákban
és technikákkal dolgozva.
A megnyitón Novák Kovács Zsolt alpolgármester, az egyesület elnöke, valamint
dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntötte az egybegyûlteket. Késõbb a két városatya a civil szervezetek képviselõivel és
az érdeklõdõkkel folytatott tereferét a város és a civilek dolgairól, gondjairól a kiállítás helyszínén, a kamarateremben. Eközben egy másik helyiségben a Csipike Egyesület rendezett be játszóházat gyermekeknek.
Közben a nyugdíjasklub két tagja pörköltet készített vacsorára, amit a civil nap
résztvevõi együtt fogyasztottak el a nap
végén.
Megtekinthettük a nyitott tanulási központ modern, jól felszerelt tantermét is,
amit a volt videotéka és iroda kibõvített
helyén rendeztek be.
Hargitai–Kiss Virág

Népzenei találkozó Igaron
Az igari falunap kiemelkedõ eseménye volt a népzenei találkozó,
amelyet nyolcadik alkalommal rendeztek szombaton a faluház
udvarán felállított szabadtéri színpadon.
Bemutatkozott szép összeállítással a Tekergetõk zenekar, a mezõszilasi Dalkör, a kisszékelyi Bokréta, a cecei Búzavirág, a balatonalmádi Borostyán és az Igari Népdalkör Pákozdi Józsefné vezetésével, Varró János mûvészeti vezetõ irányításával.
Az Igari Népdalkör 15 évvel ezelõtt, 1998-ban alakult, és egyik
fontos pontja a helyi közösségi életnek. A jeles helyi esemény, a
télbúcsúztató maskarás néphagyomány felelevenítése is az õ nevükhöz kötõdik, amelyet minden évben hamvazószerdán rendeznek. A 15. évfordulóhoz kötõdõen életükrõl fényképes kiállítást
láthattunk a faluházban. A kiállításon bemutatták azokat az eseményeket, amelyeknek részesei voltak az elmúlt években: szüreti
mulatságok, népdalköri találkozók, jeles ünnepekhez köthetõ helyi rendezvények. Hivatalosan népdalkörként 2002-tõl mûködnek, s 2003-ban már aranyminõsítést kaptak, 2006-ban pedig
megkapták az „Arany Páva-díjat”.

A közösségüket igazából az 1930-as évektõl eredeztetik. Akkoriban a helyi református kántortanító, Zsíros Benõ szervezett itt
férfidalárdát. Ez a dalárda 1933-ban országos 3. helyezést kapott.
Zsíros Benõ Debrecenben végzett kántortanítóként, s 1927–
1960-ig tanított a faluban; meghatározó volt a falu szellemi életének alakulásában. A népzenei találkozó díszvendége volt Zsíros
Benõ lánya, a most 80 éves Zsíros Mária, aki éppen a szombati
népzenei találkozó napján ünnepelte a 80. születésnapját. Õ elismerõen állapította meg, hogy az Igari Népdalkör sikereivel méltóképpen folytatja édesapja munkáját.
A találkozó zárásaként a Szedtevette zenekar adott mûsort Juhász Zsófia vezetésével, aki szeretettel gondolt vissza az itt rendezett népzenei táborra, amelynek a vendégszeretõ igariak adtak
helyet.
A találkozóra több népi kismester is eljött, bemutatva munkáit.
Hargitai Lajos
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Távlovaglás a Kabakán tanyán
Szombaton zajlott a cecei Kabakán tanyán a távlovasverseny,
melyre jelentõs számban érkeztek nevezõk. A lovarda lovasai is
megmérettették magukat és paripáikat.
A leégett istálló maradványainak látványa elkeserítõ, de a házigazdák elhivatott lelkesedését ez nem törte le, sõt, talán még nagyobb erõt adott nekik a mindennapokhoz és nem utolsósorban
az általuk szervezett rendezvények lebonyolításához.

Nemcsak a hangulatos, precízen kijelölt pálya, gördülékeny szervezés, hanem a családias vendégszeretet is vonzotta az indulókat
az idei távlovaglásra, a regionális fordulóra, ahol 40 és 20 kilométeres távon lehetett indulni lóháton, vagy fogattal.
Eredmények

Bányai Béla Fair Play-díjat
nyert, amiért feladta a versenyt, hogy segítsen az egyik
bajba jutott lovason, aki leesett a nyeregbõl (szerencsére komoly sérülés nélkül), a
lova pedig szélnek eredt. Késõbb sikerült befogni az állatot.
Hargitai–Kiss Virág

40 km-es lovas kategóriában 18-an indultak, 1.
lett Bányavölgyi Donáta
és Jázmin, 2. Visy Bertalan és Gazal Ájni, 3. Kajus Dániel és Siglavy
Bagdady Szilaj.
40 km-es fogat kategóriában 2-en indultak, 1.
lett Kulier Péter, Gringo
Hassan és Al Badi; 2.
Molnár Lajos, Rege és
Zaid P.
20 km-es amatõr lovas
kategóriában 12-en indultak, 1. Balogh Mariann és Villám, 2. Sinka
Ivett és Donnastrade, 3. Bardkai László és Vaya Con Dios.
20 km-es fogat kategóriában 3 fogatból 1. Pordán Zsolt, 2. Lang
János, 3. Forster József.

A lovardatûz oka ismeretlen
Az április 15-én, Cece közelében, egy lovardában keletkezett
tûzeset vizsgálatát a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség folytatta le. Az eljárás során a felmerülõ tûzkeletkezési
okok közül egyiket sem lehetett minden kétséget kizáróan bizonyítani, ezért a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM-rendelet 10. § (4) bekezdése
szerint a tûz keletkezési okát ismeretlenként kellett megjelölni.
Farkas-Bozsik Gábor tû. százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes
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KÉK HÍREK
Balesetek
2013. szeptember 2-án délelõtt Cece belterületén az egyik utcában egy 3 éves kisfiú
sétált az útpadkán, vele szemben az úton
egy helyi férfi közlekedett segédmotoros
kerékpárjával. A kisfiú hirtelen az úttestre
szaladt, a motor bal oldalának ütközött, elesett és beverte a fejét az aszfaltos úttestbe. A helyszínre érkezett mentõk a kisfiút
a Fejér Megyei Szent György Kórházba
szállították, ahol elsõdlegesen 8 napon túl
gyógyuló, súlyos sérülést állapítottak meg
nála.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére bejelentés érkezett 2013. szeptember
7-én az éjszakai órákban, hogy egy sárosdi
lakos segédmotoros kerékpárral balesetet
szenvedett a Hantosi úton. A helyszíni tevékenység során megállapítást nyert, hogy
a balesetet szenvedett sárosdi személy egy
helyi presszóban italozott a baleset elõtt,
majd onnét egy másik személy motorkerékpárjával önkényesen, a tulajdonos engedélye nélkül távozott. Ezután elvesztette az uralmát a jármû felett és az árokba
esett. Könnyû sérüléseket szenvedett, a
mentõk kórházba szállították. A személlyel szemben a helyszínen alkalmazott
elektromos alkoholszonda pozitív értéket
mutatott, ellene eljárás indult ittas vezetés
miatt.

Drága paplan
Egy sárosdi lakos 2013. szeptember 3-án
délelõtt bejelentést tett a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság ügyeletére, hogy a lakásába beengedett egy számára ismeretlen
fiatalembert, akitõl paplant vásárolt. A
szekrényben lévõ kabátjából elõvette a
pénzét, amibõl kifizette a vásárolt paplant.
Ezután az ismeretlen férfi megemlítette,
hogy használt arany ékszert is beszámol,
ezért a sértett egy másik szobából azt is kihozta és eladta a férfinek. A férfi távozása
után a sértett észlelte, hogy eltûnt a többi
pénze a kabátjából. A bejelentést követõen a járõrök a településen igazoltatás alá
vontak egy gépkocsit, benne három személlyel, akik paplant árultak. A járõrök
elõállították õket a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra bûncselekmény gyanúja miatt.
Egy salgótarjáni férfit gyanúsítottként
hallgattak ki, ellene büntetõeljárás indult
lopás miatt.

Indulatos asszonyok
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2013. szeptember 4-én délutáni Sárbogárd
belterületén igazoltatás alá vontak egy alapi nõt, aki az utcán hangoskodott. Az általa elkövetett szabálysértés miatt az intézkedõ járõrök helyszíni bírságot szabtak ki
számára, de a nõ tovább folytatta a hangos-

kodást, ezért elõállították a rendõrkapitányságra a szabálysértés folytatása miatt.
Ellene szabálysértési eljárást kezdeményeztek.
A vajtai családgondozó telefonon tett bejelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
ügyeletére 2013. augusztus 14-én a délelõtti órákban, hogy a bejelentését megelõzõen egy vajtai nõ megjelent az irodájában és egy korábbi intézkedése miatt megfenyegette, illetve tettleg bántalmazta,
melynek során 8 napon belül gyógyuló,
könnyû sérülést szenvedett. A Sárbogárdi
Rendõrkapitányság járõrei azonnal a helyszínre mentek és otthonából elõállították a
bántalmazót. Az elkövetõ gyanúsítottként
került kihallgatásra közfeladatot ellátó
személy elleni erõszak bûntett megalapozott gyanúja miatt, aki beismerõ vallomást
tett. Az ügyben gyorsított eljárás alkalmazásával a Sárbogárdi Járásbíróság 2013.
szeptember 11. napján már meg is hozta
elmarasztaló ítéletét, a bántalmazóra 8 hó
börtönbüntetést szabott ki, melynek végrehajtását 2 évre felfüggesztette.

A futball ártalmai
Egy sárbogárdi férfi 2013. szeptember 5én a délutáni órákban bejelentést tett a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére, hogy ismeretlen személy ajtóberúgás
módszerével behatolt a lakóházba, ahol albérletben lakik, és eltulajdonított onnan
különbözõ szeszesitalokat. A kiérkezõ járõrök helyszíni tevékenységük során megtalálták az eltulajdonított italok üres üvegeit a fõbérlõ lakrészében, ahol a fõbérlõ,
továbbá egy férfi és egy nõ erõsen ittas állapotban voltak. A személyek elfogása és
elõállítása megtörtént. A fõbérlõ és a férfi
gyanúsítottként került kihallgatásra, a
bûncselekményt beismerték.
Egy székesfehérvári lakos 2013. szeptember 7-én a délutáni órákban bejelentést
tett a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
ügyeletére, hogy a mezõszilasi focipályánál egy személy megrongálta a gépkocsiját.
A helyszínre érkezõ járõrök megállapították, hogy a sértett játékvezetõ ellenõrként
tevékenykedett a helyi csapat megyei másodosztályú mérkõzésén. Amikor annak
végén el akart indulni haza, egy helyi férfi
szidalmazni kezdte õt, majd egy 60 literes
mûanyag kukát rúgott az autója oldalának,
ami megrongálódott. A helyi férfit a járõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol rongálás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, ellene büntetõeljárás indult.

Szabálytalan vezetõk
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2013. szeptember 7-én az esti órákban Sárbogárd központjában igazoltatás alá vontak egy gépkocsival közlekedõ helyi férfit.

2013. szeptember 12. Bogárd és Vidéke
Az igazoltatás során megállapítást nyert,
hogy a személy jármûvezetéstõl eltiltás hatálya alatt vezetett, ezért elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd
szabálysértési õrizetbe került, ellene szabálysértési eljárás indult.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2013. szeptember 8-án az éjszakai órákban
igazoltatás alá vontak egy magyaregregyi
lakost, aki személygépkocsival közlekedett Alap belterületén. Az igazoltatás során a személy leheletén alkoholszagot
éreztek, ezért vele szemben elektromos alkoholszondát alkalmaztak. A szonda pozitív értéket mutatott, ezért a személyt elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra mintavételre, ellene ittas vezetés miatt
indult eljárás.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2013. augusztus 2-án az esti órákban a
6306-os úton ellenõrzés alá vontak egy, az
úttesten bizonytalanul közlekedõ segédmotoros mezõkomáromi férfit. A járõrök
a férfi leheletén alkoholszagot éreztek,
ezért vele szemben elektromos alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív értéket
mutatott, ezért elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra vér- és vizeletvétel
céljából. A férfi ellen ittas vezetés miatt
büntetõeljárás indult, gyanúsítottként került kihallgatásra, beismerõ vallomást tett.
Az ügyben gyorsított eljárás alkalmazásával a Sárbogárdi Járásbíróság 2013. szeptember 11. napján már meg is hozta elmarasztaló ítéletét, az ittasan motorozó férfira 45.000 Ft pénzbüntetést és 1 év jármûvezetéstõl való eltiltás szabott ki.

Figyelem!

A kép illusztráció

Felhívjuk a kisgyermekes szülõk, ilyen
gyermekekre felügyelõ hozzátartozók, ismerõsök, barátok figyelmét: fordítsanak
nagyobb figyelmet az utcán közlekedõ,
esetleg úttest közelében játszó gyermekekre!
Rövid idõn belül a második, szerencsés kimenetelû (könnyû sérüléses) baleset történt a Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén. 2013. szeptember
10-én 16.25 óra körüli idõpontban Sárbogárd belterületén egy 4 éves kisfiú sétált az
úttest szélén egy másik, még szintén kiskorú fiúval, amikor a kisebb fiú hirtelen az úttest irányába indult, így a mögülük szabályosan érkezõ személygépkocsi a visszapillantó-tükrével elsodorta.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Bogárd és Vidéke 2013. szeptember 12.
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KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Szeretetotthonban gyakorlatoztak
a tûzoltók Lajoskomáromban
A helyi önkéntes tûzoltó egyesület bevonásával tartott szituációs gyakorlatot a katasztrófavédelem Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnoksága szeptember 5én, csütörtökön Lajoskomáromban. A feltételezés szerint a szeretetotthon gázüzemû kazánházában csaptak fel a lángok, és
az épület lakott részét sûrû füst árasztotta
el. Az otthon lakói ki tudtak menekülni az
épületbõl, de egy dolgozó bent rekedt.

A helyszínre elsõként a lajoskomáromi önkéntes tûzoltó egyesület tagjai értek ki,
akik gyorsan felmérték a tûz kiterjedését,
ezzel segítve a hivatásos egységek munkáját. A bent rekedt dolgozót a sárbogárdi
tûzoltókkal mentették ki. A gyakorlaton
mind az önkéntesek, mind a hivatásosok
eredményesen hajtották végre az éles helyzetben is alkalmazott szerelési és oltási feladatokat.
Leégett egy családi ház teteje
Sárbogárd–Pusztaegresen
Tûzesethez riasztották a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat szeptember 6-án, pénteken, éjszaka. Sárbogárd–Pusztaegresen
egy körülbelül százötven négyzetméteres
családi ház tetõszerkezete teljes terjedelmében égett. Az épületben lakó két felnõtt
és egy gyerek kimenekültek a házból, a
tûzben nem esett bajuk.

Kérdezték

Szégyen a városra, hogy aki Cece felõl érkezik, ezek az elhanyagolt, félig romos házak fogadják.
Környékbeli lakosok

Egy talicska aszfalt

A 63-as út Tisza utcai keresztezõdésénél
az aszfalt gödrös, ami veszélyezteti a közlekedést, különösen, ha esik az esõ. Jeleztük
ezt a problémát már több helyen, önkormányzati képviselõnek is, de nem történt
semmi. Csak egy talicska aszfalt kellene.
Kérjük, ha lehet, még a tél beállta elõtt javítsák meg az utat, nehogy baleset legyen.
Környékbeli lakosok

Csak egy kis odafigyelés…
Valaha a településrész egyik legszebb, leghangulatosabb csöndes kis utcája volt a
Homoksor. Mára a környéke sajnos szeméttelep képét mutatja. Vannak, akik szemétlerakónak tekintik az itteni zöldterületet. Csöndesnek pedig azért nem mondható már, mert éjjel is ki tudja, miféle alvilági
alakok száguldoznak itt, a rendõrség figyelõ szeme elõli „surranóútnak” használják
sötét üzelmeikhez ezt a kis utcát. Virág is
egyre kevesebb van a házak elõtt.
Pedig már az is elviselhetõbbé tenné a
helyzetet, ha nem raknának szemetet a
zöldterületre, és több virág nyílna a házak
elõtt. Csak egy kis odafigyelés kellene!
Egy lakos
Lejegyezte: Hargitai Lajos

Városkép

Házak tetõig gazban
Sárszentmiklóson a Köztársaság úton, a
falu végén több ház is rendkívül elhanyagolt állapotban van. Van, ahol ereszig ér a
gaz, s van, ahol már a ház szinte ki se látszik
a dzsungelbõl. A lakók kihaltak, vagy elköltöztek. De hát van tulajdonos, aki kötelezhetõ lenne a rókatanyává váló házak
rendben tartására! Ha a határban egy kis
parlagfûért tudnak kivetni milliós bírságot, e házak tulajdonosai nem kötelezhetõk, s ha nem cselekszenek, akkor kényszerrel nem oldható meg ez a kérdés, pl.
ráterhelve az ingatlanra a bírságot, az
önkormányzat által elvégeztetett kaszálás
költségét?

Sajnálatos, hogy a város központjában a
fõutcát gaz veri fel, ami nem igazán a gondozottság látszatát kelti. Lassan már kaszálni lehet. Vajon ez is a város-rehabilitációs parkosítás része?
Járókelõk
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A lángokat a sárbogárdi tûzoltók több
mint kétórás munkával fékezték meg. A
tûzben az épület bitumenzsindely fedésû
teteje megsemmisült, a nádszövetes, deszkázott födém a konyha fölött beszakadt.
Az épület lakhatatlanná vált, ezért a lakók
ideiglenesen rokonokhoz költöztek.
Emlékezés szeptember 11-ére
Tiszteletadással emlékezett a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a
New York-i terrortámadás következtében
elhunyt áldozatokra szeptember 11-én,
szerdán, délután. Székesfehérváron, Dunaújvárosban és Sárbogárdon a hivatásos
tûzoltó-parancsnokságok szertárai elõtt
sorakoztak fel a jármûvek, és a szolgálatban lévõ tûzoltók a terrortámadás magyar
idõ szerinti kezdetét jelentõ 14 óra 46 perckor 1 perces szirénázással emlékeztek meg
a 2001. szeptember 11-én elhunyt közel
3000 áldozatról, köztük rendvédelmi dolgozókról és 343 hõsi halált halt tûzoltó bajtársról.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Mustgáz – a szüreti
idõszak egyik veszélye
A Fejér Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság
idén is felhívja a lakosság figyelmét a szüreti idõszakra jellemzõ veszélyforrásra, a mustgázmérgezésre. Fokozottan figyeljünk környezetünkre, fogadjuk meg a javasolt óvintézkedéseket annak érdekében, hogy figyelmetlenség, gondatlanság miatt ne következhessen be sérülés, vagy haláleset.
A mustgáz a must erjedése során felszabaduló
szén-dioxid, színtelen és szagtalan, a levegõnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, ami a levegõt kiszorítva a föld közelében terül el. Otthonunkban elsõsorban a cukortartalmú növények és gyümölcsök erjedése során keletkezik.
A mustgáz adott koncentrációban fontos életfolyamatokat befolyásol. A szén-dioxid belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot hat a központi idegrendszerre, aminek jele a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. Utóbbi azért jelent külön veszélyt, mert még ha fizikailag képes is lenne a
mustgázt belélegzett ember menekülni, a szellemi
funkciók zavara megakadályozza a helyiség elhagyásában.
A balesetek megfelelõ körültekintéssel és elõvigyázatossággal megelõzhetõek!
A balesetek megelõzése érdekében javasolt a pincék megfelelõ szellõztetése, a hordók lehetõség
szerint nagy térben való elhelyezése, gázérzékelõ
riasztóberendezés használata. Tanácsos úgy lemenni a pincébe, hogy magunk elõtt botra erõsített, égõ gyertyát tartunk legfeljebb a derék magasságában. Ha a gyertya elalszik – ez jelzi az oxigén
hiányát – azonnal el kell hagyni a helyiséget!
Az ilyen balesetet szenvedõ embereket csak légzõkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni. A másik segítségére sietõ ember az oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat.
Veszély esetén hívja a tûzoltóságot a 105-ös segélyhívószámon!
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Mészölyös nyári
élmények
Napközis tábor a tanév végén
Idén nyáron elsõ alkalommal szervezett iskolánk napközis tábort.
Sok szülõ élt a lehetõséggel és beíratta gyermekét a táborba, hiszen így két héten keresztül felügyelet alatt voltak a diákok.
Változatos foglalkozásokon vehettek részt diákjaink. Pedagógusaink kreatív ötleteikkel tették színesebbé az iskolában tartózkodást. Volt virágkészítés többféle technikával, lehetett kalózkodni,
interaktív táblán feladatokat megoldani, karkötõt készíteni, rejtvényeket fejteni, sportolni. Egy nap ellátogattunk Rétimajorba,
ahol megismerkedtünk a környék növény- és állatvilágával, és
csobbanhattunk egyet a wellness-fürdõ vizében is.
Reméljük, jövõre is segítségére lehetünk a szülõknek, hogyan
oldják meg gyermekük nyári elhelyezését.
Varsányi Erzsébet

Hurrá, nyaralunk!
Nyár közepén iskolánk tanulói úszótáborban voltak Székesfehérváron.
A napi program délelõtti és délutáni 1-1 óra úszásoktatásból,
strandolásból állt. Nagyon jó idõt fogtunk ki. Voltunk moziban,
McDonald’s-ban, pizzériában. Finomakat ettünk, sokat nevettünk. Nagyon jól éreztük magunkat.

kirándultunk Fonyódra, a nap zárásaként koncerten vettünk
részt. A következõ napon több program közül választhattunk: vízi
kalandpark, bátorságpróba. A negyedik napon sportfeladatok és
táncház közül választhattunk. Pénteken, a záróesten játékos feladatokkal, eredményhirdetéssel búcsúztunk a tábortól.
A vidám hét során rengeteg élménnyel gazdagodtunk, sok új dolgot kipróbáltunk, több új barátot szereztünk. Nagyon jókat nevettünk együtt, fürödtünk a Balatonban és nem utolsósorban szorosabb lett a kapcsolatunk kedves osztályfõnökünkkel, Márti nénivel.
Szombaton reggel fáradtan és kicsit szomorúan búcsúztunk a tábortól és indultunk haza.
Reméljük, jövõre is lesz lehetõségünk egy ilyen klassz táborban
részt venni!
Horváth Mercédesz, Juhász Judit 7. b

Ahol messze zeng a „mazinga”
A PontVelem az Erzsébet-tábor keretein belül Doboz–Szanazugon környezetvédelmi tábort szervezett. A pályázaton azok a
gyermekek vehettek részt, akik a tanév során legalább egy kilogramm használt elemet gyûjtöttek PontVelem dobozban. Ebben
a táborban 20 tanulóval képviseltettük magunkat Mariann néni és
Csaba bácsi kíséretével. Az egy hét alatt megismertük a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákat és megoldásokat, mindezt rengeteg játékkal fûszerezve.
Nagyon hasznos volt ez a nyári úszás, hiszen a tanév során betanult mozdulatokat nyáron is gyakorolhatták a diákok, így õsszel is
könnyebben megy majd az úszás.
Varsányi Erzsébet testnevelõ

Forma-1 tábor
Iskolánk az Erzsébet-tábor keretében pályázatot nyert a július végi Forma-1-es Magyar Nagydíjra. A pályázat keretében a gyerekek megnézhették a pénteki szabadedzést, kezet foghattak a
Forma-1 sztárjaival, és egy kellemes, nagyon forró nyári napot
tölthettek el kedvenceikkel. Az Erzsébet-tábor szervezõi teljes ellátást, egész napos programot biztosítottak gyerekeinknek. Köszönjük a lehetõséget!
Killer Gáborné

Erzsébet-tábor – Fonyódliget
2013 tavaszán lehetõségünk nyílt arra, hogy Erzsébet-táborra jelentkezzünk az iskolából. Mi helyszínnek a Balatont választottuk.
A várva várt tábor július 29-étõl augusztus 3-áig tartott, ahova
osztályfõnökünk kísért el bennünket. Az elsõ napon nagy táskákkal gyülekeztünk a vasútállomáson. Reggel korán indultunk és
közel háromórás vonatozás után érkeztünk meg a táborhelyre,
Fonyódligetre. Az egy hetet faházakban töltöttük. Az elsõ nap
nagy eseménye a zászlófelvonás volt, a második napon kisvasúttal

Itt mindenki megismerkedett a hulladék-újrahasznosítás folyamataival, ökohangszert építhetett, éjszakai kalandtúrán vehetett
részt, ahol bátorságpróbán bizonyíthattuk rátermettségüket.
Különbözõ dalok is születtek, mint ByeAlex Kedves címû számának természetvédelmi változata, amit a http://www.youtube.com/
watch?v=cWX4QBUcyos weboldalon meg is tekinthettek.
Táborunk további képeit és videóit pedig megnézhetitek a Mészöly Géza Általános Iskola facebook-oldalán.
A Doboz–Szanazug táborosai
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Ragyogó továbbtanulás a gimiben
Az elõzõ lapszámban az új osztályainkat
mutattuk be, most beszámolunk az érettségizettek továbbtanulási eredményérõl.
A kezdeti bizonytalankodás, huzavona
után (novemberben még diáktüntetések
voltak, a határidõk csúsztak) elégedettek
lehetünk mindkét osztály 90 % fölötti bejutási eredményével. Külön kiemelendõ,
hogy államilag támogatott képzésekre sikerült felvételt nyerni, ahol a ponthatár lényegesen magasabb. Volt diákjaink a szélrózsa minden irányába indultak el „becsengetéskor”, neves fõiskolákon, egyetemeken folytatják tanulmányaikat változatos karokon, szakokon. Lesz tanár, tanító,
pszichológus, mérnökinformatikus, agrármérnök, turisztikai szervezõ, villamosmérnök, mentõtiszt, régész, dietetikus, jármû-

mérnök, egyiptológus, igazgatásszervezõ
és gyógypedagógus. A teljesség igénye nélkül is igen széles a skála!
Büszkék vagyunk Rájuk, és további kitartó
tanulmányi munkát kívánva búcsúzunk az
alma mater nevében!

RENDHAGYÓ TESIÓRÁK
A testnevelés tantárgy óraszámának megnövekedése miatt (naponta mozognak 1
órát) iskolánk lehetõséget kapott, hogy
úszásoktatásra fordítsa az órák egy részét.
A gyerekek nagy örömére az 5-6. osztályosok hétfõn délutánonként busszal mennek
Dunaújvárosba. Ez tanév végéig eltart, és
mindez teljesen ingyenes a diákjaink számára.
PSG

Klímaváltozás
a Mezõföldön

A kép illusztráció

FILMAJÁNLÓ
Hajsza a gyõzelemért

Az elõzõ évek rendkívül száraz nyarai az egész országban gyenge termésátlagokat eredményeztek. Az arab térségbõl tartósan ide áramló forró sivatagi levegõ miatt mediterrán
jellegû szárazság alakult ki. 2012 nyara szokatlanul aszályos volt, az idei még azt is felülmúlta. A fenti térképen látható, hogy a mi környékünkön az elõzõ száraz évhez képest
10-20 %-kal csökkent az éves csapadékmennyiség!

1976 – a Forma-1 aranykora, a hihetetlenül izgalmas és látványos száguldó cirkusz legendás szezonja, két felejthetetlen versenyzõ harcával: James
Hunt, a vagány brit pilóta, a Forma-1 rocksztárja, és
Niki Lauda, az osztrák fegyelmezett zseni, az 1975ös világbajnok néz egymással farkasszemet a világ
legveszélyesebb pályáin. Igazi ellenfelek, akik bármire képesek a gyõzelemért.
Lauda a sporttörténelem egyik legemlékezetesebb
teljesítményét viszi véghez: alig hat héttel balesete
után újra volán mögé ül, hogy visszaszerezze bajnoki címét, és bebizonyítsa, hogy ebben a hajszában
mindenkinél gyorsabb. Mert minél közelebb vagy a
halálhoz, annál jobban dübörög benned az élet.

KÖNYVAJÁNLÓ
Don Piper:
90 perc a mennyországban
Aki nem öntözte a kertjét, az búcsút mondhatott a termésnek. Szüleim kertjében és a
szõlõben nyár elején építette ki a csöpögtetõs rendszert Nagy Dezsõ. Ilyen éghajlati viszonyok mellett pár hónap alatt megtérült a befektetés. Korábban soha nem látott
mennyiségû uborka, gigantikus paradicsomok, zamatos paprikák kerültek az asztalra,
sõt a pesti rokonság is bõven bespájzolt.
Az idõjárás egyre szélsõségesebb: méteres hótorlaszok márciusban, orkánerejû szelek,
rekordárvíz, sivatagi hõség, a tavasz és õsz rövidülése... Egyre több találékonyságra van
szükség, hogy mindettõl megóvjuk magunkat. Jobban kell alkalmazkodnunk, mert a természetet nem lehet legyõzni. Az elõzõ száz év legnagyobb tanulsága, hogy ha erõszakosan bánunk a természettel, késõbb kamatostól nyújtja be a számlát. Ha nem nekünk,
akkor a gyerekeinknek.
Hargita–Kiss Balázs

A 90 perc a mennyországban egy amerikai lelkész
gyorsan népszerûvé vált vallomása autóbalesetérõl, hitét próbáló fájdalmas gyógyulásáról és halál
utáni tapasztalatairól. Az atya története hívõnek és
nem hívõnek egyaránt érdekes lehet. A hívõk sokat
meríthetnek a pap vallomásából a mindennapi élethez, a túlvilági boldogság keresésével kapcsolatban, a könyv megerõsítheti õket hitükben, elképzeléseikben. Ugyanakkor a nem hívõk számára is elgondolkodtató olvasmányt nyújt, útmutatást adhat
egy olyan helyzetben, amely mindenki számára nehezen feldolgozható.
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A te utolsó órád

Kézmûveskedés és
népzene Sárosdon
Az idén is nagy elõkészülettel, lelkesen rendezték meg
a II. Sárosdi Kézmûves-találkozót, ahova szeretettel
vártak mindenkit. Egy kis udvart töltöttek tele a lelkes
kiállítók. Szerencsére az idõ is kedvezõ volt, pompás,
napsütéses, nyár végi hangulatban telt az idõ.
Már a kapuban egy kitömött bábu csábítgatta az érdeklõdõket, de a leghívogatóbbnak az udvar végében szépen csengõ népzenét mondanám. A szomszédos települések is felsorakoztak különlegesebbnél különlegesebb kézi munkákkal.
Nagylók, Sárkeresztúr, Seregélyes és Szabadegyháza
büszkén mutatta meg magát a kis udvarban. Hímzéseket,
faragásokat, szõtteseket, ékszereket is meg lehetett csodálni, de minden kiállítónál próbára tehettük magunkat,
bár fõleg inkább a gyerekek voltak erre érdeklõdõbbek.
A délután folyamán izgalmas programokkal lepték meg
vendégeiket a szervezõk, többek között felléptek a nagylókiak népdalosaikkal, a hantosiak és sárkeresztúriak
néptáncosaikkal, és akadtak moderntáncosok is Seregélyesrõl.
Az esemény egyik különlegessége volt, hogy a látogatók
szavazhattak az általuk leginkább tetszõ kézimunkára, és
a végén közönségdíjat adtak át a legtöbb szavazatot elérõnek.
Mágocsi Adrienn

MEGHÍVÓ
2013. szeptember 21-én megrendezésre kerül Cecén a sportpályán
a Cecei Lovas Egyesület szervezésében

a Fejér megyei FOGATHAJTÓVERSENY idei évi záró hajtása.
Helyszín: Cece Vásártér – futballpálya
A nap programja:
9.00 érkezés; 9.30 nevezések leadása és technikai megbeszélés, pályabejárás; 10.00
akadályhajtás I. forduló; 12.00 ebédszünet, polgármesterek akadályhajtása; 13.30 bevonulás, a verseny ünnepélyes megnyitója; 13.45 akadályhajtás II. forduló, összevetés;
16.00 vadászhajtás; 17.00 eredményhirdetés és díjátadás; 17.30 bajnoki díjátadó gála.

IRINGÓ, NAGYLÓK
Szeretettel meghívjuk a nagylóki Iringó tanösvény 7. bejárására!
Idõpont: 2013. szeptember 21.
Indulás: 9 órakor a Petõfi utcai
Tavipalota turistaháztól.
Regisztráció: 8 órától. Részvételi díj: felnõtteknek 300 Ft, gyerekeknek 200 Ft (általános iskolás korig). A nagylóki gyerekek részvétele ingyenes!
A túra felénél zsíros kenyér és ásványvíz várja
a túrázókat!
A táv kb. 14 km, 10 megálló ismertetõ táblával,
ahol a természetkedvelõk megismerhetik a
Mezõföld jellemzõ élõvilágát. A túra kényelmes
gyaloglással 4-5 óra alatt teljesíthetõ.
Minden túrakedvelõ, természetszeretõ gyermeket, felnõttet, baráti társaságot szeretettel várunk!
Jelentkezés: Viniczai Ramóna, viniczair@invitel.hu, 06 (20) 515 2751;
Dobai Teréz, dobaiterez@freemai.hu, 06 (30) 539 4986; iskola 06 (25) 507 340.
Kérjük, hogy szeptember 17-éig (kedd) jelezzék a részvételt, létszámot.

2013. szeptember 12. Bogárd és Vidéke

A St. Chrischona-i missziósház valóban
nem a rest és tunya embereknek való. Az
én idõmben minden hallgatójának naponta dolgoznia kellett néhány órát tanult
mesterségében, s ha nem talált hivatásának megfelelõ munkát, akkor a nagy gazdaságban tehette hasznossá magát.
A legfelsõbb osztályba járó testvérek hetenként váltakozva látták el a „szeniori”
szolgálatot. Ez a „szenior” volt felelõs a
munka beosztásáért. Egyik igen fontos feladata pedig az volt, hogy a missziósházba
érkezõ látogatókat kalauzolja. Ez érdekes
változatosságot jelentett. Nem mindig voltak hívõ emberek ezek a látogatók, s gyakran jöttek esõs napokon turisták csupán
azért, hogy unalmukat elûzzék. Ezeknek
természetesen volt idejük – sok idejük, a
szeniornak azonban nem.
Egyszer beállított egy házaspár, felnõtt
gyermekeivel. Éppen szolgálatban voltam.
Már elég hosszú ideje vezetgettem õket
házról házra, emeletre föl, emeletrõl le, de
nem mutattak semmi hajlandóságot arra,
hogy búcsúzzanak. Mindenrõl kimerítõ tájékoztatást kívántak, kivált a múzeumunk
bálványképei iránt mutattak nagy érdeklõdést. Engem azonban csak egy gondolat
foglalkoztatott: hogy szabadulhatnék már
meg tõlük. Hirtelen támadt egy ötletem.
Mi lenne, ha megpróbálkoznék az öreg
állóórával?
Elszántan siettem az
állóóra felé. Áhítattal szemléltük faragványait, és büszkén
mondtam: „Felavatási ajándék St.
Chrischona részére,
értékes, öreg darab!
Nézzék csak, mi van
felírva a számlapjára: ’Egyszer majd üt a te utolsó órád is’ –
szabad kérdeznem, mi a véleményük errõl?”
Abban a pillanatban nagy nyugtalanság
fogta el a házaspárt. A férfi pénztárcája
után nyúlt, elõvett egy húszfrankost, és átnyújtotta ezekkel a szavakkal: „Parancsoljon, egy kis adomány a misszió számára!
Nekünk azonban sajnos most már mennünk kell” – és nagy sietséggel távoztak.
Az ember számára semmi sem olyan bizonyos, mint a halál. A keresztyén ember
azonban tudja: utolsó órájában nincs magára hagyatva. Dávid zsoltárával együtt
bátran és boldogan tehet bizonyságot: „Ha
a halál árnyékában járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy. A Te vesszõd
és botod, azok vigasztalnak engem” (Zsolt
23,4).
Aki hisz ebben, annak nem kell menekülnie onnét, ahol a halálról esik szó. Egyik
középkori hívõ fejedelem a következõ
mondást választotta élete jeligéjéül: „Aki
meghal, mielõtt meghalna, az nem hal
meg, amikor meghal.”
Forrás: Adolf Wunderlich: Isten oltalmában
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Lapszemle 1913. szeptember 14.

A jó asszony nem divatbáb
A 20. század legelején a nõi divat erõteljesen
változott, így megjelent a nadrág, a szoknyák
hossza pedig megrövidült és a fulladást okozó
fûzõk is eltûntek. Az 1900-as évek elején jelentek meg az uszályos ruhák, a szigorú komplék,
a tunikák, és az empire ruhák. Az otthoni viseletben a kényelmes, de elegáns neglizsé ruhák jelentek meg. Az utcai viseletben a kosztümök voltak jellegzetesek, amelyeket a hölgyek zsakettel, vagy csipkegallérral is hordtak. Késõbb a szoknya alól kivillantak a bokák is…
„Dacára annak, hogy a világnak nagyobb
része vakon követi a divatot, de van azért
még sok olyan nõ, ki nem változtatja át az
év minden negyedében külsejét, tetõtõl
talpig, de a szerényen meghúzódó hölgyek
fel sem tûnnek. A divat nagy hatalom és
ma azért is jogosult, mert nagyon elõreviszi a kereskedelmet, az iparmûvészetet és
a gyáripart.
Azonban határozottan káros, ahol tulzásba esik és önkényesen terjeszkedik, pedig
mostanában ilyen hibába esik.

Kedves Tanulók!
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
az általános iskolák tanulói számára honismereti versenyt hirdet
értékes nyereményekért

Sárbogárd, ismered?
címmel

1. kategória 5-6. osztályos, 4 fõs csapatok
2. kategória 7-8. osztályos, 4 fõs csapatok
(A csapatok szabadon szervezõdhetnek, nem
kell egy iskolából, osztályból verbuválódni!)
A verseny során játékos formában ismerkedhetsz meg lakóhelyed múltjával, jelenével és értékeivel. A felkészüléshez segítséget találhatsz
a jövõ heti lapszámban, a Madarász József Városi Könyvtárban és hamarosan a Sárbogárdi
Múzeum Egyesület facebook-oldalán.
Ha felkeltettük az érdeklõdésedet és szeretnél
részese lenni az izgalmas megmérettetésnek,
érdeklõdj osztályfõnöködnél, tanáraidnál!

Jelentkezni lehet
a következõ e-mail címen is:
sarbogardimuzeum@gmail.com
Jelentkezési határidõ:
2013. szeptember 30.

Mindennek ugyan van divatja, de a „divat”
szó hallatára leginkább az öltözetre gondol mindenki és a híres párisi cégek kreációjára és változataira.
A divat soha sem ered magas szellemû körökbõl, hanem az üzérkedõ ipar és kereskedelem, vagy egy véletlen röpíti a nagyvilágba, és az unatkozó, változást keresõ tömeg szárnyaira kapja. A szellemi és születési középosztályba találja a leghívebb közönségét, mert be van bizonyítva, hogy sem
az uralkodó családok nõ tagjai, sem a híres
írónõk vagy a nõi mozgalmak nem foglalkoztak uj divatok föltalálásával. Nem csupán folyton változó ruhaszabások, de még
a különös feltûnõ frizurák sem láthatóak
igazán elõkelõ nõkön, ezt mindenki tapasztalhatja, aki nagyudvari estélyen, vagy
színházi elõadásokon bármikor szemügyre
veszi a magas rangú közönséget. Különben
nem is nagyon szükséges olyan elõkelõ helyen megfordulni, elég egy pillantást vetni
a képes lapra, melyeken minden uralkodócsalád arcképe gyakran megjelenik, ott is
látható hogy nagyon finoman, ízlésesen öltözködik és fésülködik a legfelsõbb úri osztály, de nem követi a divatnak szeszélyes
ugrásait. Nincs nevetségesebb annál, mint
mikor a nõ megváltoztatja alakját, mozdulatait, egész egyéniségét és egyik nap bõ
leplekbe burkolózik, másnap pedig bokáig
érõ szûk szoknyát vesz magára, csakhogy
ne vétsen a divat szabályai ellen. Ez a
folytonos átidomulás fõleg idõsebb nõknél
igen ízléstelen és csak arról tanúskodik,
hogy aki nagyon sokat foglalkozik a külsejével, az nem sokat törõdhetik lelki mûveltségével.
Nagyon csalódik, aki azt hiszi, hogy a divat
összes kellékeinek felhasználásával hamarabb hódítja meg a férfi nemet. Komoly
férfi nem választ élettársul egy olyan nõt,
ki életének a három negyedrészét vásárlással, ruhapróbálással, kéz- és arcápolással,
és hajbodorítással tölti el. Az illatos fürdõk, a szépségápolás, az elegáns toilett na-

gyon emelik a nõ szépségét és így feltûnést
kelthet az ilyen hölgy társaságában és nyilvános helyeken, ahol kiállítási tárgyként
szerepelhet. Komoly szerelmet, õszinte
barátságot a fényes külsõvel nem lehet ébreszteni, azt csak a báj, a szeretetreméltóság, a jóság tudja kivívni. A férj pedig sokkal boldogabb szerény, gyöngéd nõ oldalán kit nem izgat föl minden uj divatjelenség. Mert a divatnak sajátsága, hogy minden idény elején sokféle ujdonságot vet a
piacra közte sok feltûnõ, ízléstelen dolgot
is és csak egy részét fogadja el a közönség,
másrészt teljesen elveti. A jó ízlésû nõ a
nekivaló, diszkrét formák közül válogat és
a nõ az általános, banális, efemér apróságokról lemond.
Éppen olyan különös, ha valaki átalakítja
külsejét, mintha teljesen megváltoztatja
véleményét és modorát. Aki elveihez hû
marad, külsõ egyéniségét sem tudja olyan
alaposan megváltoztatni, eltekintve attól,
hogy ezzel ismerõseit és rokonait is kellemetlenül lepi meg. Ha meggondoljuk,
hogy e változások csak a divat szeszélyébõl
erednek, a tömegszuggesztió eredménye,
be kell látni ennek nevetséges voltát. Hiszen egy uri nõ nem kirakati bábu! Azzal is
kell számolni, hogy az ujabb divatok nagyon jelmezszerûek és érzéki jellegû, vegyük csak a felhasított szoknyákat, a pókhálószerû harisnyákat, testhez tapadó formákat – ilyenben nem mutatkozik szemérmes nõ.
Mindezen okokból csak dicsérni tudjuk a
„nem divatos” nõket. Ezek nem tûnnek föl
a nagy tömegben a tarkán öltözött nõcskék
közt, de ha sikert aratnak, rokonszenvet
keltenek, ez sokkal tartósabb hatás.
Mennyivel többet ér a csöndes, belsõ érték, a természetes báj, mint a tündöklõ feltûnõ jelenség, ki csak külsejével törõdik és
a külsõségek kultuszának szenteli teljes
idejét!”
(M. A.)
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Szüreti pecsenye
Hozzávalók (4 fõre): 1 kg sertéslapocka (egészben), 1 cs magyaros sertéssült-fûszerkeverék, 80 dkg fehér és vörös csemegeszõlõ
vegyesen, 2 ek zsír, 0,5 dl rum, vagy brandy.
A sütõt elõmelegítjük 200 fokra. A sertéslapockát leöblítjük, szárazra töröljük. A húsdarabot hosszanti irányban két azonos vastagságú csíkra vágjuk, majd mindkét húst három csíkra vágjuk
úgy, hogy az egyik véget nem vágjuk végig, hanem maradjon egyben. Megszórjuk a fûszerkeverékkel, majd hármas fonással megfonjuk, hústûvel betûzzük a fonat végét. Áttesszük egy megfelelõ
nagyságú tepsibe, beleöntünk 2 dl vizet és a 2 ek zsírt, majd lefedjük alufóliával. Sütõbe téve 160-170 fokon 30 percig pároljuk. Levesszük róla a fóliát, meg-megöntözzük a pecsenyelével, készre
sütjük. A fonatokat tálra emeljük, alufóliával betakarva melegen
tartjuk. A körethez a szõlõt megmossuk, leszemezzük, szárazra
töröljük. A pecsenyelébõl 1 decinyit egy serpenyõbe szûrünk, beledobjuk a szõlõt, jól átforrósítjuk. Lehúzzuk a tûzrõl, meglocsoljuk a rummal, összekeverjük, fedõ alatt 5 percig pihentetjük. A
sertésfonatokból a hústûket kihuzigáljuk, köréjük szedjük a szõlõt.

Szõlõs borban párolt csirkemáj
puliszkával
Hozzávalók (4 fõre): 0,5 kg csirkemáj, 2 dl bor, 3 fürt szõlõ, 3 ek
tejföl, 2 ek olívaolaj, grillpor, bazsalikom, majoránna, rozmaring, 25 dkg kukoricadara, só.
A csirkemájakat grillporral, bazsalikommal, rozmaringgal, majoránnával mindkét oldalukon befûszerezzük. Teflonserpenyõben
az olívaolajra helyezzük. A három fürt szõlõt leszemezzük, majd a
szemeket félbevágjuk, ráöntjük a májra, és meglocsoljuk a borral.
15 percnyi közepes lángon való párolás után rátesszük a tejfölt, és
még 2 percig fõzzük. A kukoricadarát egy lábosban háromszor
annyi vízzel feltesszük fõni, mint a dara. Sózzuk ízlés szerint (kb. 3
csipettel), és addig fõzzük, míg be nem sûrûsödik (10 perc kb.).

Currys csirkés saláta
Hozzávalók: füstölt csirkemellfilé, 3 dl joghurt, 2 tk currypor, 2
ek majonéz, citromlé, 20 szõlõszem, 1 alma, 4 jégsalátalevél, 2
marék madársaláta, 4 kisebb paradicsom, 1/3 piros pritamin,
vagy kaliforniai paprika.
A joghurtot összekeverjük a curryporral és a majonézzel. A füstölt csirkemellfilét felkockázzuk, serpenyõben kicsit megpirítjuk,
majd ráöntjük a joghurtos dresszinget. Összeforraljuk, hogy a
curry elveszítse nyers ízét. Ha túl híg lenne, elforralunk a levébõl,
ha kész, ízesítjük citromlével, esetleg sóval és borssal. A szõlõszemeket félbevágjuk, kimagozzuk, az almát kockára vágjuk, a kész
csirkés öntethez keverjük. Egy tálba tépkedjük a salátaleveleket,
ráhalmozzuk a madársalátát, a feldarabolt paradicsomot és paprikát, összekeverjük. A csirkés ragut a zöldségek tetejére halmozzuk.

Túrós–tejfölös–kekszes édesség
Hozzávalók (8 fõre): 1 cs háztartási keksz, vagy babapiskóta, 1
nagy pohár tejföl (zsíros), 25 dkg túró, 1 cs vaníliás cukor, cukor,
ízlés szerint, 1 db citrom reszelt héja, 6-8 szem barack, pár szem
szõlõ.
A tejfölt kikeverjük a vaníliás cukorral, a citrom héjával és annyi
cukorral, amennyire édesre szeretnénk. Hozzáadjuk az áttört túrót is. A barackot megmossuk, felszeleteljük. Egy üvegtálba (esetleg tepsibe) lerakunk egy réteg kekszet. Erre tesszük az édes tejfölt, teszünk rá egy réteg gyümölcsöt. Erre egy újabb réteg keksz
kerül, majd a maradék tejföl, végül gyümölccsel kirakjuk. Fogyasztás elõtt néhány órára hûtõbe tesszük, hogy a keksz megpuhuljon.
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Párbeszéd a
szupermarket elõtt
– Hova, hova ezzel a nagy szatyorral, szomszédasszony? Tán bevásárolni indul?
– Ne is mondja! Két napra való mindenfélét kell beszereznem, hazafelé jövet leszakad a karom.
– Mi mindent kell hoznia?
– Hát lisztet, cukrot, sót, olajat, kesudiót, villanykörtét, kutyaeledelt, mosogatószivacsot, vattakorongot, tápoldatot, extrudált kenyeret, kalácsot, puffasztott rizst…
– Ne folytassa!
– Pedig még a felét sem mondtam el. Hiába, ami kell, az kell. Istenem, el ne felejtsem a kullancskiszedõ-csipeszt a macskánkhoz,
meg az elemmel mûködõ kézi masszírozót, most akciós. Maga
nem a szupermarketbe jön?
– Nem. Most van egy fontosabb dolgom.
– Ugyan, mi lehet fontosabb a bevásárlásnál? Súgok egy titkot:
most nagyon olcsó a „Trendy” márkájú WC-korong, ne hagyja ki!
Óceánillatú! Huszonöt százalék engedmény! De maga hova baktat így mindenféle cucc nélkül?
– El sem merem mondani, még bolondnak néz.
– Hát bolond is, aki kihagyja a mai árleszállítást. Az emberek tolonganak a tapadókoronggal rögzíthetõ, ablakra szerelhetõ hõmérõért. El tudja képzelni, télen milyen jól jön egy ilyen eszköz?
Csak odapillant reggel az ablakra, már tudja, mekkora a hõfok.
Jöjjön be, na, hátha hozzájutunk még!
– De én nem akarom tudni, hány fok hideg van télen. Vannak fontosabb dolgok is.
– Furcsa ember maga. Csak kimegy reggel a lakásból, és azt sem
tudja, hány fok van? Mi az, ami ennél annyival fontosabb? Elárulhatná már, hogy hova megy.
– Csak ide, a folyóhoz.
– Hideg van már a fürdéshez.
– Kissé odébb megyek, a fûzfákhoz, ahol nem jár senki. Lehet,
hogy megvárom az alkonyatot. Szeretem nézni olyankor a vizet.
Olvastam ma egy latin mondást, azon akarok gondolkodni.
– Miféle mondást?
– Latinul: „Amore levius.” Tudjuk, hogy a latinok nagyon értékelték a tömörséget, kevés szóval sokat mondani, de ez túl tömör.
Magyar fordításban: „Szeretettel könnyebb”. Mi az, ami könnyebb?
És mi, vagy ki az, amit, vagy akit szeretni kell. És hogyan kell szeretni? Manapság a szeretet nem téma, inkább a gyûlöletet gyakoroljuk. Nekünk most ezért nehezebb?
– Marhaság! Ezen akar ott gondolkodni? Nincs jobb dolga?
– Most nincs. Nekem néha szükségem van arra, hogy egyedül maradjak. Beszélgetek. Megmondjam, kivel? Saját magammal. Sok a
megbeszélnivalónk. És ott a víz, a fák, ahogy a napsütés visszacsillámlik a víztükrön. Maga itt a polcok között vásárol be, én meg ott
a folyónál. Az ingyen van, de lehet, hogy fontosabb. Legalábbis nekem.
– Jaj, egyem azt a romantikus lelkét! Visszafelé jövet azért benéz a
boltba, remélem. Mert kenyérre magának is szüksége van.
L. A.

IDÕJÁRÁS
A hét végéig megmarad idõjárásunk változékony jellege. Gyakran
lesz erõsen felhõs, vagy borult az ég, és szórványosan kell számítani esõ, vagy zápor kialakulására. Emellett azért néhány órás
napsütés is lehet fõleg pénteken. Gyakran megélénkül, néhol meg
is erõsödhet az északnyugati szél és jellemzõen kevéssel 20 fok
alatt maradnak a maximumok ebben az idõszakban. Vasárnaptól
már nyugodtabb és naposabb idõre van kilátás, ezzel együtt valamelyest melegednek a délutánok, viszont ismét csípõsebbek lehetnek a hajnalok és ismét megjelenhetnek reggelenként a kiterjedt ködfoltok is.
www.metnet.hu
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A gomb, aki csak gombolni vágyott
Rávica szép, új varrósdobozát nézegette.
A dobozt Gaborgya nénitõl kapta ajándékba.
– Szép ez a varrósdoboz, de sajnos üres.
Megyek, hogy vegyek mindenféle belevalót: ollót, tûket, cérnát, gyûszût, fonalakat
– határozta el, és már szaladt is a szatócsboltba.
Az ám, de csak miután visszatért, hogy a
kincseket a dobozba tegye, akkor jött rá,
hogy gombokat egyáltalán nem vett. A bolt
pedig már bezárt, és itt a hétvége is, mi lesz
gombok nélkül a szép, új dobozzal?
– Megyek, és kérek mindenkitõl gombokat. Mindenhol akadnak felesleges gombok, mind elkérem, és a dobozba teszem –
határozta el, és már szaladt is gombkérõbe.
Mire újból hazaért, zsebei tömve voltak a
legkülönfélébb gombokkal: kis gombokkal, közepes gombokkal és nagy gombokkal. Voltak olyan gombok, melyeken csak
két lyuk volt, volt, melyeken viszont négy
lyuk. Voltak mûanyag gombok, csontgombok, fémgombok, aztán bársonnyal,
cérnával bevont gombok, fehérek, és mindenféle más színûek. Rávica fogta valamennyit és a dobozba szórta.
– Majd holnap varrok valamit – ábrándozott, és szaladt, hogy megvacsorázzon.
Miután lefeküdt, a sok aznapi szaladgálástól azonnal álomba is merült. Álmában
furcsa neszeket hallott, egyenesen új
varrósdoboza irányából. Zirgést-zörgést,
gurulást, koccanást, susmorgást. Vajon mi
történik egy varrósdobozban éjjel? Bizony
az történik, hogy a sokféle gomb, melyek
eleddig összekeveredve feküdtek, mind a
saját rokonságához csoportosult. Az egyszerû, kisméretû, mûanyagból készült, fehér színû, kétlyukú gombok különváltak a
hasonló, ám színes gomboktól. A közepes
méretûektõl is elkülönültek a nagy gombok, pláne a négylyukúak, de legfõképpen

a nagy, bársonnyal, vagy cérnával bevont
gombok különültek el mindenkitõl, nem is
beszélve a csontból, fémbõl készült, négylyukú nagy gombokról. Õk voltak a legkevesebben, viszont õk dirigáltak, ugráltatva
a többséget.
– Hozzánk ne érjetek, ti mûanyag szörnyetegek! Csússzatok csak a doboz túlsó végébe! – kocogta egy nagyméretû, fémbõl készült nagykabátgomb. Egyedül a legnagyobb, gyöngyházból készült, négylyukú
télikabátgomb hallgatott, és maradt ott,
ahová Rávica pottyantotta.
Mikor minden gomb megtalálta a maga
helyét, végre elcsendesedtek, és elaludtak.
Reggel Rávica elsõ dolga volt, hogy belekukkantson a varrósdobozba. Meglepte
ugyan a sok külön kupacba rendezõdött
dobozlakó, de mivel nem tudta mire vélni,
nem is törõdött velük. Szaladt, hogy varrni
való után nézzen. Nem kellett sokáig keresgélnie, rögtön a sarkon összefutott Pangulinnal, aki elpanaszolta, hogy elhagyta
egyik kabátgombját.
– Gyere, Pangulin, majd felvarrok egyet,
mert mi lesz, ha jönnek az õszi szelek, és
nem tudod begombolni a kabátod? Tavaly

A Bogárd-Dal
Egyesület közleménye
Nagy öröm számunkra, hogy milyen sokan érdeklõdnek október 6-ai koncertünk iránt. A támogatói jegyek nagy többsége már elkelt,
egész biztosan telt ház várható. A támogatói
jegy megvétele egyben a hangversenyre való
belépést is biztosítja. Annyi jegyet bocsátottunk ki, ahány ülõhely van a mûvelõdési házban.
A helyszínen már nem árusítunk jegyeket,
korlátozott számban az énekkar tagjainál még
kapható támogatói jegy.
Érdeklõdni a 06 (30) 619 7710-es telefonszámon lehet.
Az eddigi támogatásokat megköszönve várjuk
Önöket október 6-án a minden bizonnyal nagyszerû hangversenyre.
Bogárd-Dal Egyesület

is influenzás voltál, nem gyõztél kikecmeregni belõle.
– Félek a tûtõl, inkább nem megyek – szabadkozott Pangulin.
– Buta vagy – korholta Rávica –, a kabátot
szépen leveted, és amíg megvarrom, iszol
egy jó bögre kakaót, és eszel egy szelet
kuglófot.
– Akkor inkább megyek – vélekedett Pangulin, igen bölcsen.
Amint a varrósdobozban elterjedt a híre,
hogy Pangulin kabátjára kellene egy gomb,
minden gomb izgatott lett, kivéve a kicsi,
ingre való gombokat, akiket ez a szörnyûség nem érintett.
– Arra a viseltes, ócska kabátra szégyen rákerülni! – jajdult fel egy elõkelõ, bársonynyal bevont nagykabátgomb.
– Annak a gyereknek állandóan ragacsos a
keze! Az összes gombja piszkos és ragacsos
– toldotta meg a fémgombok legbátrabbika. Egyedül a legnagyobb, gyöngyházból
készült gomb hallgatott, és egyáltalán nem
izgatta az eset.
– Te nem szólsz semmit, nagyságos
gyöngyházfényû? – kérdezte alázattal a
bársonnyal bevont.
– Nektek nincs mit mondanom – felelt a
gyöngyházfényû.
– De egy ilyen ócska és piszkos… – hebegett egy nagy hasú fémgomb.
– Nekem az a fontos, hogy gomboljak, ne
pedig ebben a dobozban parádézzak, pöffeszkedõ, beképzelt gombok között. Ha
Pangulinnak van rám szüksége, akkor az õ
kabátját gombolom, hogy ne fázzon, ha hidegre fordul az idõ – felelt a gyöngyházfényû gomb, és többet nem is szólt, hanem
amikor Rávica benyúlt a dobozba, egybõl a
tenyerébe ugrott, és pár perc múlva már
Pangulin kabátján fénylett.
Boros János Tamás

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

2013. szeptember 14-én,
17 órára a sárhatvani sírkápolnába

A HUSZICS VENDEL KÓRUS
HANGVERSENYÉRE.
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Városi rangadó
volt
Sárbogárd–
Sárszentmiklós 0-2
Sárszentmiklós: Leiszkovszky, Gráczer
G., Gráczer B., Fekete, Gorza (Varga),
Tóth, Csikesz, Rozsos (Lajtos), Szabó Sz.
(Vámosi), Huszár (Kovács), (Krajcsovics).
Cserék: Lajtos, Vámosi, Kovács, Krajcsovics, Varga, Nagy, Kimiti.
Edzõ: Sárai György.
A 4. fordulót is sikerrel vette Mikós, így
még mindig hibátlan. Az elsõ félidõben
egy szöglettel veszélyeztetett Bogárd, de a
fejes alig ment fölé, itt nagyjából ki is merültek a támadások Bogárd részérõl. A játék egyoldalúan folyt, Miklós védekezésre
kényszerítette Bogárdot, mert állandóan
nyomás alatt tartotta. A sokadik szöglet
után végre betalált Miklós Gorza révén,
aki a szögletet beadás helyett a hosszú felsõbe helyezte. A második félidõben is sok
helyzete volt Miklósnak, amit sorra hagytak ki, de végül Gráczer B. beállította a
végeredményt, egy lepattanóra érkezve
fejjel volt eredményes. A meccs hajtós volt,
kemény belépõkkel, nagy bírói tévedésekkel, de ugyanakkor sportszerû is.
Az ifi 2-1, nyert. Góllövõk: Rigó, Gráczer.
U16-os eredmény: Sárosd–Sárszentmiklós
7-3.
U14-es eredmény: Sárszentmiklós–Baracs
0-5.
Öregfiúk: Sárszentmiklós–Cece 7-0.
Szeptember 14-én, szombaton, 14 órás
kezdéssel a sárszentmiklósi mûfüves pályán a parlamenti válogatott játszik a megye válogatottjával.
A következõ meccset itthon játsszuk Pusztaszabolcs ellen szeptember 15-én 16.00
órakor.
Mindenkit szeretettel várunk mindkét
mérkõzésre!
Sárszentmiklós SE

KÖSZÖNTÉS
A VAX Kézilabda Egyesület
minden tagja
sok szeretettel köszönti

GRÓF FERENCET
(FERI BÁCSIT)
születésnapja alkalmából,
aki aktív segítõje csapatunknak,
s reméljük, még nagyon sokáig tagja
lesz ennek a közösségnek.

Második hely az Eötvös
Emléktornán Ercsiben
Szombaton rendezték Ercsiben Eötvös József, az 1848-as elsõ felelõs kormány vallási
és közoktatási miniszterének emlékére a
már hagyománnyá váló kézilabdatornát. Az
idei megmérettetésre négy csapat kapott
meghívást, köztük három NB II-es, illetve
mi. A tornát elõdöntõ–döntõs rendszerben
bonyolították le.
Az elõdöntõben Ercsi csapatával kerültünk
össze. Az elsõ félidõben szinte fej fej mellett haladtak a csapatok, majd az Ercsi csapata a félidõ felénél 3 góllal meglépett.
Azonban az utolsó 7 percben sikerült produkálnunk egy 9:3-as szériát, és a félidõben
már mi vezettünk 3 góllal. A második félidõben gyorsan ledolgozta hátrányát a hazai csapat, ekkor kicsit megijedtünk, hogy
mi lesz. Azonban ekkor tudtunk váltani, és
sikerült lerohanásból, illetve felállt fal ellen
is gólokat szereznünk. Gyorsan visszaszereztük a vezetést és 10 perccel a vége elõtt
már 5 találat volt közte, a javunkra. Innentõl már nem igazán tudott közelebb jönni az
ellenfél, és magabiztos, jó csapatjátékkal
behúztuk a mérkõzést (34:29). Külön kiemelendõ Bodoki György 10 találata, illetve Németh I. Tamás tökéletes kapusteljesítménye.
Döntõben a tavalyi NB II. északnyugati csoportjának 2. helyén végzõ és a Magyar Kupa
négyes döntõjérõl mindössze egy góllal lemaradó Kalocsa KC volt az ellenfelünk.
Mindössze 10 percig tudtunk méltó ellenfelei lenni a fûszerpaprikásoknak. Kijött rajtunk a fáradtság, és elkezdtünk egyre többet hibázni, aminek eredményeként lerohantak minket. Az elsõ félidõ után már 7
góllal vezettek Kolics mester tanítványai. A
2. félidõre mindössze egy kérdés maradt:
tudjuk e tartani magunkat 10 gól alatt, vagy

sem. Sajnos az utóbbi történt, így meglehetõsen sima lett a vége, 24:39.
Nem szabad csüggedni, mivel egy erõsebb
csapat gyõzött le minket, akik ezt már korábban is bizonyították, és nem titkolt vágyuk jövõre feljutni Magyarország második
legerõsebb bajnokságába. Azonban azt
nyugtázhatjuk, hogy egy tanulságos tornán
vagyunk túl, ahol megmutattuk, mire is vagyunk képesek még így, szûkös kerettel is.
Csapatunkból ugyanis hiányzott több meghatározó játékos, például Balogh Viktor,
Suplicz István, Vorsléger Zoltán és még sorolhatnám.
Hétvégén viszont már elkezdõdik a bajnokság, ahol Ercsi II-es csapatát fogadjuk
szombaton hazai pályán 18.00 órakor.
Eredmények
Elõdöntõk
VAX Sárbogárd–Ercsi SE 34:29
Németh I. – Goldberger 4, Bodoki 10, Pluhár 3,
Rehák 5, Hegedüs 3, Szabó J. Zs. 1, pad: Borostyán, Sohár–Kaló 4, Iker 1, Németh II. 3.
Kalocsa KC–Szigetszentmiklós KC 32:22
Döntõ
VAX Sárbogárd–Kalocsa KC 24:39
Németh I. – Goldberger 5, Bodoki 6, Pluhár, Németh II. 2, Rehák 2, Kaló 5, pad: Borostyán, Sohár –
Hegedüs 2, Iker 1, Szabó J. Zs. 1.
A 3. helyért
Ercsi SE–Szigetszentmiklós KC 21:33
A torna legjobb kapusa: NÉMETH I. TAMÁS (VAX
Sárbogárd). A torna legjobb játékosa: Reichert Zoltán (Kalocsa KC).
A szombati idénynyitó mérkõzésre sok szeretettel várunk mindenkit!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Az Agárdi Termál csoport eredményei

A Horfer Serleg csoport eredményei

Kulcs–Kõszárhegy
Mezõszilas–Seregélyes
Szabadegyháza II.–Adony
Aba-Sárvíz–Dég
Pusztaszabolcs–Baracs
Nagylók–Káloz
Lajoskomárom–LMSK
Sárbogárd–Sárszentmiklós

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
2
1
0
0
0

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

23
17
13
17
8
15
11
9
10
11
9
5
2
4
0
5

Kisapostag–Rácalmás
Vajta–Alap
Dase–Enying
Elõszállás–Cece
Nagykarácsony–Mezõfalva II.
Nagyvenyim–Zichyújfalu
Perkáta–Sárszentágota

5-0
0-1
1-6
1-5
7-2
2-0
1-1

A csoport állása

A csoport állása
1. Sárszentmiklós
2. Baracs
3. Seregélyes
4. Aba–Sárvíz
5. Pusztaszabolcs
6. Nagylók
7. LMSK
8. Kõszárhegy
9. Adony
10. Káloz
11. Szabadegyháza II.
12. Lajoskomárom
13. Sárbogárd
14. Kulcs
15. Dég
16. Mezõszilas

Rehák Tamás

2
2
6
5
4
13
7
7
7
13
11
12
15
14
15
26

21 12
15 12
7 12
12 9
4 9
2 9
4 7
2 7
3 6
-2 4
-2 3
-7 2
-13 1
-10 0
-15 0
-21 0

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1

0
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

22
15
12
10
14
14
9
10
10
8
7
8
2
4

6 16 12
6
9 12
5
7 9
7
3 9
6
8 6
7
7 6
12 -3 6
11 -1 4
15 -5 4
13 -5 4
12 -5 3
15 -7 3
13 -11 3
17 -13 1
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MEGHÍVÓ
MEGYENAPRA
Idõpontja: 2013. szeptember 14.
Helyszíne: Rétimajor.
Programok 9.00–18.00 óráig
9.00 halételfõzõ-verseny;
9.30 Fejér termék- és kézmûvesvásár;
10.00 ünnepi közgyûlés – ünnepi beszédet mond és a
Fejér Megyei Önkormányzat kitüntetõ címeités díjait
átadja Törõ Gábor, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke;
11.00 Lévai Ferenc halételkészítõ-bemutatója;
12.30 Igari Népdalkör;
13.00 megnyitó;
13.05 a halételkészítõ-verseny eredményhirdetése,
díjak átadása;
13.15 Kiscsillag hiphop tánciskola növendékei, Sárbogárd;
13.40 Sáregresi Népdalkör;
14.00 TenDance Tánccsoport alapi táncosai;
14.00 horgászverseny;
14.30 Bakakórus Nagylók;
15.00 Sárréti Csókavirág Népi Együttes, Sárbogárd;
15.30 Huszics Vendel Kórus Sárbogárd;
16.00 Sárbogárdi Fúvószenekar;
16.30 Mezõföld Népi Együttes, Alap;
17.30 a horgászverseny eredményhirdetése, díjak átadása.
Barátságos futballmérkõzések a Sárszentmiklós SE mûfüves
pályáján.

Fakultatív programok 9.00 órától:
Aranyponty Halászati Múzeum kiállítása;
természetfilm vetítése;
Európa Nap a Nádi Iskolában;
csokoládékészítés, mûhelybemutató és kóstoló;
szabadtéri játszótér.
Fõvédnök: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság (nyilv. tartási szám: 02-0038-04)

ÉLET – ERÕ – EGÉSZSÉG
címmel népfõiskolai programsorozatot indít
HANTOSON ÉS KISHANTOSON
2013. szeptember 21-étõl 2014. június 3-áig.
Az elsõ rendezvény címe, idõpontja és helyszíne: EGÉSZSÉGNAP – 2013. szeptember 21., 10 óra – Hantosi Kultúrház.
Jelentkezõket Hantosról és a környékbeli falvakból tudunk fogadni.
Ebéd csak elõzetes megbeszélés alapján.
Érdeklõdni lehet: 06 (30) 514 5274, 06 (30) 3850 379,
kishantos@enternet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Szeptember 14., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 5.55 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar
gazda 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Aranyfeszt 2013 9.30 Kerékpártúra 10.00
Teszedd! 10.05 Történetek a nagyvilágból 10.35 Életmûvész 11.30 Kincsünk a víz –
Bükfürdõ 50 éves 11.50 Teszedd! 12.00 Hírek 12.05 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.05 A világörökség kincsei 13.20 Szeretettel Hollywoodból 13.45
Teszedd! 13.55 Újpest FC–Szombathelyi Haladás labdarúgó-mérkõzés 15.55
Teszedd! 16.00 Valentin-napi randevú 17.20 Teszedd! 17.30 Gasztroangyal 18.25
Teszedd! 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 80 nap
alatt a Föld körül 22.20 Borvacsora 23.15 Tesztoszteron – Bornai Tibor új zenei
kalandja 0.10 Az ördög háromszöge
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.15 Trendmánia 10.55 XXI. század – A
legendák velünk élnek 11.25 Házon kívül 12.00 A’la Car 12.30 4ütem 13.05
Dilinyósok 13.30 Agymenõk 14.20 Eastwicki boszorkák 15.20 A hõs legendája
16.25 Fiú a Marsról 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 21.40 A megmentõ 23.20 A sziklatanács titka 1.20 Remington steele
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.25
Astro-világ 11.30 Kalandjárat 12.00 Babavilág 12.30 Fogyótúra 13.00 Én is menyasszony vagyok 13.30 Stílusvadász 14.00 Xena 15.00 A férjem védelmében 16.00
Luxusdoki 17.00 Irigy Hónaljmirigy show 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30
Tor-túra 21.25 Egetverõ haderõ 23.15 Gyilkosok gyilkosa 1.00 Astro-világ 2.05 Propaganda 3.00 A férjem védelmében 3.40 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Szeptember 15., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Barangolások öt kontinensen 5.55 Esély 6.25
Magyar gazda 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Hét szentség
– A keresztség 9.50 Tanúságtevõk 10.45 Kérdések a Bibliában 10.55 Református
magazin 11.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05
Világ+Kép 12.35 TS – Sport 7 13.05 Csodaországban 14.45 Rád találok
Marrakesben 16.20 DVSC TEVA–Videoton FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Zorro legendája 22.30 Kalifornia királya 0.05
MüpArt Classic – Richard Strauss-est
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.15 Egészségkalauz 10.55 Teleshop
11.50 Gasztrotúra 12.25 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.00 Tuti
gimi 14.00 Szerelmünk lapjai 16.35 Beverly Hills-i nindzsa 18.30 Híradó 18.55 Harry
Potter és a halál ereklyéi 21.20 Mennydörgõ robaj 23.20 Portré 0.00 Remington
Steele 1.00 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.05 Astro-világ 11.10 Egészségmánia
11.40 Stahl konyhája 12.10 Több mint testõr 12.40 Aktív Extra 13.10 A kiválasztott
– Az amerikai látnok 14.10 Békétlen békítõ 15.10 Sue Thomas – FBI 16.10 Tor-túra
18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Vasember 2. 22.25 A Bourne-ultimátum 0.35
Stephen King: Halálsoron 3.35 Astro-világ 4.40 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 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság
19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Szeptember 16., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Jó tudni! 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.55 Színházépítõk 15.45 Család csak egy van 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 A múlt fogságában 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Legenda 21.35 Kékfény 22.35 Az Este 23.05 Birkózó vb
23.35 Aranyfeszt 2013 0.05 Híradó 0.20 Az utolsó elõtti út 0.50 Munkaügyek –
Irreality Show 1.15 Család csak egy van 2.00 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Portré 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz
15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelõk
23.40 A fõnök 0.40 Reflektor 1.00 Remington Steele
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos
nyomozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.05 Édes élet 20.10 Aktív

2013. szeptember 12. Bogárd és Vidéke

21.00 Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.45 Én is menyasszony vagyok 0.15 Összeesküvés 1.15 Fogyj Rékával és Norbival! 1.20 Tények 1.55 Astro-világ 3.00 Herkules
és az amazonok 4.25 Hõsök 5.05 Magyarország, jövünk! 5.10 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Sportvilág 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 17., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Jó tudni! 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45
Caruso másik hangja 15.40 Család csak egy van 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek
lángjai 17.30 Híradó 17.40 A múlt fogságában 18.30 A következõ! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelõk 21.10 King 22.00 Az Este 22.30 Birkózó
vb 23.00 Híradó 23.15 Magyar retró 0.10 Munkaügyek – Irreality Show 0.40 Család
csak egy van 1.25 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50
Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 A mentalista 22.35 Döglött
akták 23.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.10 Reflektor 0.30 Hazudj, ha
tudsz!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.05 Édes élet 20.10 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 40 éves szûz 0.00 Zsaruvér 1.00 Fogyj Rékával és Norbival!
1.05 Tények 1.40 Astro-világ 2.45 A titok gyermekei 4.45 Magyarország, jövünk!
4.50 Super Car
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 21.05 Sportvilág 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 18., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Jó tudni! 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30 Vilmos
herceg és Catherine: Egy királyi love story 15.40 Család csak egy van 16.25 Híradó
16.40 A szenvedélyek lángjai 17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Egyszer volt, hol nem volt 21.05 Gyilkosság 21.55 Az Este 22.30 Birkózó vb 23.00 Summa 23.30 Híradó 23.45 Változó korban 0.40 Munkaügyek – Irreality Show 1.05 Család csak egy van 1.50 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt
21.35 Szulejmán 22.50 Házon kívül 23.20 Reflektor 23.40 Holdfényév
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek
9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.05 Édes élet 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.10 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 A búra alatt 22.40 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.45 Ringer – A vér kötelez 0.45 Fogyj Rékával és Norbival! 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 A búra alatt 3.20 Ringer – A vér kötelez 4.10 Hõsök 4.50
Magyarország, jövünk! 4.55 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Szeptember 19., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Jó tudni! 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.25 Átjáró 13.55 Ridikül 14.45 Hegyaljai újrakezdés 15.30 Család csak egy van 16.15 Híradó 16.30 A szenvedélyek lángjai 17.15 Szerencsehíradó
17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Bárcsak 22.00 Az Este 22.30 Birkózó vb 23.00 Nemzeti nagyvizit
23.30 Híradó 23.45 A rejtélyes XX. század 0.15 Munkaügyek – Irreality Show 0.45
Család csak egy van 1.30 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50
Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 A szállító 2. 23.20
Brandmánia 23.55 Reflektor 0.15 Infománia 0.55 Remington Steele
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk –
Flúgos nyomozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50
Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.05 Édes élet 20.10
Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Mr. és Mrs. 23.35 A Jane Austen könyvklub
1.40 Fogyj Rékával és Norbival! 1.45 Tények 2.20 Astro-világ 3.25 Hõsök 4.05 Magyarország, jövünk! 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 Sportvilág 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Rádiószínház 0.10
Éjszaka

Szeptember 20., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Jó tudni! 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 13.55 Ridikül 14.45 Múzeumi alkuk – Harc a mûtárgyakért 15.40 Család csak egy van 16.25 Híradó 16.40 A szenvedélyek lángjai 17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.10 Boxutca Extra 20.20 Isten hozta az Isten háta mögött
22.10 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Forma-1 0.40 Birkózó vb 1.10 Munkaügyek –
Irreality Show 1.35 Család csak egy van 2.20 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50
Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 CSI: Miami helyszínelõk
22.35 Gyilkos elmék 23.35 Kemény motorosok 0.40 Reflektor 0.55 Gasztrotúra 1.25
4ütem
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk –
Flúgos nyomozó 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50
Fogyj Rékával és Norbival! 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.05 Édes élet 20.10
Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Hancock 23.30 Briliáns elmék 0.30 Fogyj Rékával és Norbival! 0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.15 Hancock 3.45 Hõsök 4.25 Magyarország, jövünk! 4.30 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 baptista egyház félórája
14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 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.
Szeptember 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Ökumenikus istentisztelet
Sárszentmiklóson (ism. 70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 14., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabdatábor
Tápiószentmártonban 2. rész (~60p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi
ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Évnyitó Sárszentmiklóson (~30p) és a
Mészölyben (~30p), Elõdeink lépte nyomán (ism. 74p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Szeptember 15., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 14.00 Évnyitó Sárszentmiklóson (~30p) és a Mészölyben (~30p),
Elõdeink lépte nyomán (ism. 74p) 18.00 Heti híradó 19.00 Zenés
evangelizáció Sárbogárdon (ism. 86p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 16., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Zenés evangelizáció Sárbogárdon (ism. 86p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Alapi Vadásznap
(ism. 127p), Szántóverseny 2. rész 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 17., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Kézilabdatábor
Tápiószentmártonban 2. rész (~60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 18., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Alapi Vadásznap (ism.
127p), Szántóverseny 2. rész 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Kézilabdatábor Tápiószentmártonban 3. rész (~60p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 19., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabdatábor
Tápiószentmártonban 3. rész (~60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Zenés evangelizáció Sárbogárdon (ism. 86p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR
Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
KEZDÕ HASTÁNCCSOPORT INDUL
2013. SZEPTEMBER 19-ÉN 18 ÓRÁTÓL. Jelentkezni lehet
Kovácsné Ildikónál a 06 20 523 5941-es telefonszámon.
SÁRBOGÁRD és CECE központjában ÉPÍTÉSI TELKEK
sürgõsen ELADÓK 950 ezer Ft/telek. 06 30 258 6665
Használt, jó állapotban lévõ, ágynemûtartós
GYERMEKHEVERÕK 5000 Ft/darabáron eladók.
06 30 425 9736

KARATEEDZÉSEK

INDULNAK

Németh Attila 6 danos karatemester szervezésében

Sárbogárdon szeptember 9-étõl,
hétfõn és szerdánként, 18-19 óráig
a Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében;

Sárszentmiklóson szeptember 9-étõl,
hétfõn és szerdánként, 16-17 óráig,
a Sárszentmiklósi Általános Iskola tornatermében;

Cecén szeptember 10-étõl,
kedden és csütörtökönként, 17-18 óráig
a Cecei Általános Iskola tornatermében.
Érdeklõdni lehet a 06 (20) 9270 985-ös telefonszámon.

2013. szeptember 12. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Sárbogárd központjában, Posta utcában, felújított családi ház eladó. 06 (20)
419 4940.
Lakás kiadó, hosszú távra, bútorozottan. 06 (30) 433 8449 (8000743)
A Szivárvány Stúdióba (Kossuth utca 9.) kozmetikust vagy masszõrt keresünk. 06 (30) 3808 330 (8000829)
Két ágy sürgõsen eladó. 06 (30) 424 5268 (8000799)
Sárszentmiklóson ház eladó, nagy kerttel. 06 (30) 424 5268(8000799)
Vállalok a délutáni órákban vasalást, takarítást, gyermekfelügyeletet, idõsgondozást. Oklevelek és referenciák. 06 (30) 433 8449 (8000743)
Albérletet keresek. 06 (70) 382 9048
Vörös tojótyúk vásár Sárbogárdon. Rendelhetõ szeptember közepéig. Telefon: 06 (25) 462 189, 06 (20) 616 1466. 06 (30) 442 4971 (8000923)
Árpád-lakótelepen harmadik emeleti, erkélyes lakás, egyedi gázfûtéssel eladó. 06 (30) 601 0554 (8000919)
Mezõszilason páncéltõkés, felújítandó versenyzongora költözés miatt eladó.
Ára: 50.000 Ft. Ugyanitt, nagyon jó állapotú, bordó, német nõi kerékpár szintén
eladó. Ára: 13.000 Ft. Érdeklõdni az alábbi számokon lehet: 06 (70) 607 6721
06 (25) 247 259.
Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatók. Pákolicz Árpádné, Sárszentágota 06 (25) 476 051 (8000674)
A Szivárvány Stúdióban (Kossuth u. 9.) lévõ szoláriumban csöveket cseréltünk.
Vegyes borszõlõ eladó. 06 (20) 911 4711 (8000850)
Választási malacok, hízó eladók. 06 (20) 367 2785
Albérlet kiadó. 06 (30) 225 2067 (8000847)
Boroshordók eladók Sárszentmiklóson. 06 (25) 461 465
Egy vagy két fõ részére szoba, konyha, fürdõszoba bútorozott kis családi ház albérletbe kiadó. 06 (70) 398 4626 (8000846)
Alapon komfort nélküli (másfél szoba+folyosó) felújításra szoruló parasztház
eladó. Irányár: 900 ezer Ft. 06 (20) 946 8559, 06 (30) 616 8654 (8000845)
Családi ház sürgõsen eladó Sárbogárd központjában. 06 (30) 282 1186, 06
(30) 489 1766 (8000842)

Bogárd és Vidéke 2013. szeptember 12.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ

MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben
érintett feleket, hogy a Sárbogárd, Ady E. út 13.
szám alatti 1826 hrsz-ú és 1824/1 hrsz-ú telephelyre a GLOBUS VIRIDIS Kft. (7003 Sárbogárd,
Akácfa u. 2.) kérelmére hulladékhasznosítási
tevékenység megkezdése elõtti zajkibocsátási
határérték megállapítása tárgyában 20669/
2013. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárást indított a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., a továbbiakban: Felügyelõség), mely eljárás megindításáról hirdetményt adott ki a felügyelõség.
A hirdetmény kiadásával egy idõben a felügyelõség a 79849/2013. iktatószámú végzésével
közmeghallgatás tartását rendelte el.
A közmeghallgatás helye: a felügyelõségen
a fenti címen.
A közmeghallgatás idõpontja: 2013. év október 2. (szerda) 10 óra.
Az eljárás megindításáról szóló hirdetmény (az
eljárás lezárásáig) és a közmeghallgatást elrendelõ végzés másolati példányai a sárbogárdi városi polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2013.
szeptember 11-én kifüggesztésre kerültek,
mely okiratok a hivatal nyitvatartási ideje alatt
(hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig) megtekinthetõk, illetve
áttanulmányozhatók.
Az ügyfél – a felügyelõségnél Lamatsch Tamásné ügyintézõvel (tel.: 06 (22) 514 300) történõ
egyeztetés szerinti helyen és idõben – az eljárás
bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba.
Az iratbetekintés során az arra jogosult kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére hitelesíti.

Mint ismeretes, az országgyûlés 2012 végén elrendelte a 2012. december 31-éig használatba
vett, összesen 1 ha, vagy ennél kisebb területek
használatának bejelentését 2013. április 30-ei
határidõvel (bizonyos kivételekkel).
A fentiekkel kapcsolatban az országgyûlés f. év
júniusában, a 2013. évi CVII. törvényben úgy
rendelkezett, hogy azok, akik összesen 1 ha-t
illetve ennél kisebb területet használtak
2012. december 31-éig, és elmulasztották
ezt f. év április 30-áig az elõírt nyomtatványon a
területileg illetékes földhivatalban bejelenteni,
a bejelentést 2013. szeptember 30-áig még
pótlólag, bírság kiszabása nélkül megtehetik.
Hangsúlyozni kell, hogy aki a földhasználat bejelentését 2013. április 30-áig már megtette,
ezt nem kell ismételten megtennie!
A 2013. évi CVII tv. arról is rendelkezett, hogy
azok a földhasználók, akiket 2012. december
31-éig a földhivatalban nyilvántartásba vettek,
ám az ennek kiegészítésére elõírtakat, egyes
azonosító adataik bejelentését 2013. március 30-áig nem teljesíthették, ezt ugyancsak
2013. szeptember 30-áig még büntetés nélkül megtehetik.
MAÉT Titkárság

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete
2013. szeptember 13-án (pénteken)
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. A képviselõ-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.
Elõadók: bizottságok elnökei.
4. Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elsõ félévi alakulásáról.
Elõadó: polgármester.
5. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
6. A helyi önkormányzatok mûködõképessége
megõrzését szolgáló 2013. évi kiegészítõ támogatás igénylése.
Elõadó: polgármester.
7. A civil szervezetek támogatási rendjérõl szóló
11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
8. A központi orvosi ügyelet mûködtetésére kötött megállapodás módosítása.
Elõadó: polgármester.
9. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda szervezeti és mûködési szabályzata és házirendjének tudomásulvétele. (Az SZMSZ megtekinthetõ Sárbogárd város honlapján.)
Elõadó: polgármester.
10. Vezetõi pótlék megállapítása.
Elõadó: polgármester.
11. A Sárbogárdi polgármesteri hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása.
Elõadó: polgármester.
12. Létszámleépítésre pályázat benyújtása.
Elõadó: polgármester.
13. Az önkormányzati lakások bérleti díjának
megállapítása.
Elõadó: jegyzõ.
14. A Sárbogárd, Ady E. út 164. szám alatti ingatlanban található irodahelyiség tulajdonba
kérése.
Elõadó: polgármester.
15. „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása.
Elõadó: polgármester.
16. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásról
és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
17. Bejelentések.
17/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2013. augusztus 9-ei ülésén
elhangzott bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

SZÜRETI TINÓDON
2013. szeptember 14-én
szüreti mulatság és bál
rendeztetik Tinódon!
Indulás délben a vasúti
sportpályától.
Szervezõk

GYÛJTÉS
A Vajdaságban élõ rászorultak számára
rendez gyûjtést Kovács István Mikulás-nagykövet. Minden használható
holmit szívesen fogad: játékot, ruhanemût, cipõt, háztartási illetve technikai
eszközöket, könyvet stb.
A felajánlásokért – amiket a
mikulaskovet@gmail.com címen lehet
jelezni – házhoz megy.
További elérhetõség: Kovács István:
06 (30) 293 2375.
Szerkesztõség

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló többször módosított
10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet 55. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselõ-testület rendes üléseit éves munkaterve
alapján tartja. A munkaterv tervezetét a tárgyévet megelõzõ év december 31-éig kell a képviselõ-testület elé terjeszteni.
Az 55. § (2) bekezdése szerint a munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot kell kérni a
város lakosságától is olyan napirendi pontokra
vonatkozóan, amelyek az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartoznak.
A javaslatnak tartalmaznia kell: a napirend címét, elõadóját; a napirend tárgyalásának javasolt idõpontját; azoknak a bizottságoknak a
megjelölését, amelyek az elõterjesztést elõzetesen megvitatják.
Kérem, amennyiben napirendi pont tárgyalására vonatkozó javaslata van, azt 2013. október
15-éig szíveskedjen papíralapon, vagy a
szervezes2@invitel.hu e-mail címen a polgármesteri hivatal szervezési csoportjához eljuttatni.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Etelvári Zoltán önkormányzati képviselõ telefonszáma: 06 (70) 334 9149.
Hívjon, ha problémája van, ha meg lehet oldani, megoldjuk!
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Dr. Sükösd Tamás polgármester
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ABA NAPOK

2013. szeptember 12. Bogárd és Vidéke

Az álmok valósággá válnak
Vasárnap családostól voltunk hivatalosak
Aba városavató ünnepére. Óriási sokadalom fogadott bennünket az utcákon és a
Kultúr elõtti rendezvénytéren. Ezen nincs
mit csodálkozni, hiszen most voltak az Aba
Napok. Hivatalosan ugyan július 15-e óta
város Aba, a városavató ünneppel azonban
megvárták az Aba Napokat, s ennek is a
vasárnapi zárórendezvényét, hogy a faluváros népe teljes szívvel együtt ünnepelhessen ország-világ színe elõtt.
Az ünnepség helyszínére igyekezve végigsétáltunk a kézmûvesek sátrainak során. A
Fórum étterem melletti téren vetettünk

egy pillantást a hagyományõrzõk sátraira,
jurtáira, aztán megállunk a Kultúr elõtti,
csírázó magot formázó emlékkõnél.
Régi emléket idéz bennem ez a kõ. 2005.
március 14-én itt kötött társadalmi szerzõdést Aba népe. Ennek elõtte, 1999. december 31-én itt ástak egy nagy gödröt, s vetettek belé egy „magot”. Ide ásták el 50 évre
az abaiak álmaikat, vágyaikat, üzeneteiket.
2005. március 14-én e gödör fölé kerül e kõ
a csírázó mag jelképével. Az a társadalmi
szerzõdés a település felvirágoztatásáról,
az ezért való összefogásról szólt.
Ha visszatekintünk az azóta eltelt idõre,
bizony, nem volt az abaiak élete diadalmenet. De tudjuk, a bajok, bukások, küzdelmek az igazi nagy tettek kísérõi. S tudjuk
azt is, hogy az igazán sikeres nem az, aki soha nem bukik el, hanem az, aki föl tud állni,
és a bukásból okulva, nem veszítve hitét, a
reményt, hogy túl lehet jutni kemény elszánással a legnagyobb bajon is, rendületlenül
teszi elhivatottan a dolgát. Így születtek aztán itt is a nagy tettek. Sok minden létesült
a településen az eltelt évek alatt, hogy poros faluból városias képet is felmutató településsé váljon Aba. Egy mandala hirdeti a
színpad hátterében: „A szeretet átölel, az
igazság felemel, a szabadság világosságot
teremt” – ebben van az itt lakók számára
az erõ forrása.
Míg e mély üzenetet hordozó mondatokon
mélázok, hirtelen trombita harsan, és
megjelenik a téren Crucifix, Mátyás király
bolondja, s mögötte egy tarka, középkori

Milyen különös ez a kettõs idõsík, amit ötszáz esztendõ választ el egymástól! S mégis
mi köti össze? Ezt mi, akik ott jelen voltunk, szóval ki nem mondhatóan a szívünkben éreztük meg csupán.
A rendezvénysátor zsúfolásig megtelt az
abai néppel, akik részesei akartak lenni az
ünnepi eseménynek, ahogy a polgármesterük, Kossa Lajos lelkes tapsuk mellett átveszi a város jelképes kulcsát, s az ezzel járó hivatalos dokumentumot.
Aztán elénekeltük a Himnuszt, majd elhangzott Aba himnusza, egy sámáni áldás

sereglet, a Fekete sereg, aztán török csapatok, sámánok, dobosok. Egy ágyút vontatnak a menetben, amit aztán felállítanak,
megtöltenek, s elsütnek, jelezve a király érkezését.
Az idei Aba Napokat a Mátyás király emlékév jegyében rendezték. Ez ad történelmi keretet a városavató ünnepnek. Ez ad
játékos hangulatot, s mérhetetlen történelmi komolyságot, súlyt is ennek az eseménynek. A játékosságot az udvari bolond
személyesíti meg, ahogy minden komoly
dolog humoros oldalát is láttatja.
Nos, hát a Kultúr elõtti sátorhoz vonult
Mátyás király az udvartartásával, s elfoglalta a helyét a színpadon felállított trónon. A színpad elõtt ott láttuk csoportosulni az õsök népét: a sámánokat, táltosokat,
a köznép fiait, páncélos vitézeket, s mindenféle gyülevészt. S általuk megelevenedett a múlt, amibõl jöttünk, itt, a jelenben,
amibõl most lépünk át a jövõbe, itt vagyunk mi, ma élõ nemzetségek. A színpad
jobb oldalán a mai XXI. századi hivatalosságok foglaltak helyet egy széksoron: Bognár Károly plébános, Tóth Sándor nyugalmazott református lelkész, a Vértesaljai
Református Egyházkerület püspökhelyettese, Dancs Norbert, a székesfehérvári járási hivatal vezetõje, Varga Gábor országgyûlési képviselõ, dr. Simon László, a megyei kormányhivatal vezetõje, Sipos Imre
köznevelési helyettes államtitkár, Kossa
Lajos, Aba város polgármestere, a nézõtéren pedig az abai nép.

a városra, a hagyományõrzõ népdalkörtõl
a Palóc Himnusz, s ezt követte a néptáncosok gálamûsora.
S mindezen események látszó világa mögött elcsöndesülve megláthattam a dolgok, az Idõ mély áramlását: a honfoglalás,
az államalapítás, a nándorfehérvári diadal,
Mátyás reneszánsz országa világát. Mindezek a nemzet életének nagy, látszó hullámvetései. S mindezek mögött nem láthatóan ott vannak a mindenkori jelenben
élõk, a falvak, városok polgárainak összefogásából születõ mindennapi tettek, amelyek majd a nemzeti nagy hullámokká
egyesülnek.
S felidézõdik bennem Bor Lajos – Isten
nyugosztalja –, aki az „Abai Gondolat”
születésekor a Sárvíz hídján átgurította az
általa munkált Ezeréves Magyarország
Emléke szõlõtõkén termett szõlõszemeket. S e szõlõ borának minden cseppjében
ott van a szõlõmunkás verejtéke, a boldog
és fájdalmas könnyek, az ide lehulló földet
termékenyítõ esõcseppek, a Sárvíz fekete
vize, amely a Dunába simulva az Óceánnal
egyesül.
Hogy mindez így forogjon, itt és most hittel, szeretettel, az igazság fényével a szívünkben szabadon tesszük, amire elhívattunk erre a földre.
Így lesz álomból valóság.
Hargitai Lajos

