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Vég(r)e, elmúlt
– vagy most
kezdõdik?
Ballagások, érettségik, államvizsgák: nyár van.
Mindenki várja az értesítést, hogy a „következõ szintre léphet”. Olyan ez, mint egy utazás.
Most a sofõrnek éppen pihenõje van, ezért mi
leszállunk, járunk egyet, kinyújtóztatjuk a végtagjainkat, hogy felkészüljünk a következõ
etapra.

A dolgos embereket a hangyához hasonlítják:
egész nyáron gyûjtöget, hogy télre meglegyen
a betevõ falatja. A diákok is valahogy így vannak, ám õk nyáron élményeket gyûjtenek,
amelyek egész télen feltöltõdést adnak számukra. Van, aki természetjárás közben találja
meg a feltöltõdést, megismerkedve a flórával
és faunával, hallgatva a tikkadt szöcskenyájak
legelészését. Lesz, aki a barátaival megy a legközelebbi vízpartra, hogy önfeledten töltse a
napjait egy jó fokhagymás–tejfölös lángos
mellett, és lesz, aki a könyvek segítségével utazik el a világ minden tájára – tán még a Holdra
vagy a Marsra is!
Hogy melyik a hozzá közelálló, mindenki
döntse el saját maga. A lényeg, hogy a gyûjtögetésnek legyen eredménye, hisz ezek a dolgok sosem lesznek kidobandó kacatok. De arra is figyeljünk, hogy a bõröndünket csak addig terheljük, amíg elbírjuk. Jó utat!
Menyhárt Daniella

FELCSEPEREDTEK

CSALÁDI
FOCINAP

Flash mob és néptánc?
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Sárbogárdi tûzoltók a Dunánál
A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság „legénységének” tagjai is kivették
részüket az árvízi védekezésbõl. Egy tucatnyian Visegrádra utaztak, Kõvágó Dezsõ
parancsnok pedig Kisapostagon tevékenykedett. Élményeirõl mesélt lapunknak és a Bogárdi TV kamerája elõtt.
– Érdemes megemlíteni, hogy a vízügyi
szakember jelenléte mennyire fontos volt.
Ketten mentünk elõször Kisapostagra: a
vízügy részérõl egy fõ és én. Megnéztük, mi
történik várhatóan. Egy 800 m hosszú utca
víz elleni védelmérõl kellett gondoskodni,
ami 37 telekbõl áll. Ezek az árterületre
épült ingatlanok. Az volt a döntés, hogy az
emberéletet, anyagi javakat meg kell óvni,
ezért egységes védõvonal kiépítése szükséges homokzsákokból a kertek végében.
Felmértük a polgármester segítségével,
kik laknak ott. Kicsit fenntartásokkal fogadtak minket az utcában, mert 2002-ben
és 2006-ban is volt árvíz, és akkor az utcán
csónakkal közlekedtek. Sokan azt mondták, most is úgy lesz. Több háznál a lakók
már elkezdték a védekezést önállóan, rakták körbe a házat, volt, ahol mellmagasságig. Nekünk ez nem nagyon tetszett, mert
38 házat körberakni fizikailag szinte lehetetlen lett volna. Sikerült meggyõzni a lakosságot, hogy a kertek végében építsünk
egy közös védõvonalat, mert ha ott áttör a
víz, akkor még mindig van lehetõségünk
beavatkozni, hogy ne a házakat öntse el.
Volt, ahol õserdõvel szembesültünk, ott
elõször bozótirtással kellett kezdeni. A
vízügyi szakember határozta meg, hol legyen a nyomvonal, és elkezdtük építeni a
gátat a lakosság bevonásával.
– Hallottunk a hírekben mobilgátakról.
Ilyen szóba se jöhetett ezen a területen?
– A mobilgátak gyorsabban felépíthetõk,
nem is eresztik át a vizet, de drágák, és
egy-két alkatrészük fix, tehát az árvíz után
is ott marad. Ilyen helyen, mint a
kisapostagi terület, fölraktunk homokzsákból egy sort, habár a víz eltalál a földben a pocokjáratokon, a gyökerek mentén
és a kutakon, pincéken keresztül is. A kutakat is körbe raktuk. Ezeket is külön feltérképeztük. Nagyon át kellett nézni az
egész területet, nehogy hátba támadjon
minket a víz.
– Idõben sikerült végezni?
– Igen, habár nagyon sok energiát igényelt
a dolog, fõleg az, hogy mindenkiben kialakítsuk a helyes szemléletet. A 800 m-es utca végén van egy vendéglõ, a Bárka, a Duna közvetlen szomszédságában. Azt esélytelen volt megvédeni. Körberakták ugyan
homokzsákkal, de bement a víz mindegy
egyes alkalommal, most is. A homokzsákokkal az uszadékoktól védték, hogy a nagyobb fák ne tegyenek kárt az épületben. A
telkek végén van egy 300 m-es bekötõút, és
levisz a Bárka vendéglõhöz. Kellett építeni
egy sor nyúlgátat az út déli oldalára, ugyanis az utat is fel kellett használnunk mint egy
gátat, hogy alatta nem menjen el a víz. Ez

teljesen bevált. 2006-ban csónakáztak
ezen az úton, mert akkor nem sikerült
megvédeni.
– A teszt maga az árvíz volt. Hogyan sikerült?
Kibírta a gát?
– Kibírta. Nagyon fontos volt az összefogás, aminek szemtanúja voltam. Nagyrészt
mi szerveztük az egészet. Az önkéntes felajánlások nagy százalékánál nálam csörgött a telefon. A megyei ügyeleten is sokan
jelentkeztek, akiket hozzánk irányítottak.
Nemrég volt egy közös gyakorlat a kék
lámpás szervezeteknek Sárbogárdon a
Hõsök terén. Jó kapcsolatot építettünk ki
a Vöröskereszttel, felhívtam hát õket, és
jöttek egy komplett sátorral; mindig voltak
négyen-öten, akik segédkeztek az ételosztásban. Ott voltak a védekezés és a zsákok
kiürítésének teljes idõtartama alatt is. Volt
az Országos Mentõszolgálat, a rendõrség,
polgárõrség részérõl is állandó jelenlét. A
környékben nem tudok mondani olyan önkéntes tûzoltóegyesületet, akik ne vettek
volna részt a védekezésben. A sárbogárdi
Fejérvíz is többször jött autókkal, szállítójármûvekkel a homokzsákot cipelni. Nagy
összefogás volt a hivatásososok és a civilek
között az utca megvédése érdekében.
– Tapasztaltál már korábban is hasonló öszszefogást?
– Igen. Árvizes ügyben a Tiszán már voltunk, legutóbb Vezsenynél.
– Az összefogás munkában mutatkozott meg
elsõsorban, de az ételhez kellett alapanyag is
meg innivaló, ennivaló, alvóhely, pihenõidõ.
– A hivatásos állomány ellátását a megyei
igazgatóság intézte, a civil személyekét a
kisapostagi polgármester és a Vöröskereszt. A védekezésben segédkeztek a fogva
tartottak Pálhalmáról illetve Baracskáról.
– Mi lett a sorsa az elhasznált homoknak?
– Homokozókba például nem lehet felhasználni, viszont építkezési célra igen.
Úgy tudom, Kisapostagon most kezdõdik
egy csatornaépítési beruházás. Ez a ho-

mok tökéletes alapot biztosít a csövek lefektetéséhez. A zsákokat szeméttárolási
célra lehet használni, illetve elégetik azokat.
– Milyen volt a Duna látványa a csúcsponton?
– Ez a hatalmas vízmennyiség egy normális
embernek elképzelhetetlen. Vannak pontok, amikrõl szépen lehet látni a Dunát.
Most azonban ki se lehet menni az ilyen
magaslati helyekre a víz miatt.
– Mennyire fáradtál el? Mennyi idõbe telt,
mire teljesen kialudtad magad?
– Ezt nem lehet egybõl kipihenni. Mindig
kicsit alszik az ember és regenerálódik.
Nem érezni a fáradtságot, amikor benne
vagyunk a munkában, mert tudja, hogy rajta múlik sok minden. Elmentem reggel, ott
voltam éjjel, hazajöttem másnap délután,
este, aludtam és visszamentem reggel. Ha
ott kell lenni, akkor ott kell lenni, amíg
meg nincs oldva a feladat. Ekkora védekezésben még nem vettem részt irányítóként.
Kisapostagon 29 cm-rel volt nagyobb a víz,
mint 2006-ban. Kitelepíteni mégsem kellett senkit a mi területünkrõl. A víz házba
nem hatolt be, kivéve a Bárka vendéglõt,
de erre készült is a tulajdonosa. Az árhullám elhaladása után rohamosan visszament a víz, ami újabb feladatot jelentett. A
vízügyi szakember azt mondta: „Nem elég
a csúcsra feljutni. Ha az ember feljutott, le
is kell jönni.”
– Ez ebben az esetben is igaz. Nem elég odapakolni a zsákokat, hanem el is kell pakolni,
rendet kell rakni.
– Ennek is megvannak a szabályai. A bejött
vizet óvatosan a medencékbõl vissza kell
szivattyúzni a Dunába. Fokozatosan kell
elszedni a zsákokat.
– Mennyi van még vissza a helyreállítási
munkálatokból?
– Elõreláthatólag pár nap.
Hargitai–Kiss Virág
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Felcseperedtek
Mindig rácsodálkozom, hogy a gyermekek
életében van egy hirtelen fordulat, amikor
az édes pici csemeték megfelnõttesednek,

rájuk sem lehet szinte ismerni. A Sárszentmiklósi Általános Iskola ballagó diákjainak során is végigfuttatva a tekintetemet
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felidézõdött bennem korábbi arcuk. Többen közülük a nyilvánosság elõtt nõttek
fel, hiszen rendszeres szereplõi voltak a városi eseményeknek is.
Szóval felsorakoztak a felcseperedett
nyolcadikosok – Balázs Sándorné 8. a, Zelmanné Varga Zsuzsanna 8. b, Gajgerné
Erõs Mária 8. c osztálya – csinosan, sármosan, virágcsokrokkal díszítve, és elbúcsúztak, elbúcsúztatták õket.
Az ünnepély tanévzáróként vette kezdetét, ahol a különbözõ területeken szép
eredményekkel büszkélkedõ diákokat
emelték ki s ajándékozták meg. Osztályszinten, a tantermekben persze több diákot is jutalmaztak. Horváth Ferencné röviden adatokban is értékelte a tanévet, majd
a tablók mögött álló ballagókhoz intézte
útravaló gondolatait. A frappáns ceremónia végén a hetedikesek átvették a végzõsök tablóit, s a nyolcadikosok énekelve végigsétáltak még egyszer utoljára a kedves
iskola folyosóin.
Ég veletek! Új útjaitokról ide mindig viszszatérhettek megpihenni, erõt nyerni!
Hargitai–Kiss Virág

Nyár van, nyár
A Cecei Általános Iskola június 22-én engedte el a diákokat a régóta várt és jól megérdemelt nyári szünetre, ám elõtte még évzárót és ballagást tartottak.
Kellemes, meleg nyári reggelen tartották a
ballagást az iskola udvarán, amire most is
nagyon sokan jöttek el. A versek és az énekek mellett, azt vettem észre, mintha egyre
több tehetséges diák kapna elismerést az
egész éves kiemelkedõ munkáért, tanulmányi és versenyeredményekért, ami nagyon jól van így, s remélhetõleg évrõl évre
több jó eredményt zsebelnek be a tanulók.

ható volt – hozzátartoztak az iskolai élet
mindennapi körforgásához.
Díjazták a szülõket és a sportvezetõket is,
akik sokat adtak hozzá a gyerekek felkészítéséhez. Tizedik alkalommal került átadásra az a tanulmányi díj, amelyet dr.
Menyhárt Ferenc és felesége, Menyhártné
dr. Zsiros Mária alapított azoknak a ballagó diákoknak a támogatására, akik az
egész általános iskolai tanulmányaik alatt
kiemelkedõ eredménnyel rendelkeztek,
példát mutattak társaiknak és a versenyrészvételeikkel öregbítették az iskola hír-

Király László igazgató évértékelõ beszédében kiemelte a projekthetek, új tapasztalatot adó tanítási módszerek és versenyek sikerességét, s szólt a búcsúzó nyolcadikosokhoz is. Nemcsak a ballagók, de a közönség arcára is mosolyt csalt azzal, hogy az
osztályról és külön-külön mindenkirõl elmesélt egy-egy élményt, amelyek – ahogyan a diákok mély bólogatásaiból kiolvas-

nevét. Az elismerést és a vele járó jutalmat
idén Varjas Máté érdemelte ki, aki kiemelkedõen teljesített mind a humán területen,
mind a természettudományi versenyeken,
valamint a futballban is. A díj alapítói idén
nemcsak ezzel ösztönözték a tanulókat;
most készülõ könyvük témája Cece és az itt
élõk szokásai. Az iskola tanulói az év során
rajzokkal és esszéírással feleltek arra a

kérdésre, hogy mit jelent nekik szülõfalujuk. A legjobb alkotásokat könyvjutalommal ismerték el.
Két tanuló kaphatta meg idén a Móré Imre
által alapított Jó tanuló, jó sportoló díjat: a
kézilabdázó Tángli Anita és a focizó Klazer Ferenc. A Kamasz Alapítvány is két tanulót díjazott az ünnepségen: tanulmányi
versenyeken elért eredményéért, valamint
a zongora tanszakon és a karate-foglalkozásokon nyújtott jó teljesítményéért Redzsepi Arditot, és a szintén nagyon sok tanulmányi és kézilabdaversenyen az iskolát
képviselõ Pordány Rékát. Réka nemcsak
ezt a díjat kapta meg, hanem a tanulmányi
eredményéért járó könyvjutalmat, valamint a támogatók közé frissen bekapcsolódott Sáregresért Közhasznú Egyesület elismerését is.
Most adták át ünnepélyesen eredményes
tehetséggondozó munkájáért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a
Sárbogárdi Tankerület elismerését Csajtainé Szabó Ágnes biológia–kémia szakos
tanárnõnek is, aki évek óta készíti fel a diákokat a térségi, megyei és országos versenyekre.
Ezután Király László igazgató „elengedte”
a diákokat tartalmas, felüdítõ, ám pihentetõ nyarat kívánva.
Menyhárt Daniella
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KÖZÖSSÉG

Szent Iván napja
Szombaton tartották a hagyományos
Szent Iván-napi rendezvényt Alsószentivánon, a sportpályán. A közönség a nagy
melegben – a délelõtti, négy csapat részvételével lebonyolított kispályás futballtorna
és az ebéd után – a standoknál kapható
fagylaltokkal, jégkásákkal és sörökkel hûtötte le magát a sátorban a különbözõ zenés-táncos mûsorok alatt.

Az Igari Reménysugár Klub táncosai melegítették be a közönséget saját maguk által koreografált táncaikkal, akiket a Vajtai
Õszirózsák követtek énekeikkel, valamint
egy kisebb táncos elemmel. A Vajtai
Country Klub is megtapsoltatta a közönséget, sõt, még egy bátor vállalkozót is felhívtak a színpadra táncolni, hiszen a páros
tánchoz egyvalaki hiányzott. Õket a Sramlikings duó követte, akik – ahogyan azt
megtudhattuk – 2003-ban mutatkoztak be
Lagzi Lajcsi mûsorában. Bajor viseletben
léptek színpadra, s ennek megfelelõen bajor stílusú, könnyed, nyári nótákat énekeltek, valamint jódliztak is. A közönségnek
annyira tetszett a páros produkciója, hogy
ajándékként Negro cukorkát és rózsát ad-
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tak az énekeseknek. Az Alsószentiváni
Általános Iskola tanulóinak citerabemutatója nagyrészt a magyar népdalkörbõl ismert dalokat vonultatott fel.
A mûsorban fellépett még a televízióból is
ismert Juhász Marci, az alapi Ten Dance
tánccsoport, valamint Egri József és Szász
Katalin operetténekesek.
Ezenkívül bûvészbemutató, fõzõverseny,
faluvacsora, sok-sok tánc és zene, valamint
tûzgyújtás várta azokat az estébe nyúló
programban, akik ellátogattak a VII. Alsószentiváni Falunapra. A gyerekek sem
maradtak ki a jóból, hiszen ingyenes ugrálóvárral, arcfestéssel, körhintával foglalhatták el magukat, és volt bohóc is.
Alsószentiván község képviselõ-testülete
ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik munkájukkal, adományaikkal a
rendezvényt támogatták!

Az ünnepélyes megnyitón Nagy Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd Varga Gábor országgyûlési képviselõ
mondott beszédet.

Menyhárt Daniella

Fotók: Kiss Attila

Flash mob és néptánc?
Ez volt az elsõ kérdésem, amikor meghívást kaptunk a múlt hét
csütörtökön megrendezett I. Mezõföldi „Csutka” tábor záróünnepségére.
Elõször is tudni kell, mi az a flash mob, hogy megértsük, mi történt ezen az eseményen: „A villámcsõdület, vagy angolból átvett
szóval flash mob emberek elõre szervezett csoportosulását jelenti;
hirtelen jön létre valamely nyilvános helyen, a résztvevõk valami szokatlant csinálnak, majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen fel is
oszlik. A villámcsõdület viszonylag új társadalmi jelenség; az elsõ
2003 májusában volt New York Cityben. Célja a figyelemfelkeltés, a
hétköznapi ember elgondolkodtatása. Bár a villámcsõdületnek
nincs politikai célja, vagy színezete, a média olykor tévesen politikai
demonstrációkra is használja a flash mob megnevezést” – írja a
Wikipédia.

Mi volt Miklóson a villámcsõdület? A mûsor teljesen váratlanul
vette kezdetét, több gyerek, tanár és szülõ fölpattant székérõl, az
éppen próbát imitáló néptáncosok elé álltak a színpadhoz, és elkezdtek ropni valami különös táncot, ami egy kicsit funkys és néptáncos beütésû mozdulatokkal volt cifrázva. Mikor vége lett a
számnak, mindenki visszaült a helyére.
A tapsvihar után Koska György és Szummer Ádám tenor-, és
trombitajátékukkal lazítottak el minket székünkben. Horváth
Ferencné, a Sárszentmiklósi Általános Iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és beszámolt a „Csutka” tábor eseményeirõl, a gyerekek és tanáraik munkásságáról. A táborban lehetett
táncolni, énekelni, rajzokat, festményeket készíteni, szõni és figyelni a természet apró élményeit, lakóit. Az itt résztvevõ gyerekek három iskolából jöttek, Alapról, a Mészölybõl és Sárszentmiklósról.
A mûsorban Jákob Zoltán és a zeneiskola tanítványai következtek, akik közösen adtak elõ két mûvet kamarazenekarban. Õket
követték a tábor dalosai, akik mezõföldi gyûjtésû népdalokat énekeltek, kíséretül a Kóborzengõ zenekar játszott, akik közremûködtek a késõbbi mûsorok folyamán is. Táncukkal és elõadásukkal kápráztatták el a nézõket a Sárréti Csókavirág táncosai, valamint az utánuk következõ Csalogató Néptánckör, akik gyerekjátékot adtak elõ. Verssel kedveskedett két diáklány, és színesítette
a mûsort a nemrég országos népdaléneklési versenyen aranyminõsítést szerzett Tücsökmadár népdalhármas.
A rendezvény zárásaként a Kóborzengõ zenekar hívta táncba a
megjelenteket, majd hideg vízzel, üdítõvel és egy kis harapnivalóval vártak állófogadásra mindenkit, aki eljött.
Hargitai Gergely
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Nagy dobás
Elõször a Sárbogárd SE szakosztályaként, majd 2002 nyara óta
Sárbogárdi Kosárlabda Clubként, egyesület formájában pattogtatják a labdát a város kosárlabdásai. Mint azt a szervezet két
képviselõje, Botka István és Tóth Krisztián beszélgetésünk során
elmondták: az egyesületet Deres Zsolt, dr. Szabadkai Tamás,
Botka István, Hortyi Balázs alapították, és a hozzájuk csatlakozókkal együtt eleinte maguknak tartottak edzéseket, hivatásos
irányító nélkül. Az SKC megalakulásának évében 3. helyen végeztek a megyei bajnokságban.
2004 és 2008 között azonban jött egy hullámvölgy, mivel sokan
munkahelyi, családi okok miatt nem tudtak részt venni az edzéseken, illetve elköltöztek, s így a létszám lecsökkent.
2008 nyarán elhatározták, hogy újra elindulnak a bajnokságban.
Két hét leforgása alatt felpörögtek az események: az összes régi
tagot megkeresték, mozgósították. Az így összeállt, megújult csapat megnyerte a megyei bajnokság B csoportját, 11 csapatot utasítva maga mögé. Azóta úgy mûködnek, hogy akik elköltöztek,
azok visszajárnak edzeni és a mérkõzésekre.
Tóth Krisztián játékosból avanzsált a csapat hivatalos edzõjévé.
2011-2012-ben így elindult a kosárlabdások utánpótlás-nevelése a
sárszentmiklósi iskola tornatermében, 8-tól 20 éves korig, lányok
számára is, aminek köszönhetõen 45 fõre nõtt az egyesület létszáma. Tavaly nyáron edzõtábort tartottak az ifjaknak, 2013 áprilisa
óta pedig a Dávid Kornél Kosárakadémia utánpótlás-fiókcsapata
lettek. Idén szeretnék a jelenlegi 30 fiatalt korcsoportokra
bontani, és országos versenyeken is indulni.
Mindemellett hagyományosan minden évben meghirdetik a szilveszteri kosárkupát, valamint a sporthoz kapcsolódó zenei koncerteket is szerveztek már például a Hõsök és Ganxsta Zolee
meghívásával, egy-egy utcai kosárlabda-rendezvényt követõen.
Ezek sikerén felbuzdulva még nagyobb volumenû eseménnyel áll
elõ az SKC:
JÚLIUS 5-6-ÁN SRB JAM ’13 KOSÁRLABDA ÉS ZENEI FESZTIVÁLT RENDEZNEK SÁRBOGÁRDON A HÕSÖK TERÉN.
Ez országosan egyedülálló a maga nemében, a 750.000 Ft-os
összdíjazás, az amerikai mintát követõ 2-2 elleni mérkõzések, valamint a sport és koncertek összekapcsolódásának tekintetében
is. 40-45 csapat nevezett eddig Pécsrõl, Gyõrbõl, Budapestrõl,
Székesfehérvárról, Dunaújvárosból, Kaposvárról, Szerbiából,

Ausztriából. A széles körben (interneten, helyi és megyei lapokban, tévékben, személyes kapcsolatok révén) meghírelt programra 100 csapatot várnak.
15 perces, vagy 21 pontos mérkõzések folynak majd 10 pályán pályafelügyelõkkel, Fekete László szakmai vezetésével. Három helyezést osztanak ki férfi és nõi nyílt kategóriában. Az elsõ három
helyezett pénzdíjazásban, kupában, éremben részesül. A dobó-,
zsákoló- és erõversenyek gyõztesei tárgynyereményben részesülnek.
Csemegézve a programkínálatból: lesz labdaszentelés Mészáros
János atya közremûködésével, freestyle, akrobatikus kosárshow,
játszik a Médiaválogatott, az Alba Fehérvár és Atomerõmû SE
öregfiúk, a színpadon pedig többek között helyi táncosok, reggae-, hiphopegyüttes, Sub Bass Monster, Animal Cannibals, Hõsök, Ganxsta Zolee és a Kartel lépnek föl.
A rendezvényre a belépõ (karszalag) elõvételben 1.200 Ft/nap, a
helyszínen 1.500 Ft/nap, 12 éves kor alattiaknak ingyenes. A mérkõzések és a zene mellett büfé, sörsátor, minõségi és jó áron elérhetõ étel- és italkínálat várja a kikapcsolódni vágyókat. Parkolni a
környékbeli nagyobb üzletek (Rossmann, Coop, Penny) parkolóiban érdemes, mivel a Hõsök terén foglal helyet a rendezvény.
Szállás a Mészöly Géza Általános Iskola ideiglenesen kempinggé
alakuló füves udvarán biztosított, ahol a tornateremben adott a
tisztálkodási lehetõség. A kempinget õrzik.

A Miszla-Art Kulturális Központ és Alkotóház tisztelettel meghívja az

ÕSBEMUTATÓ 3 alkotóhét
kiállítás-megnyitójára és a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola
szabadtéri komolyzenei koncertjére.

A programok helyszíne: 7065 Miszla, Kis utca 168.
(esõ esetén: Miszlai Református Templom, Fõ utca 291.)
Idõpontja: 2013. június 28.
A kiállítás-megnyitó 17 órakor, a komolyzenei koncert 18 órakor kezdõdik.

Hargitai–Kiss Virág

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Hõsök terén a közparkoló 2013. július 5-én 6.00
óra és július 7-én 10.00 óra között lezárásra
kerül.
A lezárásra azért kerül sor, mert a Hõsök tere ad
helyet az SRB Jam ’13 Kosárlabda és Zenei
Fesztiválnak.
Kérem szíves megértésüket.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

KIÁLLÍTÁS
Résztvevõ mûvészek: Deák Árpád, Kovács Kitt, Könyv Kata, Oláh Anna, Oláh Sándor, Tiry Péter, Újfalusi Éva, Vass Mária-Magdolna.

KONCERT
Henry Purcell: Dido és Aeneas, operaelõadás a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola ének tanszakának és kamarazenekarának közremûködésével és Varga
Bach Helga operaénekesnõ fõszereplésével.
Felkészítõ tanárok: Doby-Kiss Veronika, Deliné Soós Ágnes, Kovács Brigitta, Szabó
Magdolna Mária, Petõfi Erika, Soltész Anikó, Anger Ferenc, Dinyés Soma.
Miszla-Art Kulturális Központ és Alkotóház
www.miszl-art.hu
miszla@miszla-art.hu

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd tájékoztatja a honvédségi nyugdíjasokat és a gondozási körbe tartozókat, hogy ügyintézésük
segítése érdekében

2013. június 28-án (pénteken)
10.00 órától 11.00 óráig tart
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT
az MH HKNYP 3. KIK. Székesfehérvár
érdekvédelmi részlege.
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ.
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Miklósi hírcsokor
I. Mezõföldi „Csutka” tábor a miklósi iskolában

„Tûzbogár” – tûzzománcszakkör

2013 júniusának 3. hetében a TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0030
projekt „Csutka” tábora mûködött iskolánkban. A reggel minden
nap tornával indult az árnyas fák alatt, majd a délelõtti és délutáni
alkotóórákat csupán a finom ebéd és az azt követõ rövid pihenések szakították meg. A produktív szakaszba lépett kreatív körökben a 3 iskolából érkezett gyerekek a festészet, a gyöngyfûzés, a
tûzzománc, a néptánc és az újságírás rejtelmeiben mélyedhettek
el. Az alábbiakban arról szólnak a beszámolók, mit is dolgoztak a
gyerekek az egyes szakkörökben.

A tûzzománcszakkörösök körül a szó szoros értelemben forrt a
levegõ, hiszen az elkészült alkotások utolsó fázisaként egy kemencében ki is égették azokat. Ügyes kezû gyerekek rajzolták le a
megálmodott motívumokat, festették ki az elkészült ceruzarajzokat, majd tették az elõre felizzított kemencébe a festett lemezeket. Kreatív alkotások születtek: faliképek, medálok, iskolalogók,
apróbb dísztárgyak. A gyerekek fantáziájának kiteljesedésérõl
kiállítás tanúskodik.

„Mezõföld kapui” festészetszakkör

„MiSulink” újságíró szakkör
Az elektronikus szakkör tevékenysége a tábor folyamán is ugyanolyan sokrétû volt, mint az egész tanév során. Cikkeket írtak,
majd begépelték, fényképeket, fotómontázsokat készítettek,
majd válogattak, és a legjobbakból videót szerkesztettek a gyerekek. Régi fényképeket szkenneltek be archiválás céljából, illetve
interjúkat készítettek a táborlakókkal. Ráadásul az év második
látogatása a profik (hivatásos újságírók) világába is erre a hétre
maradt (lásd a beszámolót alább). Mindezek mellett elkészült az
iskolaújság hagyományos év végi száma is. A tábor idején elkészült az a kiállítás, ahol a szakkörben végzett munkát megmutatták, hiszen négy faliújság volt tele témakörök szerint csoportosítva az egyes kreatív körökrõl készült képekkel, megtekinthetõ, sõt
ajándékba elvihetõ volt a legfrissebb iskolaújság, illetve a folyosón folyamatos vetítés volt az iskola életét megörökítõ eseményekrõl.

A „Misulink” a Bogárd és Vidéke hetilapnál

A szakkörön különbözõ mûvészeti tevékenységeket folytattak a
gyerekek, amikkel fejlesztették rajztudásukat, hiszen azért is jött
létre, hogy sok gyerek elsajátítsa ezt a mûvészeti ágat. A konkrét
cél mezõföldi kapuk (ajtók) festése volt. A mûvészeti ágak nagyban hozzájárulnak az érzelmi neveléshez. Ez a tábor is azt segítette elõ, hogy a gyerekek megélhessék érzéseiket, gondolataikat,
azt, hogy az egy évig tervezettek és tanultak alapján alkotásukat
kivitelezhessék. A hét során a klub után a tornaterem ajtajai is
megszínesedtek, a felületre kerülõ képek természeti motívumokra épültek. De dolgoztak a táborlakók a tornatermi folyosó ajtajain is. A munka mellett festészeti technikákkal és színelmélettel is
foglalkoztak a gyerekek. Az egész hét folyamán minden korosztály megtalálta a számára legnagyobb örömet jelentõ tevékenységet.

„Gyöngyöm” gyöngyfûzõ szakkör
Ez a kreatív kör arról szólt, hogy a gyerekek megvalósíthatták
mindazt, amit az év során megtanultak: mindenki olyan nyakláncot, karkötõt vagy éppen tarsolydíszt készíthetett a helyi hagyományokra építve, amilyet szeretett volna. A hét folyamán a táborlakók gyöngyöt fûztek, gyöngyöt szõttek, bársony anyagú tarsolyra szõtt gyöngyszalagot készítettek. Mindenki nagyon jól érezte
magát, hiszen a gyerekek szeretnek ékszereket készíteni, fõleg
olyanokat, melyekkel késõbb ékesíthetik is magukat.

„Csalogató” néptáncszakkör
A néptáncszakkör maga volt a folyamatos mozgás és dalolás. Hol
gépi, hol a Kóborzengõ zenekar muzsikájára, hol saját énekükre
táncoltak a gyerekek dacolva a hõséggel. A néptánc mellett népi
énekeket tanultak, népi játékokat játszottak. A gyerekek megismerkedhettek a helyi szokásokkal és táncokkal. A gálamûsor igazi színfoltja volt a „Libalagzi” címû produkciójuk. Koreográfus:
Iker Józsefné.

A TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0030 projekt részeként ellátogattunk a MiSulink sajtószakkörösökkel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe. A szeretetteljes fogadtatás után már az ajtóban
fénykép készült rólunk, amit a végén képeslap formájában meg is
kaptunk. A szerkesztõség képviseletében Hargitai-Kiss Virág
mutatta be a dolgozókat és a kiadóban folyó munkát. Láttunk
nagy teljesítményû fénymásolókat, plakátnyomót, papírvágógépet, melyet ki is próbálhattunk. Megnézhettük továbbá az elsõ
megjelent lapszámokat, nyomon követhettük az újság fejlõdését.
Beülhettünk a stúdióba is, ahol átélhettük, milyen is egy igazi felvétel elkészítése. A legérdekesebb az volt, hogy megláthattuk,
hogy az általunk elküldött cikkeknek mi az utóélete, hogyan kerülnek a nagy nyilvánosság elé, az újabb és újabb lapszámokba.
MiSulink újságíró szakkör
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Erdélyi élménybeszámoló
A Bethlen Gábor Alapítvány jóvoltából
2013. május 30-a és június 2-a között „Határtalanul” kirándulhattunk.
Mottónk: „Nyergelj, fordulj!”
Úti céljaink Erdély azon települései voltak, amelyek az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc során jelentõssé váltak. A
négy nap során a Cecei Általános Iskola és
Alapi Tagintézményének 40 diákja és 4 kísérõ pedagógusa a következõ útvonalat
járták végig: Nagyvárad–Királyhágó–Körösfõ–Kolozsvár–Torda–Torockó–Nagyenyed–Gyulafehérvár–Piski–Vajdahunyad–Déva–Arad.
Nagyváradon elsõként a Juhász Gyula nevét viselõ testvériskolánkat látogattuk
meg, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. A városnézés során eljutottunk a
Szent László templomba, majd a városban
található 48-as emlékhelyeket is felkerestük. Nagyváradon volt esti szállásunk.
Másnap Körösfõn Vasvári Pál kopjafájánál helyeztük el iskolánk szalagját, és a hí-

res református templomot néztük meg.
Kolozsváron felkerestük Mátyás király
szülõházát és a fõtéren álló Szent Mihálytemplomot, illetve a Fadrusz János tervezte Mátyás-emlékmûvet. Tordán sót „bányásztunk” és végigjártuk a Tordai-hasadék vadregényes tanösvényét. Torockón
megcsodáltuk a világörökség részét képezõ házsorokat, majd a dévai Szent Ferenc-rend helyi intézetében adtuk át iskolánk adományait. Ezen az estén a hosszú út
fáradalmait Nagyenyeden pihenhettük ki.
A harmadik nap délelõttjén Nagyenyed
nevezetességeivel ismerkedtünk, a Bethlen Kollégiummal és a várral. A vár falán
megkoszorúztuk a szabadságharc áldozatainak emlékmûvét. Innen Gyulafehérvár
felé folytattuk utunkat. A nagy erdélyi város központjában álló vár szépségével és
történelmi értékeivel mély nyomot hagyott utazóink emlékei közt. Itt a Szent
Mihály-templomban, ahol több magyar
uralkodót is eltemettek, Hunyadi János
szarkofágjánál helyeztük el emlékszala-

gunkat. Útban Vajdahunyad felé megálltunk Piskinél, ahol a híres Bem vezette erdélyi hadak döntõ ütközetben gyõzték le a
császári csapatokat. Vajdahunyadon a Hunyadi család lovagkastélyát járhattuk végig. Este Csernakeresztúron volt szállásunk, bukovinai székely családoknál.
Az utolsó nap délelõttjén felvonó segítségével másztuk meg a nagy hegyet, hogy kiderítsük, miért épül még ma is „Magos Déva vára”? A vár ma is állványokkal van körülvéve, és sajnos a titokra nem tudtunk
fényt deríteni. Utazásunk utolsó erdélyi állomása Arad volt, ahol a Megbékélés terén
megkoszorúztuk a Szabadságszobrot,
majd az itt kivégzett tábornokok emlékoszlopát.
Utazásunk során több száz kilométert tettünk meg, szép és különleges helyeken jártunk és rengeteg élménnyel gazdagodva
tértünk haza. Az élmények megszerzéséhez a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
968.000 Ft támogatást nyújtott.
Tornócziné Bondor Csilla

Látogatók
A Mészöly Géza Általános Iskola kisdiákjai látogattak el a
Bogárd és Vidéke Hírházba az elmúlt héten pénteken délelõtt.
Megismerkedtek a Bogárdi TV stúdiójában, a hetilapnál és a digitális nyomdában zajló munkával, az itt mûködõ modern berendezésekkel. Kipróbálták a 21. századi papírvágógépet és a több mint
100 éves perforálót, álló és mozgófelvételen örökítettük meg
õket. Emlékül egy-egy képeslapot kaptak ajándékba, a mellékelt
fotóval.
HKV

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Rigó József nem hagyja annyiban
Mint korábban errõl beszámoltunk, a Sárbogárdi Vagyonhasznosító Szövetkezet (ÁFÉSZ) május 29-ei küldöttgyûlése Tóth József elnök javaslatára Rigó Józsefet megfosztotta felügyelõ-bizottsági tagságától, visszamenõlegesen ez évi tiszteletdíját se fizeti ki, s mindezen felül kizárta a szövetkezet tagjainak sorából is.
A küldöttgyûlésre Rigó József ügyvédjével érkezett, akit Tóth József kiutasított a terembõl. Ezt az ügyvéd törvénysértõnek tartotta.
Rigó József nem hagyta ennyiben a dolgot, a Székesfehérvári Törvényszékhez fordult, s kérte a küldöttgyûlési határozatok hatályon kívül helyezését, egyúttal kérte azonnali hatállyal a szövetkezeti határozatok végrehajthatóságának felfüggesztését.
A bíróság Rigó József kérésének helyt adott, s a szövetkezeti határozatokat a per befejezéséig felfüggesztette.
Rigó József ugyanakkor Tóth József ellen nagy nyilvánosság elõtti rágalmazás miatt magánvádas feljelentést tett a sárbogárdi
járásbíróságon.
Hargitai Lajos

Kérdezték

Macska-jaj!

Kutya világ
A tiszti lakótelepen az ember a saját gyermekét nem tudja a játszótérre vinni, mert
mindenhol kutyagumi van. AZ EBEK
KÖRBEVIZELNEK ÉS NAGYVÉCÉZNEK MINDENT! A vizelettel sem vagyok
kibékülve, de amikor már a labdánk és az
arcunk is tiszta kutyagumis, akkor felmegy
az emberben a pumpa. A JÁTSZÓTÉRRE KISGYEREKEK JÁRNAK! Minek
kéne történnie ahhoz, hogy ezt valaki megértse? Milyen módon lehetne a kutyatulajdonosokat rávenni arra, hogy szedjék
össze a kutyáik piszkát? Ráadásul nemcsak a lakóteleprõl, de más utcákból is ide
hozzák az ebeket. Egy pincsi végterméke
még hagyján, de amikor két farkaskutya
jön, az már durva!
Valami megoldást kéne erre találni, mert
senki sem szeretne kutyagumiban gázolni.
Mi meg nap mint nap azzal kelünk és fekszünk, hogy kerülgetjük a piszkot és mossuk a cipõink talpát.
Egy lakó

„Rehabilitált” fák

A város központjában, a polgármesteri hivatal és a mûvház mögött több fát is kivágtak (nyírfát, tuját, ringló- és meggyfát, kõrist). A polgármester szerkesztõségünk érdeklõdésére elmondta, hogy a kivágott fákat tájhonos csemetékkel pótolják majd a
városrehabilitáció keretében. Pályázati
vállalás volt ugyanis bizonyos mértékû parkosítás. A város honlapján megtekinthetõ
a két említett terület parkosításának látványterve. Mindkét helyen térköves járda
és virágágyás is készül, padok, szemeteskukák kerülnek kihelyezésre.
Hargitai–Kiss Virág

A kertünk tele van fûvel, fával, virágokkal.
A borostyán még a tetõre is felfutott. A kerítés mellett sûrû bozót ad rejtekhelyet a
madaraknak. Van is itt nálunk mindenféle
szárnyas repkedõ: veréb, galamb, harkály,
bagoly, vörös vércse, vörösbegy, rozsdafarkú, csalogány, cinke satöbbi. A madarak
közül a feketerigók a legbátrabbak. Persze, csak a szemtelen verebek után, amelyek a falra felfutott borostyánt uralják.
Egy korábbi írásomban már említettem,
hogy egy rigópár rakott fészket a hátsó bejárat közelében. E korábbi írásom óta igazi
drámává, a békétlen egymás mellett éléssé
terebélyesedett ez az esemény.
A fészekben öt fióka tátja éhes csõrét. A rigómama és a rigópapa egész nap sürög-forog a fészek körül, hogy teletömje az éhes
begyeket. A kert a jó nyári idõnek köszönhetõen terített asztal számukra. Összeszednek minden kukacot, rovart, ami ehetõ, s rákaptak a korai cseresznyére és a
most érõ szederre is, amivel roskadásig teli
a melléképület melletti szederfa.
Míg magozzuk a teraszon a kétvékányi pipacsmeggyet, figyeljük, hogyan hozzák-viszik az eleséget a rigók a fiókáiknak. Öreg
macskánk ott sütkérezik mellettünk. Ez
azonban mélységesen aggasztja a rigópapát, és szünet nélkül ott cserreg elviselhetetlen hangon a macska körül, hogy menjen már el innen, mert egy ilyen rusnya állat nemkívánatos személy a fészek környékén. Míg a rigómama a fészekre száll, a rigópapa ezzel a vad cserregéssel tereli el a
macska figyelmét. A macska azonban rá se
bagózik a körülötte ugrabugráló madárra,
csak idõnként panaszosan nyávog egyetegyet, hogy sérti a fülét ez az üvöltözés. A
rigó ettõl egyre idegesebb és agresszívebb
lesz, s mind jobban megközelíti a macskát.

Aztán bátorságot kap, és hatalmas cserregéssel rászáll a macska hátára, majd szárnyával megverdesve gyorsan odébb áll,
mert azért nagyon is jól tudja: akármilyen
bamba öreg jószág ez a kandúr, mégsem
tanácsos a körmei közé kerülni. Az elszálló
madár után legyint lustán, csak úgy tessék-lássék a macska, de a madárnak a szálló porát se éri el. A madár új taktikát eszel
ki. A csõrében ágdarabot hoz, s mint egy
Messerschmitt bombázó, zuhanórepülésben az ágat a macskára dobja. De mindhiába. Aztán érett szederrel kezdi dobálni, de
ettõl kedvesem bosszúságára csak a kõ lesz
tele szétlottyant gyümölccsel. Végül megpróbálja korrumpálni a macskát. Hoz neki
szép kövér kukacokat. Elé dobja, de a
macska erre se reagál.
A következõ tette már fölér egy hadüzenettel. Nagy cserregéssel a szegény jószág
fölé repül, és a fejére tojik. Ez már mindennek a teteje! Szegény macska az udvaron egy szék alá bújik a madár elõl. A madár azonban itt se hagyja békén. Mint a
mûrepülõk augusztus 20-án Budapesten
az Erzsébet-híd alatt, átrepül a szék alatt, s
közben a szárnyával megcsapkodja a macska hátát. Ezt a különleges mutatványt már
videokamerával rögzítjük, mert ilyent még
nem láttunk. A madár zaklatásai elõl a
macska visszamenekül a teraszra, és ott
minden kezdõdik elölrõl.
Nem tehetünk mást, elmegyek a gazdaboltba, és veszek madárhálót a teraszra.
Amióta fölszereltem, azóta végre csönd
van. Megnyugodott a macska és megnyugodtak a madárszülõk is. A macska a madárháló védelmében békésen szundikál a
nagymama foteljában, a rigók pedig szorgalmasan hordják az eleséget az öt kis fiókának.
Azt hiszem, a békés egymás mellett élés
megért ennyi áldozatot.
Hargitai Lajos
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Vándorlásaim 44.
Sátorverés közben a sebes sodrású folyón
egy csónak tûnik fel. Ketten ülnek benne,
egy fiú meg egy lány. Amint meglátnak bennünket, a part felé fordítják hajójuk orrát, s
kisvártatva kikötnek táborhelyünk mellett.
– Jó estét! – köszönnek ránk. – Nem baj, ha
mi is sátort verünk ezen a zátonyon? – kérdezik.
– Dehogy baj! – felelem. – Inkább örülünk a
társaságotoknak. Honnan jöttök?
– Szentgotthárdról indultunk.
– Milyen a folyó?
– Sok a bedõlt fa. Tegnap a szemünk láttára
tört össze egy kajak. Mi mentettük a benne
ülõket és a cuccaikat. Nem figyeltek, és rásodródtak egy bedõlt fára.
– Na, szép kilátások, mondhatom! – aggodalmamat nevetéssel rejtem, mintha jó viccet hallanék, de mi tagadás, azért egy kicsit
összeszorul a szívem, ahogy belegondolok,
ugyan mi vár itt ránk.
A Rába még igazi vadvíz, ha árad, nem
könnyû benne evezni. Váratlanul bukkan
föl benne veszélyes rész: bedõlt fák, erõs
sodrás, zuhatagos szakaszok. Most szerencsére éppen apad a folyó, de elõször evezek
itt, ráadásul Ani éppen csak egy kicsit tud
úszni. Mi lesz, ha borulunk, vagy összetörik
a csónakunk?
Ani bizakodva néz rám.
– Nem félsz velem jönni ezen a vad folyón?
– kérdezem, miközben átölelem.
– Én bízom benned. Veled nem félek – válaszol, de a hangjában azért érzem, sejti, hogy
itt nem babra megy a játék, a folyóvíz teljes
odafigyelést kíván holnap tõlünk.
Késõ van, már egészen ránk sötétedett. Bebújunk a sátorba, s eltesszük magunkat holnapra, mert korán szeretnénk indulni.
Hûvös a hajnal. Más a levegõ illata a Rábánál. A víz átlátszóan tiszta, úszásra csábít. A
friss víztõl óriási erõ száll belém. Erõs karcsapásokkal küzdök a sodrással, s máris elkap egy visszasodró áramlat, s ezzel érek
partot táborhelyünk közelében.
– Szervusz, kedves Rába! – köszöntöm a zabolátlan csikó folyót. – Légy kegyes hozzám
és Kedvesemhez!
Tudom, baj nélkül visz el minket Gyõrig,
ahol elérjük a Dunát. Mire megtörülközöm, Ani is kidugja a fejét a sátorból. Egymásra mosolygunk.
– Jó reggelt, Kedvesem! Gyere, csodás ez a
víz! – s hívogatom az óvodából ismerõs,
kedves gyerekdallal: „Fehér liliomszál,
ékes liliomszál / Sej, ugorj át a Rábán, sej
ugorj át a Rábán!” – így csalogatom ki a sátorból. Megfogom mindkét kezét, így húzom a még vonakodó Kedvest a sebesen
szaladó vízig. Magamhoz ölelem, miközben
énekelem: „Támaszd meg oldalad, sej, az
arany vesszõvel…” – aztán vizet veszek a tenyerembe, és odatartom elé, miközben
folytatom a dalocskát: „Mosakodj meg szépen, sej, az arany teknõben…”
A Rába friss vize, az ismerõs Rába-menti
gyermekdal, s vele a kis játék otthonossá varázsolja Ani számára is az idegen tájat, ami
nem is olyan idegen már. S azért sem idegen, hiszen Ani Sopronban tanult az óvónõ-

képzõben, ami ide csak egy jó macskaugrásra van.
A vizes hancúrozásunk zajára ébredeznek
szomszédjaink is. Õk nem sietnek, még bemennek Rábahídvégre a boltba, mi azonban gyorsan sátrat bontunk, berakjuk a holminkat vízhatlan zsákokban a csónakba, le
is kötözzük, hogy ha borulunk, ne ússzanak
el tõlünk. Reggelizünk, aztán vízre tesszük
a hajót. Ani biztonságát karúszóval erõsítjük arra az esetre, ha netán véletlenül mégis
borulnánk.
– Nem fogunk borulni! – ezzel az erõs elhatározással lököm el magunkat a parttól. A
gyors sodrás magával ragadja a hajót, és
már repülünk is a víz hátán. Milyen új élmény! Ha nem evezünk, akkor is úgy suhan
el mellettünk a part, mintha vonaton száguldanánk. Háttal evezek a csónakban, így
Ani figyeli a vizet. Ha fodrozódik, alattomos sziklát, bedõlt fatörzset jelez. Ezeket a
helyeket messze kerüljük. Ahol biztonságos, a sodrásban evezünk, ahol nem, inkább
a nyugodt vizet keressük.
Egy kanyar után Ani figyelmeztet:
– Fatörzs keresztben a folyón! Vigyázz, Lalika!
Hátranézek, és néhány evezõcsapással a
parti csendes vízre irányítom a hajónkat.
Ott a folyót teljes hosszában elfoglaló, bedõlt fa két ága közt átevezünk. Visszatekintve látjuk, hogy a sodrásban a fatörzsön
tajtékozva megtörik a víz. Ha nem figyelünk, a sebes víz rásodor, s berántja a fatörzs
alá a csónakot velünk együtt. És ki tudja, mi
van ott a víz alatt!? Találtak már ilyen helyen a kiálló ágak közé beszorult halottat,
nem egyet.
Már gyerekként megtanultam, hogy a víznek vannak könyörtelen törvényei, amiket
szigorúan be kell tartani, ha életben akarunk maradni, s ezt tanítom a gyerekeimnek is. Az egyik legfontosabb törvény, hogy
az ismeretlen folyóvíz mélyén bármi rejtõzhet. Gyerekkoromban Fülöpszálláson, az
Átok-csatornán is volt ebbõl haláleset, ami
azért egy nyugodt kis folyó. A forró kánikulában vakon ugrott fejest egyik társunk
olyan helyen, amit nem ismertünk. Nem
jött föl többet. A mederbõl kiálló fa nyársalta fel.
Veszélyhelyzet jön még a nap folyamán
többször is, de odafigyeléssel meg a több
éves vízi tapasztalattal minden veszély elkerülhetõ. Aztán lassan megcsendesül a folyó.
Kiszélesedik a meder. A parton hétvégi házak sorakoznak. Sokan építettek itt pihenõházat maguknak. A csendes, tiszta víz jó halat nevel a horgászoknak. Közeledik az
ikervári duzzasztó és a ráépített erõmû.

Ikervárnál a duzzasztógátnál kikötünk. A
csomagjainkat és a csónakot gyalog hurcoljuk át a magas gáton. Innen megint felgyorsul a folyó, s pillanatok alatt beérünk Sárvárra. Itt kikötünk, s besétálunk a városba.
Tikkasztó délutáni meleg van, de szeretnénk megnézni a Nádasdy-várat. A közeli
ABC-ben veszünk friss tejet, kenyeret, felvágottat, egy kis parkban megebédelünk, s
indulunk a Nádasdyak õsi fészkébe.
Az ötszögletû várkastély a török idõktõl lett
a Nádasdyak birtoka. Ekkor indult fejlõdésnek a poros középkori falucska, s vált iskolavárossá s a Dunántúl jelentõs szellemi
központjává. Az új földesúr ugyanis iskolát
hozott létre, s nyomdát is alapított. A tudós
reformata nyelvészt, Sylvester Jánost hívta
meg Wittembergából, aki az Újtestamentumot lefordította, s itt azt kinyomatta. Ez
volt az elsõ magyar nyelven nyomtatott
könyv. A Wesselényi-összeesküvés leleplezõdése után a Habsburgok 1671-ben kivégeztették Nádasdy Ferencet, és birtokait is
elvették. Ez hosszú idõre megpecsételte a
város sorsát. Az 1800-as évekre a városi címét is elveszítette.
Néhány óra nem volt elég, hogy mindent
lássunk, de így is mélyen megérint bennünket a magyar történelem itt zajló drámája.
Átélhettük együtt annak fájdalmát, hogy
alig szabadulunk a török rabságából, már
ránk veti magát a Habsburg Birodalom, könyörtelenül eltapossa a függetlenségi törekvéseket, s a nemzeti eszme legnemesebb
virágai, Zrínyi, Wesselényi, Rákóczi,
Frangepán vettetnek oda áldozatul a Habsburgok hódító törekvéseinek.
Este a város alatt, a Rába-parton táborozunk, s másnap indulunk tovább. A nicki
duzzasztónál újra át kell emelnünk a csónakot. A Rába rapszodikus vízszintingadozását Nick után tapasztaljuk meg. Eddig egy
kisebb árhullámon lovagoltunk, a nicki duzzasztó viszont megfogta ezt az árhullámot,
így mindjobban kifogy alólunk a Rába. A
végén olyan sekély már a folyó, hogy gyalog
kell tolnunk a csónakot a sekély vízben.
Folytatom.
Hargitai Lajos

TÁJÉKOZTATÓ SZIRÉNAPRÓBÁRÓL
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû
Zrt. 30 km-es körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztó rendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres,
Vajta településeken csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor 2013.
július 1-jén, hétfõn, 13.00 órakor.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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A lánglelkû tiszteletes
4. rész
A századfordulón megszaporodott a jeles alkalmak, megemlékezések, száma. Ilyen volt Haraszthy Károly kántortanítói mûködésének 25. évfordulója, melyet 1897. január 10-én tartottak meg. A
délelõtti istentiszteleten a növendékek körülállták az Úr asztalát,
és Forgács lelkész intézett beszédet az ünnepelthez. Ezután két
tanuló, Németh István és Kovács Erzsébet köszöntötték prózában és versben „... mire a meghatottságtól remegõ hangon válaszolt
az ünnepelt, a közönség nagy részén is erõt vett a megindultság, a
beszédek alatt sokan sírtak” – olvashatjuk a korabeli krónikában.
Haraszthy volt az elsõ olyan tanító, aki elõdeitõl eltérõen nem
csupán 2-3 esztendeig, hanem évtizedeken keresztül, egészen
nyugdíjazásáig maradt Sárbogárdon. Részére 300 forintot gyûjtenek össze a hívek ez alkalomból.
Négy esztendõ múlva, 1901. január utolsó vasárnapján ismét negyedszázados ünnepélyre hívogattak a templom harangjai. A jubiláns ezúttal Halász Károly fõgondnok volt. Dacára a zimankós
téli idõjárásnak nagy tömeg jelent meg Isten házában. Az
algondnok, a tanítók és az iskolás gyermekek köszöntötték a korszak nagy öregjének számító õsz elöljárót. A lelkész beszédét –
mely Halász fõgondok hûségét és fáradhatatlanságát méltatta –
pár száz példányban ki is nyomtatták és szétosztották a jelenlévõk
közt.
Forgács ugyanilyen lelkesedéssel lepte meg verseivel a jubileumukhoz érkezett egyházmegyei kartársait: Báthory Dániel baracskai lelkészt, esperesét, Koncz Imrét, valamint gróf Dégenfeld
Lajos fõgondnokot. Decsy Károly velencei lelkész köszöntésekor
Forgács a rá jellemzõ humorral fûszerezte versét, amit az egyházmegyei jelentés is idéz. Felszólalása Úrházy Sándor kápolnásnyéki lelkész megható beszédét követte.
„Annál vidámabb hangulatot idézett elõ Forgách Endre sárbogárdi
lelkésztársunknak verses üdvözlete, a három elsõ versszak végén
refrainszerûleg hangzó fel-sóhajtás: „Ajkinkon ünnepi vidám hangok járnak: Csak annak keserves, a kit jubilálnak! … Letörnek a vágyak, megnõnek az árnyak: Hej! keserves annak, a kit jubilálnak! …
Hol bûvös-bájosan ringattak az álmák: Hej! szomorú annak, a kit
jubilálnak!” … Annál kedvesebben lepett meg aztán a fordulat a negyedik és ötödik strófa végén: „S hívei körötte szeretettel állnak: Mégis szép dolog, ha papot jubilálnak!” és: „A lelkem a múltra nyugton
visszaszállhat: Boldog, boldog ember, ki így jubilálhat!” – Általános
tetszés kisérte a mi kedves poétánk szavalatát, melyet végül zajosan
megéljenzett az egész közönség.”
(Prot. Egyh. és Isk. Lap – 1905. szeptember 10.)
De nem kerülte el figyelmét a történelmi múlt nagyjainak emléke
sem. Az 1906-os közgyûlésen olvasta fel költeményét a Bocskayemlékév kapcsán, melyben felidézte a nagy erdélyi fejedelem
alakját.
„Forgács Endre sárbogárdi lelkésztársunk, a vértesaljai traktus poétája, terelte emelkedett, valóságos ünnepi hangulatba a lelkeket
„Bocskay emlékezete“ czímû remek költeményének hévteljes, nagy
hatású elõadásával, mely annyira elragadta az értekezletet, hogy
azonnal elhatározta a kitûnõ költeménynek az egyházmegyei jegyzõkönyv függeléke gyanánt leendõ kinyomatását, azonkívül külön lenyomatban is közrebocsátását és a gyülekezetek közt leendõ szétosztását.”
(Prot. Egyh. és Isk. Lap – 1906. augusztus 26.)
Legalább ilyen hatást váltott ki az ugyancsak évfordulóra készült
Kálvin-verse 1909-ben.
Tevékenysége azonban nem korlátozódik csak az egyházmegyei
gyûlésekre. Ott találjuk abai (1904) és sárkeresztúri (1912) templomok felújításának örömére tartott hálaadó istentiszteleteken,
ahol õt kérik fel a prédikáció megtartására. Irodalmárként benne
van a közel százesztendõs énekeskönyv reformjának munkálataiban. A próbaénekeskönyv elõadója, tapasztalatait, észrevételeit
összegzi és továbbítja a felsõ vezetés felé. Javaslatában több zsoltárt elhagyna, alkalmi énekekkel és új dicséretekkel gazdagítaná
az énekeskönyvet, a katekizmusi énekeket teljes egészében felve-

endõnek ítéli. Közben egyházkerületi képviselõvé (1908) és egyházmegyei lelkészi tanácsbíróvá választják (1909).
Az élet azonban nem csak ünnepélyekbõl állt. A hétköznapoknak
megvolt a maguk terhe. Forgács, miközben végezte a vidéki lelkész mindennapi szolgálatát, a presbitériummal együttmûködve
kellett megoldania a felmerülõ problémákat, tervezni az elõttük
álló munkálatokat. 1897-ben korszerû bádoglemezzel fedik le a
templom tetõzetét és 1.400 Ft költségen kijavítják a régi (Tompa-) iskola beomlott falát. Bõvítik az új iskolát, de még így is kevés
a hely. 1903-ban 172 tanulót jegyeztek a „nagy” (Kozma-) iskolai
naplókba, a következõ évre 180 fõrõl szólt az elõrejelzést. Ez okból az év nyarán az egyháztanács a lehetõségeket megfontolva
Halász Károly Andrássy úton lévõ házának egyik tágas helyiségét
bérli ki 300 forintért. A nagy létszám arányos elosztása újabb tanerõt kíván meg, ezért megszervezik a 4. tanítói állást. Önerõbõl
400 forintot különítenek el a leendõ tanító fizetésére, és ugyanennyit kérnek és kapnak az államtól. A posztra a bogárdi származású, oklevéllel rendelkezõ Bizik Jenõt hívják meg Dunatetétlenrõl. Õ 9 évig marad e minõségében a református elemi iskolában.
1905-ben a parókia szomszédságában lakó Nagyságos Bakos Sándor dobatja el a régi, összevissza dõlt kerítést, és saját költségen
csináltat újat az egyháznak ajándékba.
Javul az egyház anyagi helyzete, többen kisebb-nagyobb adományokkal támogatják. Ezért meglepõ, hogy Forgács két ízben is pályázik más lelkészi állomásra: 1905-ben egykori segédlelkészi
szolgálati helyére, Pacsérra, egy év múlva Abára. Csak sejteni lehet, hogy ennek hátterében a nem megfelelõ tárgyi feltételek húzódnak meg.
Folytatás a következõ oldalon.
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Magyarázatul szolgál-e, vagy sem, de röviddel ezután, 1907-ben
az igen rossz állapotban lévõ parókia átalakítására tesz javaslatot
a fõgondnok. A renoválás „okvetlenül minél elõbb szükséges, a tetõzet rossz, e helyett új tetõt kell csináltatni, úgy szintén a konyhából
szobát kell csináltatni, a folyosót végig kiépíteni, a szobákat lestukatoroztatni, az iroda mellet levõ elõszobát a kémény aljától az irodába
vinni, s ezzel az irodát megnagyobbíttatni.”
A nagy horderejû átalakítás felett érzett örömének egy humoros
versben ad hangot Forgács, mely a helyi lapban is megjelenik
„Zsindelyezik a parókját” címmel.
Közben lankadatlanul ír. Vidéki, debreceni, kecskeméti, székesfehérvári lapokban publikál, és örömmel vesz részt a Sárbogárd
és Vidéke szerkesztésében 1907-ben és 1912/13-ban. Nevét mégis
a Protestáns Árvaházi Naptárban közzétett novellái és a Protestáns Irodalmi Társaság gondozásában megjelent „Koszorú” füzetek történetei teszik elsõsorban ismertté. Az akkori meghatározással élve, népies formában megírt munkáit a tanítás, a példaadás szándékával adja kora olvasóinak kezébe. Néhány cím: Az
ócska Biblia, A szocziálista, A kányai mártírok, Az Úr megtartja
az övéit, Daku Zsófi becsülete, Benjámin.
Mûvei közül egy csokorra valót halála elõtt két évvel jelentet meg
„Templomsoron” címmel Székesfehérváron. Az érdekes cím utal
arra, hogy ezek a munkák a templom tövébõl sarjadtak ki, és egyben emléket állít Sárbogárd egyik legszebb utcájának, amely magába foglalta a Huszár Ágoston-kúriát, annak nagy díszkertjével,
a katolikus és a református templomot, paplakot, Tompa-iskolát,
tanítói lakásokat, hogy aztán elhajolva az Úri utca tekintélyes családjainak kúriái között kanyarodjon tovább. E gyûjteményében
két elbeszélés is helyet kapott, melyeknek témáját az egyház 18.
századi történetébõl merítette. „A bogárdi lévita” a régi oratórium lefoglalásának, a reformátusság összefogásának és a lévita
csodálatos megmenekülésének állít emléket, míg a „Papválasztás
száz év elõtt” a legendás Somody lelkész kalandos megválasztását
meséli el rendkívül jó képekben és humorral.
Folytatjuk.
(-b -n)

BIS ORAT, QUI CORDE CANIT
Üdvözlégy, kegyes Szent László!
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

A HAGYOMÁNYOS SZENT LÁSZLÓ-NAPI
ÉVADZÁRÓ HANGVERSENYÜNKRE
ÉS ZENÉS ÁHÍTATRA!
Helyszín: Sárbogárd, Szent László király
római katolikus plébániatemplom.
Idõpont: 2013. június 30., 17.00 óra.
A belépés díjtalan!
Mûsoron: Bárdos, Brahms, Chopin, Dvorak, Gounod, Jenkins, Mozart, Pitoni és Schubert.
Közremûködnek: Huszics Vendel Kórus (Sárbogárd), dr. Bánhegyi Gabriella (zongora), Bartalis Bertalan (trombita), Molnár Marcell (zongora), Varga Patrik (hegedû).
Házigazda: Schola Catholica Kamarakórus.

MEGHÍVÓ
„Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszoros, a másik hatvanszoros és némelyik százszoros termést hoz.” (Márk ev. 4: 20)

2013. június 30-án, vasárnap, 15 órai kezdettel

ZENÉS FELOLVASÓ-DÉLUTÁNT TARTUNK
„VETÉS ÉS ARATÁS”
címmel a Sárszentmiklósi Református Gyülekezetben.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

A Vértesaljai Református
Egyházmegye Férfikonferenciája
Alap, 2013. június 29. (szombat)
Az idei konferenciánk témájául a 450 éves Heidelbergi Kátét
választottuk. Ezt a hitvallást még ma is idõszerûnek tartjuk,
olyannyira, hogy a legtöbb gyülekezetben a konfirmációra való
felkészüléskor a Szentírás mellett tananyagként használjuk.
Életünkben és halálunkban egyetlen vigasztalásunk van:
„…az, hogy nem a magamé, hanem az én hûséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Õ drága vérével
minden bûnömért tökéletesen eleget tett…”
A konferencia programja:
8.30–9.00 gyülekezés
9.00–9.30 áhítat – Hõs Csaba alcsútdobozi lelkész
9.30–10.30 elõadás: dr. Tõkéczki László fõgondnok
10.30–11.00 szünet – kötetlen beszélgetés
11.00–12.30 elõadás: Németh Pál pestlõrinci lelkész
12.30–13.00 személyes hozzászólások
13.00–14.30 ebéd
14.45–15.45 záró istentisztelet, úrvacsora –
Sándor Levente sárbogárdi beosztott lelkész
Reméljük, hogy közöttünk lesz Mészáros János Elek alcsúti
presbiter testvérünk, és éneklésével gyönyörködtet majd bennünket.
Szeretettel várjuk férfitestvéreinket!
Az Alap–Alsószentiváni Református Missziói Egyházközség
presbitériuma nevében
Szabó Julianna lelkipásztor
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
MEGGYLEVES
Hozzávalók: 1 kg meggy, 2 dl tejszín, 2 tojássárgája, 1 ek vaníliás
pudingpor, cukor ízlés szerint, 1 cs vaníliás cukor, 1 fahéjrúd, 4
szem szegfûszeg, víz, 2 karika citrom.
A megmosott meggyet kb.1,3 l hideg vízben feltesszük fõni, ízlés
szerint megcukrozzuk, vaníliával, fahéjjal, szegfûszeggel ízesítjük. Közben a tejszínt elkeverjük a tojássárgájával és a pudingporral. Ha felforrt a meggy, rövid ideig fõzzük, majd besûrítjük a tejszínes tojással, és újra felforraljuk, hozzáadjuk a citromkarikákat,
és kihûtjük. Kicsit savanykásan finom.

CITROMOS–PETREZSELYMES SÜLT CSIRKE
Hozzávalók: 1 csirke (1,2 kg), 2 citrom, 1 gerezd fokhagyma, só,
bors, 2 ek olívaolaj, 30 g vaj, 1 ek apróra vágott petrezselyemzöld.
A csirkét mossuk meg, majd töröljük szárazra. Az egyik citromnak reszeljük le a héját. A lereszelt citromot négybe vágjuk, és a
kettévágott fokhagymagerezddel együtt a csirke hasüregébe teszszük. A csirkét kívül jól bedörzsöljük a reszelt citromhéjjal, majd
sózzuk és borsozzuk, egy tepsibe tesszük. A vajat felolvasztjuk, elkeverjük az olívaolajjal, a csirkére öntjük. Melegítsük elõ a sütõt
170 fokra. A csirkét toljuk be a sütõbe, süssük 60 percig, közben
locsolgassuk a pecsenyezsírral. A csirkét meglocsoljuk a megmaradt citrom kifacsart levével, megszórjuk a petrezselyemzölddel,
és további 30 percig sütjük.

NYÁRI SALÁTA TONHALAS ÖNTETTEL
Hozzávalók: 1 nagy fej saláta, 1 csomó retek, 30 dkg paradicsom,
35-40 dkg kígyóuborka, 15 dkg tv paprika, 1 nagy csomó petrezselyemzöld, 1 db citrom leve, 1 kis üveg kapribogyó, 10 dkg
újhagyma (zöld és lila vegyesen), 1 nagy ek mustár, 20 dkg tejföl,
1 mk õrölt fekete bors, 2 tk só, 1 ek kristálycukor, vagy édesítõ, 16
dkg olívaolajas tonhal (olajjal együtt).
A zöldségeket megtisztítjuk, megmossuk. A fejes salátát összetépkedjük és egy mély salátástálba tesszük. A kígyóuborkát, a paradicsomot, a paprikát, a retket feldaraboljuk, és a salátához
tesszük. A kapribogyót leszûrjük, és ezt is a salátástálba rakjuk. A
hagymákat karikára vágjuk, és ez is mehet a salátához. Az öntethez a petrezselymet apróra vágjuk. Egy tálkába tesszük a felaprított petrezselyemzöldet, hozzátesszük a tejfölt, mustárt, a kicsavart citromlevet. Sózzuk, borsozzuk, édesítjük. A tonhalat kiskanállal apró darabokra szedve az olajjal együtt az öntetbe tesszük.
Elkeverjük. Ha kell, még ízesítjük. Az öntetet ráöntjük a salátára
és összeforgatjuk.

MEDITERRÁN ZÖLDBABSALÁTA FETÁVAL
Hozzávalók: 1 doboz zöldbab (425 ml), 1 doboz vajbab (425 ml),
100 g feta, 150 g koktélparadicsom, fél csokor bazsalikom, 50 g fekete olíva. A dresszinghez: 2 ek fehérborecet, só, bors, 3-4 ek olívaolaj, 1 tk mustár.
A babot leszûrjük. A fetát apró kockákra vágjuk. A paradicsomot
megmossuk, kettévágjuk. A bazsalikomot megmossuk, leveleit letépkedjük, apróra vágjuk. Az egészet jól összekeverjük. Az ecetet
elkeverjük a mustárral. Sóval, borssal ízesítjük, majd hozzákeverjük az olajat. A salátára öntjük, jól összekeverjük.

RIBIZLIS–JOGHURTOS ÕZGERINC
Hozzávalók a tésztához: 4 tojás, 28 ek liszt, 3-3,5 dl tej, 1 cs
sütõpor, 4 ek cukor, csipet só. Töltelék: 4-5 marék ribizli, 3-4 ek
cukor, 3 ek natúr joghurt, 3 ek liszt.
A megmosott, megtisztított ribizlit összekeverjük a cukorral és a
joghurttal (nem törjük össze a ribizliszemeket). Hozzáadjuk a
lisztet. A tészta hozzávalóit egy tálban összekeverjük. Egy õzgerincformát sütõpapírral kibélelünk, és egyenletesen eloszlatva
beleöntjük a tészta egyik felét. Ügyeljünk rá, hogy elegendõ
massza maradjon a tetejére is. Megsütjük, éppen csak annyira,
hogy már nem folyik. Rákanalazzuk a ribizlis tölteléket. Megszórjuk panírmorzsával a tetejét, majd ráöntjük a maradék tésztát.
200 fokon teljesen megsütjük. Kihûlve málnával díszítjük, és
porcukorral meghintjük.

2013. június 27. Bogárd és Vidéke

LÁNDZSÁS ÚTIFÛ
A rovarok csípnek. Ez a dolguk. Az ember meg agyoncsapja õket.
Ebben a csereakcióban tömören fejezõdik ki az ember és a természet viszonya. A természet létezni akar például a szúnyogok vérszívó tevékenysége által is, az ember pedig rombolja a természetet
a fauna pusztítása, azaz a szegény szúnyog meggyilkolása révén.
A karomon fillérnyi pirosló duzzanat: szúnyog koma belakmározott a vérembõl. Én pediglen elvétettem a csapást. Egy-null a természet javára. Valamelyik fiókban van a lakásban egy fél tubus
fenisztil, az talán majd segít, a mellékhatással nem törõdünk.
A feleségem lehajol, letép a mindenfelé tenyészõ gyomnövény levelébõl egy darabkát.
– Morzsold össze, hogy eresszen levet, és kend be vele a csípés helyét!
Mint engedelmes férj, összemorzsolom, bekenem. A rózsás kis
púp csodálatos módon a szemem láttára azonnal eltûnik, a viszketõ érzés elmúlik.
– Mi ez?
– Lándzsás útifû, kérlek szépen.
Fantasztikus! Nem is tudtam, hogy egy ilyen nevû növény létezik,
holott rajta taposok, ha itt a házunk elõtt végigmegyek az utcán.
De macskagyökérrõl sem tudtam, amely idegrohamok és alvászavarok ellen használható, és a zsurlót sem ismertem, amely kitûnõ
vízhajtó. Továbbá sejtelmem sem volt arról, hogy már 1300 óta ismert a galagonya szíverõsítõ hatása, a fagyöngy vérnyomáscsökkentõ hatásáról sem volt tudomásom. És további ezernyi növény
áldásos gyógyhatása szintén ismeretlen volt számomra. Vannak
könyvek errõl, és az ember álmélkodik, ha lapozgatja õket. A televízió reklámmûsorai tele vannak gyógyszerajánlatokkal. Sejteni
lehet ebbõl, hogy a gyógyszergyártás és -eladás jó üzlet lehet. Mi
történne a tabletta-, kenõcs- és injekciókészítõ-iparral, ha kiderülne, hogy elég, ha kimegyek a rétre, lehajolok, és ingyen megpakolom magam füvekkel?
Íme, az ember és a természet viszonyának egy másik, õsibb vonatkozása! Létezett a két fél harmonikus együttléte is. Volt az embernek tudása az õt körülvevõ természet jótékony hatásáról. A
testvéri viszony megbonthatatlannak látszott. Lõrinc barát, Romeó és Júlia bölcs pártfogója így beszél:
„A természet varázsát ontja bõven
A fûben, a virágban és a kõben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad…”
Úgy látszik, mára a kapcsolat ellenségessé vált. A haszonlesõ emberiség a pénzhajszában méreggel szórja tele néhai testvérét. Pedig tudja, hogy nélküle nem létezhet.
Még szerencse, hogy azért a lándzsás útifû még nem pusztult ki.
L. A.

IDÕJÁRÁS
Az elõttünk álló idõszakban hûvös éjszakákkal, mérsékelten
meleg nappalokkal jellemezhetõ idõjárás vár ránk. A hajnali
órákban helyenként pára- és ködfoltokkal is találkozhatunk,
délutánonként pedig a megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl futó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Utóbbiakra eleinte csak lokálisan és elsõsorban az ország északkeleti harmadán számíthatunk, aztán az idõszak végén egy hidegfront hatására már nagyobb területet érinthetnek a konvektív cellák. Kezdetben gyengülõ, a hétvégétõl újra feltámadó északi, északnyugati szél várható.
www.metnet.hu
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EMLÉKEZÉS

A gördülõ kövön nem
nõ moha, avagy
Kincses Kalendárium
1953
Június 27., László napja
Ezen a napon 1457-ben végezték ki Hunyadi Lászlót; 1927ben írt rólunk Lord Rothermere.
1
A Buda város tanácsának kivégeztetés végett átadott Hunyadi László este felé hátrakötött kezekkel az n. n. frispalota kir. lak elé vezettetett,

Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja

s itt a bakó parancsára letérdelt, hajfürtjeinek felkötését sürgetvén és kevés szavakkal adván elõ ártatlanságát, de a bakó csak a 3-ik vágásra terité földre a 24 éves
erõteljes ifjút, ki most felugorván kiáltá: Az igazság és a
gyakorlat több vágások eltûrésére nem köteleznek, és a
nézõk sokasága felé szaladt, de hosszú ruhájában elbukott, mire a királyi lakból sürgetett bakó 4-ik vágással
választá el a fejet a testtõl, a hirnök pedig ezt kiáltá: „Ez
a fölségsértõk és honárulók jutalma.” Teteme a Zsigmond idejében lefejezett 32 nemeséi mellé tétetett…
(Egykori leírás, 1457)
2
Az új európai határok igazságtalansága állandó veszedelme Európa békéjének, és azok a kezek, amelyek a
mai politikai helyzetet létrehozták, a jövõ háború magvait hintették el.
(Daily Mail, 1927. június 27.)
Horváth Lajos
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Lapszemle
1913. június 22.
Mint mindig, most is több írás foglalkozik valamilyen formában a tanulással, az iskoláztatással. A kezdõcikkben a pályaválasztásról olvashatunk, az
egyik hír pedig hosszasan számol be a katolikus iskolások élménydús budapesti kirándulásáról. Most csak egy ehhez kapcsolódó köszönetnyilvánítást
közlünk. Érdekes még az ifjú Csanády Sándor „Dialógus” címû írása, amely
két gimnáziumi tanuló, Mátyás és Szidónia között zajlik. S mivel nyáridõ
van, a sár helyett a port megelégelve ragadott tollat az egyik olvasó.
Védekezzünk a por ellen
Nem sok tapasztalati és elméleti ismeret kell annak a megállapitásához, hogy az
utca pora nem tartozik az élethosszabbitó tényezõk közé. Ellenkezõleg, csak rövidke utat kell tennünk községünknek akár melyik utcáján, a bõséges, bár kellemetlen tapasztalás s vastagon poros ruházat lesz utazásunk nem kivánt eredménye. Hogy pedig a por szerfelett káros hatással van az emberi szervezetre, azt a
legelemibb egészségtani szabályok tanitják. Avagy miért készülnek már tehetõsebb, sõt kevésbé tehetõs lakosaink is elhagyni községünket, hogy üde tisztaságu, egészséges, pormentes levegõhöz juthassanak? Miért örülnek annyira a
vadvirágos rét, a lombos erdõ ózonos levegõjének, melynek élvezését nemsokára megkezdik? Hát oly készségesen telepedik le a járókelõ ruháján, saruján, testén, oly merész buzgalommal és erõszakossággal hatol be az orron és szájon keresztül az emberi test belsejébe, hogy a magával hozott mérges anyagoknak alkalmas talajt keressen.
Boldog, szerencsés emberek, kiknek módjukban van elmenekülni a por elöl, elmenekülni a gyilkos ellenség félelmes rombolása elõl. Szerencsés halandók, kik
elköltözhetnek a nyári portenger elõl olyan vidékekre, ahol a port csak mint patikaszert ismerik, elegáns dobozokban s legfeljebb fogtisztitásra kell használniok. És ismét szerencsés halandók, kik idejük javarészét hivatásszerüleg
künn a szabadon tölthetik, távol az utcák s az utak porától az üde természet lágy
ölén.
Sajnos, az embereknek, talán olvasóinknak is tekintélyes része nem tartozik e
boldog halandók közé. Községünk lakosságának uralkodó többségét – magunkkal együtt – más osztályba kell sorolnunk. A létért való küzdelem helyhez
köt bennünket, olyanhoz, amelynek elmaradhatatlan alkotó része a por.
Ha tehát nincs módunk a menekülésre, szembe kell szállanunk e veszedelmes
ellenséggel. Községünkben nagyon is kivánatos e küzdelem szükséges voltát
hangsulyozni, mert nagyon sok a por!
Nem gondoljuk, hogy a por káros hatásának ismertetésére szorulnának olvasóink. A fertözõ betegségek nagyrészének legfontosabb szállitó, terjesztõ közege az
utca pora. Elég lesz, ha csak a nálunk félelmesen pusztitó tüdõvészben való nagyon is szomoru szerepére utalunk. A levegõben röpködõ, a férfi s (fõleg hosszu)
nõi ruhára telepedett por valóságos meleg ágya a tüdõvész bacillusainak, melyek ily módon észrevétetlenül behatolnak az emberi szervezet aggodalmasan
õrzött fõrészébe: a tüdõbe s megkezdik romboló munkájukat. A védekezést a
csira elfojtásával kell kezdeni. Védekeznünk kell a por ellen. Néha az isteni
gondviselés jön segítségünkre: hatalmas fellegek jelennek meg az égboltozaton,
megerednek a menny csatornái, hogy sárrá gyurják az utca porát s megkönyörüljenek rajtunk, szenvedõ embereken. Akkor föllélekzünk, a szabadba sietünk,
hogy istenigazából élvezzük az üde, pormentes levegõt. Akkor nekünk is tiszta
levegõnk van.
Mi, emberek, nem tudunk ilyen gyökeres munkát végezni. De amennyit tenni
tudunk, nekünk is tennünk kell a por ártalmatlanná tételére. Fölhivjuk a községi elöljáróság figyelmét az utcák s a lakosság figyelmét a házak elejének öntözésére. Az is valami?!
Egy olvasó
HIREK
Ajándék az iskolás gyermekeknek. Sávoly Jánosné – m. kir. honvéd alezredes neje – úrasszony a sárbogárdi r. k. iskolásgyermekeket legutóbbi tanulmányi kirándulásuk alkalmával, a Budapest keleti pályaudvarra érkeztükkor, egy nagy
doboz finom cukorkával lepte meg és ezzel a gyermekek utját édesebbé s emlékezetesebbé tette. A tanitók, szülõk és gyermekek a kedves figyelemért ezuton
mondanak köszönetet a nemesszivü úriasszonynak.
(-b -n)
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SPORT

Fociidõ
Kezdet és „vég” találkozott hétvégén a cecei focipályán, ugyanis
most rajzolódott ki a körvonala az õszi szezonban a bajnokságba
nevezõ öregfiúknak, valamint a szezon zárásaképp átadták a
felnõttcsapat részére az egész éves munkájukért kijáró ezüstérmeket is.

Nagy, ismerõs tömeg gyûlt össze vasárnap a cecei öltözõk elõtt,
ugyanis mindkét egymás ellen mérkõzõ csapat tagjai a hazai klub
játékosai voltak. Õsszel néhány, a felnõtt csapatból már kiöregedett/elbúcsúztatott játékos nevezni fog az öregfiúk bajnokságba,
így ez az évzáró jó alkalom volt az „állományfelmérésre”, arra,
hogy meglássák, hogy hány emberre számíthatnak majd, s fõképp,
hogy ki mennyire bírja a kétszer 45 percet. Jó volt látni, hogy még
cserékkel együtt is megvolt a létszám náluk, így remélhetõleg egy
bõ kerettel indulhatnak neki a bajnokságnak.
A csapatképek után kellemes idõben játszották a mérkõzést, ahol
most a felnõttek gyorsasága gyõzedelmeskedett a rutin felett, de
mindkét oldalon láttunk szép helyzeteket és megoldásokat.

A mérkõzés végén a nyertes csapat játékosai álltak sorba a pályán,
hogy átvegyék a jól megérdemelt, ezüstösen csillogó érmeiket a
megyei harmadosztályú bajnokságban elért, biztosan tartott
eredményükért. Az érmeket Schneider Béla, a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség fõtitkára adta át, s elismerve a játékosok teljesítményét hangsúlyozta, hogy a helyi és a megyei feltételek is
adottak a játékosok jó szerepléséhez. Bodnár Károly, az egyesület
elnöke, Varga Gábor polgármester és Menyhárt Tamás szakosztályvezetõ is gratuláltak mindenkinek, s biztatták a játékosokat
arra, hogy a következõ szezonban hozzák ki magukból a maximumot, s így a dobogó legfelsõ fokát, valamint a felsõbb osztályt is
megcélozhatják.
Ezután mindenkit megvendégeltek egy finom pörkölttel Kovács
László felajánlása révén.
Menyhárt Daniella

2013. június 27. Bogárd és Vidéke

Családi nap
a miklósi pályán
Vasárnap délután családi napra hívta az érdeklõdõket a Sárszentmiklós SE a futballpályára. A helyszínen rengeteg program várta
az ide látogatókat és a focizni vágyókat egyaránt. A rendezvényen
az U7-es korosztálytól az öregfiúkig mindenki játszhatott, a gyerekek ugrálóvárazhattak is, a késõ délutáni órákban pedig még a
felnõttcsapat is megmérkõzött az öregfiúk csapatával. Emellett
minden csapat kihívta a szülõket egy közös játékra – akik általában a pályán kívülrõl biztatják a gyerekeket, most a másik oldalon
próbálhatták ki magukat.

A rendezvény célja a Sárszentmiklós SE csapatainak, szurkolóinak és közössége kapcsolatának szorosabbá fûzése volt. Ahogy én
láttam, ez sikerült is, hiszen nagyon jól érezték magukat a fiatalok,
idõsek egyaránt.
Délután négy órakor adták át az U16 csapatának díjait, viszonzásul edzõi tevékenységéért a csapat megajándékozta Pajor Lászlót.
A csapatok támogatás által egy garnitúra mezt és hozzá tartozó
melegítõt kaptak.

Az estébe nyúló program büntetõrúgó-versennyel fejezõdött be,
majd vacsorával várták a játékosokat.
Reméljük, az egyesület célja továbbra is sikeres lesz, és a játékosok, edzõk, szurkolók, a gyerekek és szülõk is tovább õrzik a Sárszentmiklós SE hírnevét.
Hargitai Gergely

Bogárd és Vidéke 2013. június 27.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2013. június 27-én (csütörtökön)
17.00 órakor rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda (7000 Sárbogárd,
Mikes köz 3.) intézményvezetõi beosztásának
ellátására beérkezett pályázat elbírálása.
Elõadó: polgármester.
2. Védõnõi pályázat elbírálása.
Elõadó: polgármester.
3. A Pusztaegresi Polgárõr Egyesülettel kötött
közmûvelõdési megállapodás felmondása, a
Pusztaegresi Klub további mûködtetése.
Elõadó: polgármester.
4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
5. Az önkormányzat adósságátvállalással érintett kötvényállománya konszolidációjához
szükséges döntések, felhatalmazások.
Elõadó: polgármester.
6. Sárbogárd–Nagyhörcsök lakosainak fogászati ellátására vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerzõdés elfogadása.
Elõadó: polgármester.
7. Az I. sz. fogorvosi körzet közös mûködtetésére vonatkozó megállapodás elfogadása.
Elõadó: polgármester
8. A sárbogárdi polgármesteri hivatal alapító
okiratának módosítása.
Elõadó: polgármester.
9. Tájékoztató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 4. pontja értelmezésérõl.
Elõadó: jegyzõ.
10. Döntés települési értéktár létrehozásáról.
Elõadó: polgármester.
11. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítása.
Elõadó: polgármester.
12. A LÁRKE „TÁMOP 1.4.6-13/1 Építõipari
tranzitfoglalkoztatás” címû pályázatához ingatlan biztosítása.
Elõadó: polgármester.
13. Az „Alapkövek – Építõipari tranzitfoglalkoztatás Sárbogárdon és környékén” címû pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás megkötése.
Elõadó: polgármester.
14. A központi orvosi ügyelet mûködtetésére
kötött megállapodás módosítása.
Elõadó: polgármester.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

KÖZLEMÉNYEK
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a képviselõ-testület Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2002. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete értelmében a képviselõ-testület
2013. augusztusi zárt ülésén az alábbi kitüntetések adományozhatók:
Sárbogárd Város Díszpolgára, Sárbogárd Város
Szolgálatáért, Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért, Sárbogárd Város Sportjáért.
A rendelet szerint:
„Sárbogárd Város Díszpolgára” cím annak a személynek adományozható, aki Sárbogárd városa
érdekében kifejtett kiemelkedõ jelentõségû tevékenységével, vagy egész életmûvével hozzájárult
a város fejlõdéséhez, értékeinek megóvásához, a
város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt személye,
vagy annak emléke köztiszteletben áll. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb
egy személynek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetés annak a személynek adományozható, aki valamely
civil szervezetben, a közmûvelõdésben, köznevelésben, egészségügyi és szociális területen, közszolgálatban, közbiztonsági és tûzvédelmi tevékenysége során hosszú évek óta kiemelkedõen
eredményes munkát végez. A kitüntetés évente
egyszer adományozható, legfeljebb egy személynek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért” kitüntetés adományozható annak a Sárbogárd város
területén legalább tíz éve iparos-, kereskedõ-,
vállalkozói, vagy mezõgazdasági tevékenységet
folytató magánszemélynek, jogi személynek,
vagy egyéb gazdálkodó szervezetnek, akinek he-

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2013. június 14-ei ülésén elfogadta:
– a 25/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
– a 26/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
– a 27/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

lyi adótartozása nincs, és tevékenységét magas
színvonalon, a lakosság megelégedésére végzi. A
kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb egy személynek, szervezetnek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés a sport
bármely területén az átlagnál kiemelkedõbb eredményt, vagy teljesítményt elérõ személynek,
csoportnak, edzõnek, vagy a város sportjáért
évek óta kiemelkedõ tevékenységet végzõ személynek adományozható. A kitüntetés évente
egyszer adományozható, legfeljebb egy személynek, csoportnak lehet odaítélni.
A kitüntetések elhunyt személynek, posztumusz
is adományozhatók. A kitüntetés átvételére az
adományozott halálakor vele együtt élõ házastársa, egyenes ági rokona, nevelt, vagy örökbefogadott gyermeke, nevelõszülõje, oldalági rokona jogosult, ebben a sorrendben.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet
bármely személy, vagy közösség 2013. július
25-éig írásban, amit a polgármesterhez kell eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, tevékenységének ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását és azt, hogy a kitüntetések közül melyikre javasolja az illetõ személyt, vagy közösséget.
Ezt követõen a javaslatok a polgármester, a jegyzõ és az alpolgármester írásos javaslatával kerülnek az ügyrendi és jogi bizottság elé. A bizottság
a javaslatát a képviselõ-testület soros ülése elé
terjeszti. A kitüntetések átadására az augusztus
20-ai ünnepségen kerül sor.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy

2013. június 29-én és 30-án
a Kereszt utca rendõrkapitányság
elõtti szakasza az Ady Endre út
irányából egyirányúsításra kerül.
Az egyirányúsításra építési munkálatok végzése miatt, biztonsági okokból kerül sor.
Kérem szíves megértésüket.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy

2013. július 1-jén
– a köztisztviselõi nap miatt –
Sárbogárd város polgármesteri hivatala

Sárbogárdi KÉPESLAPOK

ZÁRVA TART.

kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.

Megértésüket köszönjük!

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Demeterné dr. Venicz Anita,
Sárbogárd város jegyzõje
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 29., SZOMBAT
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar gazda 6.55
Balatoni nyár 9.00 Aranyfeszt 2013 9.30 Vízitúra 10.00 Történetek a nagyvilágból 10.30 Életmûvész 11.30 Valóságos kincsesbánya 12.00 Hírek 12.10 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.15 Boxutca 13.45 Forma-1 15.20 Gombold újra!
Közép-Európa 15.50 Szeretettel Hollywoodból 16.25 A világörökség kincsei
16.40 Két csirkefogó… meg egy fél 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Nem férek a bõrödbe 22.00 Lesz Volt
Fesztivál! 22.50 A gyerekek jól vannak 0.35 Eastern Promises
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Szerelemért szerelem 12.10
Gasztrotúra Extra 12.30 4ütem 13.10 Dilinyósok 14.00 Agymenõk 14.30 A zöld
íjász 15.30 A hõs legendája 16.35 Tucatjával olcsóbb 2. 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Fantasztikus négyes 21.25 Halálos fegyver 2. 23.35 Törés
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Monster
High 12.00 Babavilág 12.30 Én is menyasszony vagyok 13.00 Abraka babra
13.30 Doktorok 14.30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.30 Monk – Flúgos
nyomozó 16.30 Luxusdoki 17.30 Sas Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra
19.30 Indiana Jones: Az elveszett frigyláda fosztogatói 21.45 Vadászat a Sas
Egyre 23.35 Marha nagy kalamajka 1.20 Célkeresztben 2.20 Astro-világ 3.25
Luxusdoki 4.20 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 15.05 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

Június 30., VASÁRNAP
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Esély 6.25 Magyar gazda 6.55 Balatoni nyár
9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 Megkeresni az embert 10.15 A sokszínû vallás 10.30 Evangélikus magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05
Szolga csak egy van, az Isten 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.10 Világ+Kép 12.40 Séf 13.00 TS – Sport 7 13.30 Forma-1 16.15 Vilmos herceg és
Catherine – Királyi esküvõ 17.30 Zack és Cody egy ikerkísérletben 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kedves John! 22.00 Konföderációs
Kupa labdarúgó bronzmérkõzés 23.50 Konföderációs Kupa labdarúgó döntõ
mérkõzés
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35
Teleshop 11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.30 Tuti gimi 14.25 Kõkemény család 16.30 Castle 18.30 Híradó 18.55 Cobra
11 20.00 Mi kell a nõnek? 22.30 Blackjack 0.50 Portré 1.30 Cobra 11
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Zöld Világ 6.50 TV2 Matiné 10.30 Astro-világ
11.35 Egészségmánia 12.05 Stahl konyhája 12.35 Több mint testõr 13.05 Kalandjárat 13.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.35 Békétlen békítõ 15.35
Sue Thomas – FBI 16.35 Nicsak, ki beszél! 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Hirtelen 30 22.00 Elvált nõk klubja 1.45 Astro-világ 2.50 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 Református istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05
Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metro Klubtól a Szigetig 16.00
Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi
újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok
nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó
23.05 Sport 23.07 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Július 1., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 7.30 Vízitúra 8.00
Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Balatoni nyár 16.10 Boston Legal – jogi
játszmák 16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok
18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Régimódi történet
21.10 Kékfény 22.05 II. Károly szenvedélyes élete 23.10 Híradó 23.25 Aranyfeszt
2013 23.55 Az utolsó elõtti út 0.20 Munkaügyek – Irreality Show 0.50 Boston
Legal – jogi játszmák 1.35 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz
Plusz 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30
Híradó 19.20 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35
Dr. Csont 23.40 Észvesztõ 0.45 Reflektor 1.00 A Grace klinika
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00
Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25
Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.25 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Bûnök és szerelmek 21.40 NCIS
23.40 Összeesküvés 0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.15 Várlak nálad vacsorára
3.55 Aktív Extra

2013. június 27. Bogárd és Vidéke

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 13.24 Zene 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin
21.32 Rádiószínház 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

Július 2., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A rejtélyes XX. század 5.55 Ma reggel 7.30
Zöld Tea 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex
felügyelõ 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 16.10 Boston Legal – jogi játszmák 16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10 King 22.00 Borgiák 22.50 Híradó 23.05 Macskás hölgyek 0.05
Munkaügyek – Irreality Show 0.35 Boston Legal – jogi játszmák 1.20 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 4ütem
13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó
19.20 1 perc és nyersz! 19.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35 Jó, a
profi 22.40 A Grace klinika 23.45 Reflektor 0.00 James Cameron: A mélység
szülöttei
TV2: 6.00 Abraka Babra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00
Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25
Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Bûnök és szerelmek 21.40 Nõi vonalak 23.40 Esküdt ellenségek 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 Az ember, aki
nappal aludt 4.05 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 13.24 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00
Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ
– Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Július 3., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Múlt-kor 5.55 Ma reggel 7.30 Angi jelenti
8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru
13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30 Balatoni nyár 16.10 Család csak egy van
16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.05 Gyilkosság 21.50
Borgiák 22.45 Híradó 23.00 Átok 23.55 Munkaügyek – Irreality show 0.25
Család csak egy van 1.10 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika
TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma
17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz
20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35 Szulejmán 23.50 Reflektor 0.05 Döglött akták
1.10 A Grace klinika
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00
Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25
Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.00 Családi titkok 21.00 Bûnök és szerelmek 21.40 Sherlock és Watson 22.45 Én is menyasszony vagyok
23.20 Ringer – A vér kötelez 0.20 Tények 0.55 Astro-világ 2.00 Kettõs ügynök
3.50 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 13.25 Zene 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Prémium Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Július 4., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Summa 5.55 Ma reggel 7.30 A mi erdõnk
8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25
Vízitúra 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 15.55 Család csak egy van 16.40 A
szenvedélyek lángjai 17.25 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.45 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Nászút Vegasba
21.55 Az Este 22.30 Híradó 22.40 Borgiák 23.35 Nemzeti Nagyvizit 0.05 Barangolások öt kontinensen 0.35 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 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra
13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó
19.20 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35
Revolution 23.40 A rejtély 0.40 Ralikrossz Eb – Nyirádi futam 1.55 Reflektor 2.10
Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00
Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25
Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Bûnök és szerelmek 21.40 Halálugrás 23.45 Grimm 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25 Amerikai tinédzserek 4.05
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 13.24 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00
Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ
– Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Július 5., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 7.30 Noé barátai 8.00
Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.10 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Történetek
a nagyvilágból 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 16.10 Család csak egy van
16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Bokszutca Extra 20.15 S.O.S. Szerelem 22.00 Híradó 22.15 Forma-1 0.00 Munkaügyek – Irreality Show 0.30 Család
csak egy van 1.15 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségkalauz 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30
Híradó 19.20 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35
CSI: Miami helyszínelõk 22.40 Gyilkos hajsza 23.45 Gyilkos elmék 0.45 Reflektor
1.05 Gasztrotúra 1.35 4ütem 2.05 Dilinyósok
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00
Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25
Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Bûnök és szerelmek 21.40 Kettõt találhatsz 23.55 Jog/Ászok 0.55 Tények 1.30 Astro-világ 2.35 Kettõt találhatsz
4.50 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A
Magyar Pünkösdi Egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és
fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Június 28., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Zenés evangelizáció Sárbogárdon 2.
rész 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Téged is hazavárnak (50p), Kegyhelyavatás Sárszentágotán (60p), Terepszemle és interjú a Vertikál Zrt. vezetõivel (~30p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 29., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Téged is hazavárnak (50p), Kegyhelyavatás Sárszentágotán (60p), Terepszemle és interjú a Vertikál Zrt. vezetõivel (~30p) 18.00 Lapszemle 19.00 Jótékonysági est a Mészölyért (ism.
105p), Ballagás a Mészölyben (60p), Újmise a sárbogárdi katolikus templomban (74p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 30., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Téged is hazavárnak (50p), Kegyhelyavatás Sárszentágotán (60p), Terepszemle és interjú a Vertikál Zrt. vezetõivel (~30p) 13.00 Heti híradó 14.00 Jótékonysági est a Mészölyért (ism.
105p), Ballagás a Mészölyben (60p), Újmise a sárbogárdi katolikus templomban (74p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 1., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
90 éves néni köszöntése (~15p), Kiscsillag-est (ism. 92p), Ballagás Cecén
(67p) és Sárszentmiklóson (36p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 2., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Beszélgetés Kõvágó Dezsõvel,
A Csutkatábor gálamûsora (60p), Megemlékezés a zsidó áldozatokról
(javított változat, 67p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 3., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 90 éves néni köszöntése (~15p), Kiscsillag-est (ism. 92p), Ballagás Cecén (67p) és Sárszentmiklóson (36p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. osztályú
futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 4., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk
van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000,
LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
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18

2013. június 27. Bogárd és Vidéke

HIRDETÉSEK

Apróhirdetések
38-as fekete Tamaris, Vera Pelle, Deska alkalmi nõi cipõk, Esprit kismama-farmernadrág, alig használtan eladók. 06 (30) 3483 320.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Azonnali munkakezdéssel, B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót felveszünk. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133
Siófok-Sóstón nyaraló kiadó. Érdeklõdni: 06 (20) 201 1314
Családi ház eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. 06 (20) 414 6409
Ház eladó, Árpád utca 112. 06 (20) 528 3211
Sárbogárd, Köztársaság út 13. szám alatti ingatlan eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érdeklõdni: 06 (30) 604 2754-es telefonszámon lehet.
Elõnevelt kakasok 490 és 550 Ft darabáron eladók. Ugyanitt július végére vörös tojójércék elõjegyeztethetõk. Saját nevelés. Érdeklõdni: Sárszentmiklós,
Vörösmarty u. 5., Farkasék. 06 (30) 685 3772.
Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (30) 532 6170
Családi ház eladó vagy albérletbe kiadó. 06 (30) 532 6170
Harkányban strandközeli apartman kiadó. Érdeklõdni: 06 (30) 384 0228

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
IKEA BEDDINGE KANAPÉ, ami egy mozdulattal ággyá
alakítható, kisebb hibákkal eladó.
Mérete 140x200. Irányár: 38.000 Ft. 06 30 951 3367
SÁRBOGÁRDON, Kossuth utcában CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Telefon: 06 70 310 8086, 06 30 5524 914

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS CECÉN
2013. június 25.
Elkezdõdtek a cecei belterületi vízrendezés munkálatai. A beruházás
összértéke 103.229.592 forint, amelynek 90 százalékát finanszírozza a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Cece Nagyközség Önkormányzata 2013. január 25-én írta alá a támogatási
szerzõdést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel belterületi
vízrendezés tárgyában.
A projekt kezdésének idõpontja 2013. május 21., a várható befejezésének
idõpontja 2013. november 30.
A projekt a település két utcáját érinti, a Hunyadi utca jobb oldalának 480
fm-es szakaszát, a Hunyadi utca bal oldalának 480 fm-es szakaszát, a Deák F.
utca jobb oldalán 594 fm, a Deák F. u. bal oldalán 530 fm-es szakaszon kerül
kiépítésre, felújításra belvízelvezetõ rendszer. Az árkok rekonstrukciója a Hunyadi utca teljes hosszán, míg a Deák Ferenc utcában a magyar hõsi emlékmûtõl a Bocskai utcáig terjedõ szakasz valósul meg. Összesen: 2084 folyóméter csatorna újul meg, amely által 144 ingatlan vízelvezetési problémája
oldódik meg.
Kivitelezõ: Szegletkõ General Kft.
A kivitelezõ a munkálatokat 2013. május 21-én megkezdte.
További információ:
Cece Nagyközség Önkormányzata
7013 Cece, Deák F. u. 13.
Tel.: 25/505-150
Belterületi vízrendezés Cecén
Cím: Cece Nagyközség Önkormányzata,
7013 Cece, Deák Ferenc u. 13.
E-mail: polghiv@cece.hu
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AZ ABA SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
KULTÚRHÁZ ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA
2013/06/17
Aba Község Önkormányzata a megyei, kistérségi településfejlesztési
koncepciókkal harmonikusan készít programot, stratégiát. Ennek a
stratégiának az egyik központi eleme a község értékeinek õrzése és
gazdagítása, annak a célnak a megvalósítása, hogy Aba nyugodt,
egészséges, korszerû otthona legyen polgárainak és vonzó célpontja
vendégeinek. Jelen projekt is ennek a stratégiának fontos láncszeme, a
közoktatási intézmények építészeti–gépészeti, energetikai állapotának, mûködési hatékonyságának javítása kiemelt szerepet kap az önkormányzat célrendszerében.
A két energetikai felújításra kijelölt épület a település központjában található,
tömegközlekedéssel könnyen elérhetõ helyen fekszik. Mindkét projekt által
érintett épület a nyolcvanas években épült, mára elavult, szigeteletlen határoló szerkezetekkel, rossz hatásfokkal mûködõ hõellátó rendszerrel. Éves
szinten mintegy 100.000 m3 földgáz felhasználásával tarthatók üzemben.
Legfontosabb cél a két intézményi épület energiatakarékos üzemeltetése. Ha
ez megvalósul, akkor a fajlagos költségek nagyságrendekkel csökkennek. A
jelenlegi épületek csak magas üzemeltetési költség mellett tarthatók fenn,
ami komoly anyagi megterhelést jelent az önkormányzat számára. A csökkentéshez szükséges a korszerû hõszigetelés kiépítése a határoló szerkezeteken, a hõszigetelt üvegezésû nyílászárók beépítése, födémszigetelés. A
hõ-átbocsájtási határértékek így megfelelnek a 7/2006-os TNM-rendeletben
megszabottaknak is. Fontos a szabályozhatóság, maximális, a kor színvonalához igazított, elektronikus beavatkozási lehetõségek kiépítése. Mindemellett nagyon fontos szempont a fosszilis energiahordozó kiváltása megújuló
energiával, a folyamatos áremelésekbõl fakadó bizonytalansági faktorok kiszûrése, az intézmények takarékos és biztonságos mûködésének kialakítása. A felújítás hatására megszûnik a fosszilis földgáz alapú fûtés és
HMV-termelés, ezt agripellet beszerzésével, korszerû kazánokban történõ elégetésével váltjuk ki. Az üzemeltetési költségek 44 %-kal csökkennek, a
CO2-kibocsátás 197,6 t-val kevesebb lesz éves szinten. A tervezett napkollektorok – kihasználva a napban rejlõ energiát – a felhasznált HMV több mint
75 %-át állítják elõ. A felújított, szigetelt épület jobb komfortérzetet biztosít a
munkavállalóknak, így kisebb az esélye a meghûlésbõl fakadó megbetegedéseknek, és javítja a településképet is.
A fejlesztést 85 %-ban pályázati forrásból, a maradék részt saját forrásból biztosítjuk.
Az eljárás során megadott árak fogják a beruházás végsõ költségét jelenteni.
A teljes beruházási összeg 221.918.201 Ft. A mûködési költségben a beruházás hatására 9.178.669 Ft megtakarítás keletkezik éves szinten. A szükséges
önrész: 33.287.730 Ft.
A projekt megvalósításának, kivitelezésének idõtartama: 2012. 11. 05–
2013. 10. 30.
Aba Nagyközség Önkormányzata
Cím: 8127 Aba, Rákóczi út 12.
Telefon: +36 (22) 430 002
E-mail: info@aba.hu
Honlap: www.aba.hu
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JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET
2013. július
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
július 6-7.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi út 6.,
06-30-9398-629;
július 13-14.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent I. út 3.,
06-20-9749-065;
július 20-21.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos út 1/a.,
06-30-6393-977;
július 27-28.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út
156., 06-30-5208-877.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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SÍC – hírek, eredmények

Utánpótlás versenyzõink sikere,
NÉGYEN a DOBOGÓN
Egyesületünk utánpótláskorú versenyzõi sikerrel szerepeltek a
Magyar Íjász Szövetség szervezésében lebonyolított – a diákolimpia helyébe lépõ – központi, azaz országos „2013. évi SULI bajnokságon”.
Ez a bajnokság azonos rangú a magyar bajnoksággal, vagy ha az
induló versenyzõi létszámot tekintjük – csaknem 200 induló –, akkor annál több.
Eredményeink
Olimpiai kadet versenyzõink: Katona Dorottya bajnok, Batári
Balázs 5., Révész Csaba 8. helyezést értek el. Katona Dorottya és
Révész Csaba a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium, Batári Balázs a székesfehérvári Gróf Széchenyi I. Mûszaki Szakközépiskola tanulója.
Olimpiai serdülõ versenyzõink: Stadler Balázs bajnok, Varga
Enikõ 6. helyezést ért el.
Olimpiai gyermek versenyzõink: Csik Nikoletta 2., Szénási Benedek 3. helyezést ért el. Serdülõ és gyermek versenyzõink a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tanulói.
***
A SULI bajnokságról készült képek a misz.hu oldalon megtekinthetõk.
Kedves Olvasók!
Egyesületünkrõl bõvebben tájékozódhatnak a sic.hupont.hu oldalon, vagy személyesen az egyesület edzésein: hétfõn és szerdán
17.00 órakor, szombaton 14.00 órakor.
Tisztelettel várjuk Önöket!
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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