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A bogárdi ovisok
Cecére és Alapra

járnak majd?
Azokat az óvodáskorú gyerekeket, akiket Sár-
bogárdon nem vesznek fel óvodába, Cece és
Alap község tárt karokkal fogadja. A gyerekek
oda-vissza szállítását is biztosítják.

(Írásunk az 5. oldalon olvasható)

Országos döntõben a tûzoltóink
A dunaújvárosi megyei elsõ helyezés

után most másodikként végeztek a
sárbogárdi tûzoltók (Fodor Zoltán tû.
ftõrm., Sohár László tû. fhgy., Kis Csaba
tû. õrm., Barabás Tamás tû. õrm., Hege-
dûs József tû. ftõrm. és Fülöp András tû.
ftõrm.) a VI. Országos Tûzoltó és II. Ve-
szélyhelyzeti Felderítõ Csoportok Szak-
mai Vetélkedõjének országrészi selejtezõ-
jén, Gyõrben.
A kemény megmérettetésen elõször egy
100 kérdéses elméleti feladatsort kellett
megoldaniuk, majd a gyakorlati feladatok

következtek a rutinpályán, és szimulált beavatkozások keretében. Sokat készültek a fi-
úk a vetélkedõre, de megérte. Igen szépen szerepeltek mind egyéniben, mind csapat-
ban. Egyéniben Sohár László 2. lett, Hegedûs József gépjármûvezetõi kategóriában 3.,
de a többiek sem maradtak el mögöttük: beosztotti kategóriában az 5—9. helyeket
szerezték meg.
Eredményüknek köszönhetõen a csapat továbbjutott a május 2-án és 3-án, Szentend-
rén megrendezésre kerülõ országos döntõbe.

Hargitai Kiss Virág
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Bódai Gábor napirend elõtti felszólalásá-
ban a pályázatok fontosságát taglalta,
amik révén megújulhatnak az utcák, jár-
dák, intézmények.
A bölcsõde beszámolójához dr. Szabad-
kai Tamás hozzáfûzte: Az új jelentkezõk
száma bõven meghaladja a felvehetõ cso-
portlétszámot. Éppen ezért érdemes len-
ne az intézmény bõvítésére, vagy újjáépí-
tésére is pályázni.
Dr. Krupa Rozália: Eddig is túljelentke-
zés volt. Az egy dolog, hogy hányan je-
lentkeznek a bölcsõdébe, meg hányan
járnak oda. Tavaly 17 fõre igényeltünk
normatívát, mégis 15 fõ volt az átlaglét-
szám. A hiányzások és a nyári bezárás mi-
att normatíva-visszafizetésre vagyunk
kötelesek.

Ügyelet olcsóbban
A központi orvosi ügyelet mûködésérõl
szóló beszámoló kapcsán Juhász János
megjegyezte: 4-5 millió Ft-tal kevesebbe
fog kerülni a városnak az ügyelet június
1-jétõl, amikor teljesen le lesz választva a
sárbogárdi és a cecei orvosi ügyelet, mert
eddig a cecei ügyeleti kör mûködéséhez
Sárbogárd nagymértékben járult hozzá.

Miklós sem ússza meg
Mint arról korábban lapunkból már érte-
sülhettek, megszûnik a pusztaegresi isko-
la és a sárhatvani óvoda július 31-étõl. A
Sárszentmiklósi Általános Iskola —
melynek tagintézményei voltak — 17, a
Kippkopp Óvoda pedig 7 csoporttal mû-
ködne tovább. A sárhatvani gyerekek a
pusztaegresi óvodába kerülnének felvé-
telre, ahol új csoport indítása nem szük-
séges emiatt. A gyerekek szállítását isko-
labusszal oldják meg. Az átszervezések
révén 3 iskolai és 2 óvodai pedagógus, va-
lamint 2 technikai dolgozó álláshelye
szûnne meg. A sárszentmiklósi klub-
könyvtárnál egy fõvel csökkentik a szak-
mai álláshelyek számát május 1-jétõl.
Juhász: A gyermekek mindenekfelett va-
ló érdeke nem sérül, illetve sem a szülõk-
re, sem a gyermekekre nézve ezek az in-
tézménybezárások aránytalan terheket
nem rónak.
Õri Gyula: Hogyan lesz az iskolabusz?
Juhász: Kérünk ajánlatokat, és amelyik a
legkedvezõbb, azt kell kiválasztani.
Õri: A sárhatvaniak Pusztaegres helyett
Sárszentmiklósra akarják vinni a gyerme-
keiket. Ez megoldható lesz?
Juhász: Meg kell várni a beiratkozást, azt
követõen látunk majd tisztán. Azt lehet
valószínûsíteni, hogy a sárhatvani szülõk
elképzelése teljesülhet.
Etelvári Zoltán: Minden buszba, ami
gyerekeket szállít, gyerekülést kell rakni,

melynek darabja kb. 20 ezer Ft. Lehet,
hogy ezt a pluszköltséget nem fogja senki
vállalni.
Juhász: Én úgy tudom, hogy 2008. szep-
tember 1-jétõl tervezik a KRESZ ilyen
irányú módosítását.
Dr. Szabadkai: A szakvélemény azt álla-
pítja meg, hogy a gyermekek utaztatását
az önkormányzat minden probléma nél-
kül biztosítani köteles, külön felügyelet-
tel. Ez a gyakorlatban hogyan fog megva-
lósulni? Ez a családok számára egy nagy
teher.
Juhász: Ezt majd a májusi ülésen kiveséz-
zük.
Dr. Berzeviczy Gábor: Kivel beszélgetett
el a szakértõ? Felmerült-e az az igény,
hogy a szakértõt valamelyik testületi
ülésre meghívjuk, és tõle élõben is kér-
dezhessünk?
Juhász: Nem ismerem az aggályaidat.
Annak örülök, hogy több hónap után
végre berobbantál az életünkbe, és újra
részt veszel a képviselõ-testület munkájá-
ban, ha a bizottságin nem is tudtál.
Dr. Berzeviczy: Azért tettem, nehogy el-
vigyen a mentõ, amikor meglátsz. Gon-
doltam, megerõsödsz, mire újra jövök.
Juhász: A személyeskedéseket hagyjuk.
Dr. Krupa: A személyes interjú a polgár-
mesterrel, a jegyzõvel és a szakreferens-
sel történt. Mi voltunk a megrendelõk,
ezért hozzánk tudott fordulni. Az fel sem
merült, hogy képviselõkkel is beszélges-
sen, hiszen a szakértõnek nem a képvise-
lõi gondolatokat kell megfejtenie, hanem
azt kellett megvizsgálnia, hogy az átszer-
vezés révén sérül-e a gyerekek érdeke,
vagy sem.

Társulna a nagylóki ovi is
Januárban már határozott arról a testü-
let, hogy Nagylók és Hantos önkormány-
zataival intézményfenntartó társulási
megállapodást köt az általános iskolai
oktatást érintõen, és Sáregres ez irányú
igényétõl sem zárkózik el. Hantos ezt kö-
vetõen jelezte, hogy inkább Mezõfalvával
társul. Nagylók viszont az óvodai nevelés-
re is társulna Sárbogárddal, amit támoga-
tott a testület azzal a kikötéssel, hogy a
sárbogárdi önkormányzat kiadásai nem
emelkedhetnek.

Viszontválasz Sáregresre
Juhász: Mivel már kétszer megszólítta-
tott a testület és én is Sáregres polgár-
mestere által, itt válaszolnék. Tisztelt
Mocsár Eleonóra polgármester asszony!
A helyi bulvárlapban 2007. február 22-én
a Közélet rovatban Játszma volt csupán,
illetve az április 5-én a Nyílt tér rovatban
Üzenet címmel olyan írások jelentek meg

Sárbogárdra, illetve a város képviselõ-
testületére vonatkozóan, amikre kényte-
len vagyok reagálni. Azt kérem a sár-
egresiektõl, hogy a sárbogárdi orvosi
ügyelettel kapcsolatos javaslat mögött
„háttérbõl irányított, sanda politikai
szándék” megnyilvánulását ne lássák.
Mindössze arra irányult a sárbogárdi ja-
vaslat, hogy Sárbogárdon és Cecén az el-
látottakra jutó MEP-es finanszírozás le-
gyen szembeállítva a mûködtetési költsé-
gekkel, és a szolgáltatást igénybevevõ te-
lepülések csak a kettõ különbségét fizes-
sék. Azaz ne Nagylók, Hantos és Sárbo-
gárd fizesse a cecei ügyeleti körben fel-
merülõ költségek nagyobb részét. Ezen
javaslatot a kistérségi tanács elfogadta, és
2007. június 1-jétõl eszerint történik
majd az elszámolás. Ön (Mocsár Eleo-
nóra. Szerk.) legutóbbi nyilatkozatában
azt is leszögezte, hogy nem kívánnak in-
tézményfenntartó társulást létrehozni
városunkkal. Pedig Ön akarta ezt koráb-
ban, a mi testületünknek ez eszébe sem
jutott, míg Ön föl nem vetette. Másrészt
az önkormányzatok között nem a bulvár-
lapban történõ üzengetés a hivatalos tá-
jékoztatási forma, úgyhogy értesítését hi-
vatalos formában továbbra is várjuk.
Csak akkor foglalkoztunk Sáregressel,
amikor az Ön felvetése, megkeresése mi-
att szükségessé vált, vagyis nem mostaná-
ban, és sem sokat. Megkérdeztem képvi-
selõtársaim azon körét, akikre vonatkoz-
hat az Ön megjegyzése a választókerületi
elnök távozásával kapcsolatban. Egyi-
küknek sem viselte meg ez a dolog az ide-
geit. Szellemesen gunyoros próbál lenni,
de ez Önre és Lengyel Zoltán képviselõre
tartozik. Leszögezem, hogy nem fordí-
tunk Önökre gondoskodó figyelmet, és
elhiszem, hogy nem szorulnak mások
okosan megosztó tanácsaira.

Lajos, a megosztó
Csak finoman jegyzem meg: ha valaki
megosztani akar településeket, az Hargi-
tai Lajos, és ezt majd az idõk során Ön is
észlelni fogja. Azt pedig én is õszintén re-
mélem, hogy összefogásukkal épülni, szé-
pülni fog Sáregres. Abban az újságban
nem kívánok válaszolni, megtettem ezen
a nyílt fórumon.

Kié legyen a fakanál?
Az intézményi konyhák átszervezésérõl
immár második alkalommal tárgyaltak a
képviselõk. Eddig két cég érdeklõdött az
üzemeltetéssel kapcsolatban: a Sodexho
és az Eurest.
Juhász: 13-15 millió Ft éves megtakarítás
várható ezen lépéstõl.
Varga László: Ha van rá lehetõség, helyi
vállalkozóra bízzuk a feladatot, akire rá-
látásunk van.
Nedoba Károly egyetértett az elõtte szó-
lóval.
Etelvári: Két dolog mûködött jól eddig
Sárbogárdon, bármilyen kormányzat is
volt: az iskolák és a konyhák. Ha mégis ki

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület április 13-ai, nyílt ülésérõl —

Folytatás a következõ oldalon�
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kell szervezni a konyhákat, akkor egy 5-6
tagú bizottság menjen el váratlanul meg-
kóstolni az ételeket. Mert ha nem jó az
étel, annak a gyerekek isszák meg a levét.
Horváth Ferencné: Nagyon fájdalmasan
érint bennünket a kiszervezés ténye. El
sem tudjuk képzelni, hogyan mûködhet
az iskolában a konyha, ha azt majd levá-
lasztják. Nagyon lényeges, hogy ki fõz és
mibõl. Nem mindegy az sem, hogy a
térítési díj mennyi lesz.
Szakács Benõné: A normatívában fel-
használt mennyiség meg van határozva,
ezt minden konyhának tudni kell, ettõl el-
térni a vállalkozónak sem lehet. A kony-
háink egyre elavultabbak. Ha lenne lehe-
tõség arra, hogy a konyhákat fejleszteni
tudjuk, akkor én is azt mondanám, hogy
ne szervezzük ki azokat. Úgy kell kiírni a
pályázatot, hogy kõkeményen meg lehes-
sen követelni azt a minõséget, amihez
hozzá vagyunk szokva.
Horváth Ferencné: Ha például 600 ada-
got úgy kell kiszállítani, akkor én nem na-
gyon bízom benne, hogy minõségileg
megfelelõ lesz. Nem vált be 200-300 fõs
szolgáltatásnál sem, hogy nem helyben
fõztek.
Dr. Szabadkai: A jelenlegi minõséget
csak két fõzõkonyhával tudjuk biztosíta-
ni. Ezt is tartalmaznia kellene a pályázat-
nak.
Dr. Krupa: Nem tudom, hogyan kíván-
nak megnézni a képviselõk egy ilyen he-
lyet. Álruhában? Oda nem mehet bárki.
A részajánlat benyújtásának lehetõsége
tovább bonyolítja a közbeszerzési eljá-
rást, akárcsak a két konyha mûködtetése.
Sinka Attila: Ne támasszunk olyan felté-
teleket, amik a helyi vállalkozókat eleve
kizárják.
Juhász: Beruházás nélkül senki nem fog
megfelelni. Legyen 30 milliós elvárásunk,
annyi minimum kell.
Végül elfogadták a kiszervezést 2007
õszétõl a következõ módosításokkal: a je-
lentkezõk nyújtsanak be egy közétkezte-
tési referenciát, legalább 400 adagos fõ-
zõkonyháról; vállalják, hogy legalább 30
milliós fejlesztést hajtanak végre a kezdé-
sig; két heti étlap készüljön, és szakmai
zsûri vizsgálja meg, mibõl készül az étel;
két fõzõkonyha mûködjön, adagszám
meghatározásával; lehessen részajánla-
tot is benyújtani. Elõnyt jelent külön in-
tézményi megrendelés esetén az egy év-
ben nyújtott kedvezmény mértéke, és a
jelenlegi konyhai dolgozók továbbfoglal-
koztatása.

Jön a Kistehén!
Rábólintottak a városatyák a Sárbogárdi
Napok tervezett programjaira is. A júni-
us 15-16-17-én sorra kerülõ rendezvény-
sorozat már hagyományosnak számító
kulturális és sportprogramjai közt helyet
kapnak a legkülönfélébb stílusokat kép-
viselõ zenekarok, így például a Kistehén
Tánczenekar, Takáts Tamás, Marót Viki,

Balázs Fecó, népzenei együttesek, vala-
mint a helyi rockzenekarok. Minderre 6
millió Ft-ot irányoztak elõ.

Utakra ötödannyi
Útfelújításra a szükséges összeg ötödré-
sze, 3 millió Ft áll rendelkezésére az ön-
kormányzatnak az idén, melyet a járdák,
árkok, utak javítására, KRESZ-táblák
cseréjére, útburkolati jelek festésére for-
dítanak. Emellett fejlesztési hitelbõl kí-
vánják megerõsíteni több utca burkolatát
(Lehel, Bem, Nyíl, Erkel, László, Köl-
csey, Huba, Béke, Bercsényi utca, Mikes
köz, a Huszár-temetõhöz vezetõ külterü-
leti út és a rétszilasi Bocskai utca), mely-
nek várható költsége közel 54 millió Ft. A
megvalósításhoz a felszíni vízelvezetés I.
ütemének elõirányzatát jelölték meg.
Dr. Szabadkai: Nem tartom jónak, hogy
teljes egészében fejlesztési hitelbõl épí-
tünk utakat, ráadásul úgy, hogy ennek a
forrását a felszíni vízelvezetés 1. ütemé-
nek önrészébõl vesszük el. Pályázaton
60%-ot nyerhetnénk minden útépítés-
hez, és ezt a város nem használja ki. Ja-
vaslom, hogy vonjunk be még egy utcát
ebbe a körbe: a Mányoki utcát.
Az indítvány nem kapott többséget.
Etelvári: Fontos a temetõ utcája is, de a
Rózsa utcán több gyerek jár.
Nedoba: A temetõ utcáját meg kell csi-
nálni.
Dr. Berzeviczy: A kis Magyar utca 50 mé-
teres szakasza is kerüljön bele a tervbe,
mert oda sem az orvos, sem a mentõ nem
tud bemenni.
Ezt sem szavazták meg.

Kérik a laktanyát
A magyar laktanya térítésmentes önkor-
mányzati tulajdonba juttatását kezdemé-
nyezi a testület a Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóság felé. Az ingatlant foglalkoztatói,
szociális, sport-, vagy gazdaság és terület-
fejlesztési célok érdekében kívánják tu-
lajdonba venni.

Pályázatok
A testület úgy döntött, hogy pályáznak az
önhibájukon kívüli hátrányos pénzügyi
helyzetben lévõ önkormányzatok támo-
gatására.
Ezen kívül pályázatot nyújtanak be az
intézmények eszközbeszerzésére is
(melynek saját forrása 2,8 millió Ft, a kért
támogatás pedig 6,6 millió Ft), valamint a
miklósi klubkönyvtár eszközfejlesztésére
(120 ezer Ft önrésszel, ugyanennyi támo-
gatás reményében).
Ugyancsak pályázni kíván 3,2 millió Ft-ra
Sárbogárd, Hantos és Nagylók az orvosi
ügyelet közmûveinek leválasztására a
rendelõintézetrõl, az irreális közüzemi
díjak miatt. A beruházás összköltsége 4
millió Ft. A saját forrást a lakosságszám-
hoz mérten osztja föl egymás közt a há-
rom település.
A Sárbogárdi kistérség is pályázik, a
2007. évi közmunkaprogramban való
részvételre. A gesztor Mezõszilas lesz. A

program létszáma 54 fõ, melybõl Sárbo-
gárd 18-at szeretne foglalkoztatni. A
megpályázott összeg városunkra esõ ré-
sze 10 millió forint.

Változatlan honlap
A város honlapjának mûködtetésére
több cég közül a honlapot jelenleg is üze-
meltetõ NeoSoft Kft. (Székesfehérvár)
ajánlata mellett voksoltak a képviselõk.
A kft. évi nettó 240.000 Ft-ért végzi ezt a
tevékenységet.

Félúton a rendelõ ügye
A testület elé került az a konzorciumi
szerzõdéstervezet, amit a Fejér Megyei
Önkormányzat készített a rendelõintézet
kapcsán. A megye mellett Sárbogárd, a
kistérség és a Szent György Kórház ven-
nének részt a konzorciumban, melynek
révén együtt pályáznának a rendelõ fel-
újítására, egy kistérségi egészségügyi
szolgáltatóház kialakítására. A pályázati
önrészbõl a megye 50%-ot vállal, a másik
25-25%-ot Sárbogárdnak illetve a kistér-
ségnek kellene állnia.
Juhász indítványozta, hogy az érintett bi-
zottságok a májusi ülésre véleményezzék
a tervezetet, és terjesszék javaslataikat a
testület elé.

Bejelentések

Búcsúztató
Juhász méltató szavakkal búcsúztatta a
nyugdíjba vonuló Molnár Jánosnét, a ha-
tósági osztály vezetõjét, és egy csokor vi-
rággal köszönte meg neki több évtizedes,
lelkiismeretes munkáját.
Molnár Jánosné a testületnek sok jó dön-
tést, erõt és egészséget kívánt.

Ami jó, az rossz
Juhász: Szabó Józsefné a Tisza utcából
300 tõ árvácskát ajánlott fel önzetlenül,
ingyen a város szépítésére, amit ezúton is
köszönök. A virágokat kiültettük, gon-
dozni fogjuk. Mindenkit arra biztatok,
hogy ha van néhány szál fölöslegessé vált
virága, szívesen fogadjuk. Más: két hó-
napja hangzott el az ülésen dr. Szabadkai
Tamás részérõl, hogy a képviselõi tiszte-
letdíján felül fordít Sárbogárdra, illetve a
választókörzetére; tavaly pl. 200.000 Ft-
ot fordított parkgondozásra. A valóság
az, hogy a képviselõ megrendelte a par-
kosítási munkát anélkül, hogy az önkor-
mányzat tudott volna róla. Miután mi
nem fizettük ki ezt az összeget, õ kifizet-
te.
Dr. Szabadkai: A képviselõ-testület ak-
kori többsége úgy döntött, hogy az egyéni
választókerületekben keretet használ föl
2006-ban. A pénzügyi bizottsághoz kel-
lett javaslatot tenni, amit meg is tettem. A
bizottság támogatta a célt; képviselõ-tes-
tületi, illetve bizottsági határozat volt ró-
la. Egy-egy városi beruházás az elmúlt
ciklusban úgy mûködött, hogy az egyes
képviselõk amit tudtak, intéztek, nem

Folytatás a következõ oldalon�

Folytatás az elõzõ oldalról�
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biztos, hogy a hivatalos utat pontosan be-
tartva (lásd: a Huszár-temetõ kérdése,
Karcsi körzetében a járdaépítés stb.). Az
árajánlat beszerzésével segíteni akartam.
Amikor az megérkezett, kértem a céget,
hogy foglalja szerzõdésbe, mert úgy nor-
mális, ha az önkormányzat már egy szer-
zõdést lát, és el tudja dönteni a további
menetrendet. Ezt a szerzõdést adtam oda
a polgármesternek, aki azzal az indokkal
nem írta alá, hogy vannak más, kötelezõ
feladatok. Úgy gondoltam, ez olyan cél,
amit érdemes megvalósítani. Soha nem
kérkedtem vele, hogy megcsináltam, csak
Nedoba Karcsi felvetésére válaszoltam.
Ezen túl sok mindent csináltunk mások-
kal együtt Tinódon, ami az önkormány-
zatnak egyetlenegy fillérjébe sem került.
Visszautasítom, hogy megpróbálsz en-
gem pellengérre állítani és lejáratni. Sze-
rintem örülni kellene, hogy valami tör-
tént, emiatt talán nem kell szégyellnem
magamat.
Juhász: Hogy mekkora terheket veszel le
egyesek válláról, azt örömmel vesszük, de
nem kért rá senki. A levelezés alatt, amit
ez ügyben folytattunk, már elkészült a
park. Ha nem említetted volna ezt két hó-
napja, az életben nem hoztam volna föl,
hogy milyen érdekes módon járt el egy jo-
gi végzettséggel rendelkezõ személy.

Borul a bili
Nedoba: Tamás, te nem mondasz igazat,
szokás szerint. Azt mondtad, ugyanúgy
készült a járda, mint az elõzõ dolog. Vi-
szont azt a polgármester úr aláírta és
megrendelte. Tény és való, nekem is volt
olyan, hogy a József Attila-lakótelepre
meg akartam rendelni a padokat, sõt, le is
voltak gyártva, de a polgármester nem ír-
ta alá.
Dr. Szabadkai: Ugyanúgy volt nálam is,
csak én utána saját magam megcsináltat-
tam.
Nedoba: Én azért nem intézkedtem, mert
tudtam, hogy nem lehet megcsináltatni.
Schmidt Lóránd: Milyen érdekes, hogy
most mennyire elhatárolódsz ezektõl a
dolgoktól. Az elmúlt években pedig nem
egy dolog úgy mûködött, hogy a képvise-
lõk közbenjártak. Kaptunk 10—100.000
Ft-os kedvezményeket. Teljesen tiszta,
hogy ilyet nem lehet csinálni, ennek elle-
nére — mivel az önkormányzat nyert eze-
ken a dolgokon — volt egy összhang, és
hamarabb elkészült minden. Ez most
hátrány, akkor meg elõny volt?
Juhász: Nem kellene felhozni erényként,
hogy például az elõtetõ a képviselõ-testü-
letnek még 1,6 millió Ft-ba került, mert
egy kicsit tágabbra nyílt az olló, mint
amennyit a képviselõk az akkor még meg-
lévõ kereteikbõl össze tudtak dobni.
Schmidt: Így is kevesebbet fizettünk,
mint amennyibe azok a munkálatok ke-
rültek.

Etelvári: Kezd egyre gusztustalanabb
lenni, amit itt csinálunk. Sokkal olcsób-
ban épült meg a játszótér, a ravatalozó.
Megcsináltunk mindent, alá lett írva min-
den, az emberek örültek is neki. Ha vala-
ki tesz valamit, az bûn? Tegyünk már va-
lamit a városért, ne marakodjunk állan-
dóan!

Vissza a mederbe
Gábris István: A Köztársaság út 116.
elõtt megsüllyedt a járda, át kellene rakni
egy rövid szakaszon. Ugyanott a 63-as
úton a csatornafedlapot nem emelték
meg. Állítólag azt mondta a kivitelezõ,
hogy elfogyott a pénz. Ráadásul a mun-
kálatokat jelzõ oszlopokról hiányzott a
fényvisszaverõ csík. Egy lakó kérdi: nem
tudna-e Sárbogárd olyan rendeletet hoz-
ni, hogy pl. csak 17.00 órától 19.00 óráig
lehetne tüzet gyújtani.
Horváth Tibor: A vasútállomásnál elha-
nyagolt, gödrös, szemetes a járda.
Dr. Szabadkai: Többek között az ottani
szemetesek kihelyezésére is a pénzügyi
bizottság határozata vonatkozott, az is
egy elmaradt beruházás.
Horváth: A szülõotthon elõtti telken van
egy földkupac illetve egy vízóraakna,
amin nincs tetõ, és a járdától csak egy fél
méterre van. Ha valaki oda belelép, eltöri
a lábát. Az érintettet fel kell szólítani,
hogy kerítse be azt a részt. A Bethlen Gá-
bor utcában már 5 éve megígértük, hogy
azt a rossz házat eltûntetjük onnét.

Párhuzam
Bártfai Antal: Az orvostudomány mai ál-
lása szerint a kb. 2864 grammal született
gyermek életképes. A mai testületi ülésre
kb. ekkora súlyú paksamétát kaptunk, ez
kb. 1000 oldal. Ha önköltségi áron szá-
molom, az kb. 15.000 Ft, és kb. 25-en kap-
tuk meg ezt az anyagot. Ha az önkor-
mányzat ilyen nehéz helyzetben van, ak-
kor ezeket az információkat sokkal ol-
csóbban a képviselõk rendelkezésére le-
hetne bocsátani.
Juhász: Elektronikusan megoldható,
csak az a baj, hogy van, aki elektroniku-
san és papíron is kéri.
Etelvári: A legutolsó faluban is kint van
szép zászlótartókban a magyar, az uniós
és a helyi zászló. Nálunk miért nem? A
kéményseprõk nem söpörnek, csak kasz-
szíroznak, ami fölháborító. Miklóson az
emlékparkban lassan már derékig ér a fû.
Schmidt: Ha a Közév egy frekventáltabb
helyen füvet nyír, elõtte szedjék össze a
szemetet. A szélessávú közmû hány szá-
zalékát csinálták már meg eddig? Mikor
kapnak az érintett lakások errõl informá-
ciót?
Juhász: Az egyéni bekötések Hantoson a
végkifejlet felé közelednek, utána jön
Sárbogárd. Mezõszilason csak rövidhul-
lámú, Nagylókon pedig kiépített hálózat

van, amire csak rá fog csatlakozni a szol-
gáltató.
Dr. Krupa: Tervezés alatt van a vezeté-
kes rendszer kiépítése Sárbogárdon és
Pusztaegresen. Hogy összesen hány be-
kötési lehetõség lesz és hol, arról a követ-
kezõ ülésen fogunk tájékoztatást adni.
Még a 2006. évi zárszámadás elfogadását
követõen Etelvári kérdésére a polgár-
mester elmondta, hogy a szélessávú háló-
zaton július 31-éig meg kell kezdõdnie a
szolgáltatásnak.

Kakaskodás a tyúkudvaron
Schmidt: Az önkormányzat szerverét ki
tartja karban?
Juhász: Az Albacomp, havi 86.000 Ft-os
átalányért. Az informatikai vonalon
éreztél zavart?
Schmidt: Én nem érezhetek, mert nem
dolgozom ott.
Juhász: Pedig sûrûn bejársz vihogtatni a
nõket, az biztos.
Schmidt: Kérem a polgármester urat,
hogy ezeket a személyeskedõ dolgokat
mellõzzük, mert nem ide való.
Juhász: Én meg azt kérem tõled, hogy a
polgármesteri hivatal munkatársnõit ne
vihogtasd, munkaidõben ne szórakoz-
tasd. Akárhányszor véletlenül megyek a
nyomtatóba, vagy máshová, a te érdeke-
sen artikulálatlan hangod elegyedik a
hölgyekével. Csináld a gimnáziumban,
csináld ott, ahol vádolnak sok mindennel,
de ne a polgármesteri hivatalban. Itt csak
a képviselõi ügyeidet intézd, és akkor biz-
tos nem lesz semmi jogalapom arra, hogy
megjegyzéseket tegyek rád.
Schmidt: Nem magamra értettem, ha-
nem a többiekre. Mint képviselõ, beme-
hetek, információt kérhetek, fénymásol-
tathatok, és ha közben valaki véletlenül
mosolyog, az legyen az õ gondja. Nem te-
hetek róla, hogy te nem tudsz mosolyt
csalni a szemük sarkába.
Juhász: Az adminisztrátoroktól kérsz fel-
világosítást, nem attól, aki ért hozzá?
Máshol udvaroljál, ne a mi munkánkat
nehezítsd.
Schmidt: Még egyszer kikérem magam-
nak.
Etelvári: Polgármester úr, ez már túlzás.
Juhász: Ez nem személyeskedés.
Dr. Berzeviczy: A Semmelweis utcai ját-
szótéren a füvet le kellene nyírni, és a sze-
metet is össze kellene szedni.
Nedoba: A köztéri óra elromlott, szeret-
ném, ha meg lenne rendelve a javítása.
Az Ifjúsági parkban motoroznak, krosz-
szoznak, föl kellene venni a rendõrséggel
ez ügyben a kapcsolatot. A civil bizottság
elbírálta a mûködési és sportcélú pályá-
zatokat, a támogatásokról határozatot
hozott, melyrõl a májusi ülésen be fog
számolni.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
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Bogárdról Cecére, Alapra?

MEGTARTANI A MINÕSÉGET
A térség két jó hírû, kiváló színvonalon dolgozó óvodájában,
Alapon és Cecén jártunk kedden délelõtt. Arra voltunk kíván-
csiak, hogy most, a megszorítások idején mit tesznek az eddig
elért magas színvonal megõrzése érdekében ezekben a falvak-
ban. Lesz-e ezekben az óvodákban is csoportösszevonás, vagy a
színvonal megõrzése érdekében hajlandók inkább nagyobb ál-
dozatok vállalására is? Nem ok nélkül látogattam éppen ebbe a
két óvodába. A sárbogárdi óvodabezárások hírére a két telepü-

lés polgármestere elhatározta, hogy közös összefogással, kellõ
számú jelentkezõ esetén, Sárbogárdról óvodásokat fogadnak
az alapi és cecei óvodákba. A gyerekek kisbusszal való szállítá-
sát is megoldják. Mert miközben Sárbogárdon a hírek szerint
jóval kevesebb lesz az óvodai férõhely, és a felvett gyerekeket is
nagy létszámú csoportokba zsúfolják be, náluk van hely az óvo-
dákban, és kellemes, családias környezetben tudják fogadni a
sárbogárdi gyerekeket. A munkanélküliségbõl fakadó elván-
dorlás és a csökkenõ születésszám miatt e településeken ugyan-
úgy, mint a legtöbb magyar kistelepülésen, kevesebb a gyerek,
tehát minden óvodai csoportban van bõven hely. Viszont ezek
az óvodák átlagon felül jól felszereltek, és jó körülmények közt
dolgoznak, mert a falvak lakossága és az önkormányzatok a
korábbi években is mindent megtettek a település megmaradá-
sa érdekében a jövõ generációjának a neveléséért.

Alapon a Bóbita Óvodában

Méhes Lajosné, az óvoda volt vezetõje, aki a választások óta a
falu polgármestere, és a vezetõ óvónõ, Pekarek Istvánné foga-
dott. Az óvoda a falu legszebb részén, egészséges, zöldövezetes
környezetben, az iskola szomszédságában található. A szülõk-
kel összefogva az óvodákban kiváló, összeszokott, jó szakem-
bergárda családias körülmények közt neveli az óvodába járó
gyerekeket.
Pályázaton nyert pénzbõl jelentõs szakmai fejlesztések voltak
ebben az óvodában. A térségben elõször itt épült tornaszoba.
Ennek gazdag fölszereltsége is a pályázatoknak köszönhetõ.
Ottjártamkor éppen az egyik csoportnak volt a tornaszobában
foglalkozása. A gyerekek egyszerre több eszközt is tudnak hasz-
nálni, így az óvó néninek nincs nehéz dolga a gyerekek foglal-
koztatásánál.
Tágas, szép, jól felszerelt csoportszobák vannak sok játékkal,
korszerû, új bútorzattal. Büszkén mutatták a pályázaton a kö-
zelmúltban nyert vadonatúj gyermekfektetõket.

Kistérségi összefogással fejlesztõ pedagógus foglalkozik speciá-
lis módszerekkel a fejlõdésben betegség, vagy egyéb probléma
miatt elmaradt gyerekekkel, a beszédhibák javításával, a
dislexia korai felismerésével.
A konyhán helyben vásárolt nyersanyagokból készül az ebéd.
Tehát nem elõfagyasztott mûételeket kapnak a gyerekek, ha-
nem igazi, friss zöldséget, tartósítószer nélküli nyersanyagok-
ból készült ételeket. A szülõk, az óvoda dolgozói és az önkor-
mányzat mindent megtesznek, hogy ezeket az értékeket meg-
õrizzék. Nem szüntetnek meg óvodai csoportot még akkor sem,
ha ez anyagi áldozatot kíván, hiszen õk tudják, hogy a legjobb a
jövõ generációiba való befektetés.

Cecén a Kincskeresõ Óvodában

Ez az óvoda a falu közepén, a
református templom tõ-
szomszédságában van. Mivel
Cece jellegzetes dunántúli
szalagtelepülés, az óvoda
dimbes-dombos udvara e-
gyenesen a végtelen távolsá-
gokat mutató Sárvíz-völgyé-
re néz. A kert aljában nádas,
benne fütyül a nádirigó, a fá-
kon csalogány énekel, a zöld
réten, a vasúton túl sárgán virít a repce, fölötte pacsirta énekel a
magasban. A távolban kéklenek a simontornyai dombok. Az
udvar tele fával, egy kis tóban halak és teknõsbékák úszkálnak.
A lejtõs terepen télen, ha hó van, még szánkózni is lehet.
Pordány Imréné, Klári óvó néni az óvoda erõsségének a helyi
néphagyományok õrzését, az ehhez kapcsolódó foglalkozáso-
kat tartja. E foglalkozásokon felelevenítik a néphagyományo-
kat, a jeles napokhoz kapcsolódó régi szokásokat. Az óvodában
van néptáncos foglalkozás is. Összegyûjtötték a nagyszülõk já-
tékait az óvodában, és ebbõl kiállítást rendeztek. Ebben az óvo-
dában fontossági sorrendben — ugyanúgy, mint Alapon —, el-
sõ helyre a szeretetteljes családiasságot, a családias csoport-
szervezést helyezik. A kiváló óvodapedagógus szakembergárda
egyénre szabott foglalkozással segíti a különbözõ érdeklõdésû,
irányultságú gyerekek fejlõdését.
Ebben az óvodában is dolgozik fejlesztõ pedagógus, aki segíti a
lemaradók felzárkóztatását.
Gyakran kirándulnak a környékben és messzebb is. Megismer-
kednek így a gyerekek a tágabb környezettel. Mivel van helyük,
szívesen látják más települések gyerekeit is ebben a szép óvodá-
ban.

Hargitai Lajos
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Borverseny
Kilencedik alkalommal rendezték meg a sár-
szentmiklósi borversenyt. A nagy érdeklõdésre
jellemzõ, hogy 69 palack borral neveztek a helyi
gazdák.
A hattagú zsûri általános véleménye szerint
meglepõen sok szép, jól kezelt bor vett részt a
versenyen. Köszönhetõ volt ez a nagyon jó évjá-
ratnak is. Az õszi szüretkor jól beérett, egészsé-
ges szõlõt szüreteltek szinte mindenütt.
Míg a borok értékelése folyt, az udvaron fõtt a közös ebéd, me-
lyet az értékelés után fogyasztottak el a borbarátok és vendége-
ik, miközben egymás borát megkóstolták. A végén még nótá-
zásra is sor került. A borverseny eredményei:

Fehér borok:
Név ü.sorsz. fajta pontszám minõsítés
Flögl István 3 vegyes fehér 19,3 nagyarany
Parrag Mihály 13 vegyes fehér 18,66 arany
Fekete János 59 vegyes fehér 18,8 arany
Erõs István 67 vegyes fehér 18,7 arany
Luczek Tibor 15 vegyes fehér 18,6 arany
Örkényi Béla 41 zöld vertelini 18,86 arany
N. Kovács László 7 Bianca,

ezerfürtû 17,96 ezüst
Dr. Szénási Károly 12 olaszrizling 17,7 ezüst
Hegedûs János 40 rajnai rizling 18,1 ezüst
N. Kovács László 6 vegyes fehér 18,16 ezüst
Fésû Béla 17 vegyes fehér 18,13 ezüst
Molnár István 24 vegyes fehér 18,33 ezüst
Huszár Zoltán 25 vegyes fehér 17,8 ezüst
Zab György 44 vegyes fehér 18,06 ezüst
Vámosi Ferenc 47 vegyes fehér 18,4 ezüst
Dörögdi Blanka 71 vegyes fehér 17,57 ezüst
Kósa Károly 39 zalagyöngye 18,23 ezüst
Szuper György 30 vegyes Medina 17,51 ezüst
N. Kovács László 5 vegyes rosé 17,81 ezüst
Németh László 19 Bianca 16,8 bronz
Luczek Tibor 14 cserszegi fûszeres 17,36 bronz
Szemzõ Gábor 54 otonell muskotály 16,8 bronz
Fekete János 60 rizlingszilváni 16,83 bronz
Fürész Gergely 68 savignon 16,6 bronz
Flögl Istvánné 4 vegyes fehér 17,4 bronz
Mencigár Gábor 21 vegyes fehér 17,46 bronz
Szalai Ferenc 32 vegyes fehér 16,40 bronz
Plájer János 33 vegyes fehér 16,96 bronz
Király Miklós 42 vegyes fehér 16,66 bronz
Nagy István 51 vegyes fehér 17,93 bronz
Gráczer István 57 vegyes fehér 17,16 bronz
Horváth István 35 zalagyöngye 16,86 bronz
N. Kovács László 8 Medina 16,98 bronz
Plájer János 34 vegyes rosé 16,8 bronz
Dörögdi Blanka 70 vegyes rosé 17,48 bronz
Gráczer Gyula 31 chardonnay 15,6 oklevél
Bognár József 1 vegyes fehér 16,23 oklevél
Pordán György 45 vegyes fehér 15,96 oklevél
Hargitai Lajos 65 vegyes fehér 15,53 oklevél
Varjas Ferenc 9 vegyes fehér 16,43 oklevél
Csóri Antal 37 Medina rosé cuvée 16,2 oklevél
Hargitai Lajos 64 rosé 15,65 oklevél

Vörös borok:
Név ü.sorsz. fajta pontszám minõsítés
Bognár József 2 vegyes vörös 18,8 nagyarany
Szuper György 29 pinot noir 18,56 arany
Szuper György 28 vegyes vörös 18,53 arany

Pordán György 46 vegyes vörös 18,7 arany
Sáfrány Ferenc 11 kadarka 17,66 ezüst
Varjas Ferenc 10 vegyes vörös 18,33 ezüst
Luczek Tibor 16 vegyes vörös 18,03 ezüst
Gili János 18 vegyes vörös 17,63 ezüst
Huszár Zoltán 26 vegyes vörös 18,45 ezüst
Horváth István 36 vegyes vörös 18 ezüst
Nagy István 52 Vegyes vörös 17,7 ezüst
Gábris Istvánné 66 vegyes vörös 18,23 ezüst
Völcsei Károly 50 vegyes vörös 2. 18 ezüst
Szilveszter János 27 kékfrankos 17,26 bronz
Fülöp István 62 kékfrankos 17,2 bronz
Mencigár Gábor 22 vegyes vörös 16,7 bronz
Molnár István 23 vegyes vörös 16,9 bronz
Kósa Károly 38 vegyes vörös 17,13 bronz
Vámosi Ferenc 48 vegyes vörös 17 bronz
Tóth József 53 vegyes vörös 16,76 bronz
Fekete János 61 vegyes vörös 16,7 bronz
Fülöp István 63 vegyes vörös 16,63 bronz
Németh László 20 zweigelt 16,9 bronz
Szakács Lajos 56 zweigelt 16,7 bronz
Gráczer István 58 kékfrankos 16,3 oklevél
Király Miklós 43 vegyes vörös 15,78 oklevél
Fürész József 69 vegyes vörös 15,9 oklevél
Völcsei Károly 49 vegyes vörös 1. 15,52 oklevél
Szemzõ Gábor 55 zweigelt 16,4 oklevél
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Iskolai beiratkozás
A IV. Béla Általános Iskola beiratko-
zási idõpontja: 2007. április 25. (szer-
da), 8-16 óra között.
Amit kínálunk:
— kis létszámú osztályokban differen-
ciált foglalkozás, családias légkör;
— angol nyelv játékos tanulása már 1.
osztálytól;
— számítógép használata a foglalko-
zásokon, szintén már elsõ osztálytól;
— mûvészeti iskolai képzés (kézmû-
vesség, társastánc, citera), akár 1. osz-
tálytól!
Amennyiben felkeltettük érdeklõdé-
sét, beiratkozás elõtt április 24-én
(kedden), 8-10 óra között bemutató
órák keretében személyesen is megte-
kinthet egy 1. osztályos angol, illetve
egy 1. osztályos számítógépes foglal-
kozást, amelyre ezúton is szeretettel
meghívjuk.
Kérdéseivel nyugodtan keressen fel
bennünket, szívesen tájékoztatjuk!

Címünk: 7012 Alsószentiván,
Béke út 112. Telefon: (25) 504 710;

(25) 504 711; e-mail:
iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Hír Tibor igazgató

FELHÍVÁS
Tisztelettel kérjük Sárbogárd város
törvénytisztelõ lakosságát, a rendõr-
ség állományát, a polgárõrség tagjait,
az igazságszolgáltatás szerveit, hogy
közös összefogással derítsük fel
aki/akik, a sárbogárdi sporttelep vil-
lanyvilágításának lámpáit a szerelés
befejezésétõl számított 48 órán belül,
a próbaüzem elõtt megrongálták.
Ilyen és ehhez hasonló alakok teszik
tönkre a játszóterek eszközeit, a hulla-
déktároló edényeket, a fákat, virágo-
kat, virágtartókat.
Esztelen cselekedeteikkel a közössé-
get építõ és szépítõ emberek ambíció-
ját rombolják.
Ideje lenne érvényt szerezni annak,
hogy a tisztességes ember kapjon meg-
érdemelt jogvédelmet, de az minden
körülmények között.
Ennek érvényesüléséhez hívjuk part-
nerül Sárbogárd értelmes, becsületes
lakosságát.

Sárbogárdi Labdarúgó SC vezetõsége

Jó minõségû

HASZNÁLT NÉMET
BÚTOR ÉS RUHA

Sárbogárd, Bercsényi u. 1.,
a posta mellett (volt zsidótemplom).
Nálunk olcsón felöltözhet!

100 Ft —
1 szatyor ruha!
Nyitva: hétköznap 8—16 óráig,

szombaton 8—12 óráig.

Hétvégi
tombolás

Úgy látszik, buli volt szombaton. Egy
hangos csapat verte föl az est nyugal-
mát, borosüvegeket szórva el maga
után. Valaki kiborogatta a szemetest
az OTP-nél lévõ buszmegállóban —
sajnos, már nem elõször. Az Ady-lakó-
telepen az egyik szemetes teteje volt
letépve. Ha valakinek ennyire tom-
bolhatnéka van, akkor inkább egy há-
zilag készített bokszzsákon élje ki a
benne felgyülemlett feszültségeket,
vagy fusson egy kört a város körül, de
ne másnak okozzon fejfájást!

Hargitai Kiss Virág

Folytatódnak akcióink
a FAIR 2002 Kft.-nél!

50-70%-os
kedvezmények!

Székek, asztal, sarok-ülõgarnitúra, kanapék,
3+2+1 ülõgarnitúrák, komód, fotelok, zsámolyok, tükrök.

Továbbá nagyker áron kaphatók franciaágyak, heverõk, fotelok,
fotelágyak, heverõk, fotelok, fotelágyak, 3+2+1 (3+1+1) és

sarok-ülõgarnitúrák, kanapék, rekamiék ágyazható változatban.

FENYÕBÚTOROK!
Akcióink a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig tartanak.

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.

FAIR 2002 Kft., Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630

(egyes bútorokra)

Polgárõrség
telefonszáma:

06 (30) 6210 651
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Jótékonysági
est

A Kincseink Egyesület Sárszentmiklóson,
az általános iskola aulájában rendezte
meg hétvégén jótékonysági vacsoraestjét.
Erre színes mûsorral is készültek. Fellép-
tek a barantások, Radnai Zoliék társas-
táncosai, a Titánok rockzenekar, a lajos-
komáromi néptáncosok és a paksi
country-táncosok.

/H/

Köszönet
Szeretnénk köszönetet mondani a Kincse-
ink Egyesület a sérült gyermekekért és a
nagycsaládosok gyermekeiért rendezett jóté-
konysági rendezvény támogatóinak, fellépõ-
inek, rendezõinek és segítõinek: Molnár
Bettina, Radnai Zoltán, Fövenyi Viktória,
Baranta, lajoskomáromi néptánccsoport,
Titánok rockzenekar, paksi country-
táncosok, Szunyogh Szilvia, Veres Andrea, Szõke Nikoletta, Suzuki Barta, Mol, Calória
festékbolt, Porkoláb Csaba sírköves, Reiter Ica, Örkényi Zoltánné (zöldségbolt), Gosztola
József, Gábris István, alapi CBA élelmiszerbolt, Klár András (100 Ft-os bolt), Aranyponty
Rt., Levendulakert, Szabó László (zene), Filippo Bt., Mikó hús, Fövenyi József (sírköves),
Kadlecsik és Társa Bt. (gazdabolt), Major Attila, Irka Papírbolt, Reformház, Fõtéri cuk-
rászda, Bogárd és Vidéke Lapkiadó, Kaszás Károly (buszos), Sárréti Híd (lapkiadó),
cecei cukrászda, dr. Berzeviczy Gábor, Huszár Attiláné, Méhes Lajosné, Atlanta sport-
bolt, Fagyöngy virágbolt, „Harmonikus életért” Egyesület, és mindazoknak, akiknek a ne-
ve nem szerepel itt, de hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Kiállítás a költészet napján a klubkönyvtárban
Szín és formavilág címmel negyedik alka-
lommal rendezték meg április 11-én a
sárszentmiklósi klubkönyvtárban a sár-
bogárdi alkotók képzõmûvészeti kiállítá-
sát.
Az esemény a költészet napján volt. En-
nek okán Varga László, a klubkönyvtár
vezetõje versekkel köszöntötte a vendé-
geket, majd megnyitotta a kiállítást, me-
lyen hét helyi alkotó képeit láthattuk. A
tárlatot színesítették a klubkönyvtárban
mûködõ foltvarró kör képei. A foltvarrók
közül Frölich Istvánné, Kristófné Juhász
Ildikó, dr. Pátzay Istvánné és Varga Lász-
lóné foltképeit láthattuk.
Varga László az idén régi képeivel mutat-
kozott be, amelyeken még valóban küz-
dött a színekkel és formákkal. Ezek a ké-
pek azonban nagyon õszintén kifejezik
azokat a belsõ kétségeket és aggodalma-

kat, amelyek a képek keletkezése idején
gyötörték alkotójukat.
Mikuli Margit ikonszerû, Mária Kisjé-
zussal képe ragadott meg. Képei vissza-
tükrözik alkotójuk bájos nõiességét,
világszeretetét.
Molnár Orsolya nyílt mosolyú gyermek-
portréja elõtt hosszabban elidõztem. Ta-
lán azért, mert e mosoly mögött valami
megfejthetetlen titkot sejtettem.
Tóth Gyula egyik képén élénk színekkel
megfestett város látható. A kép elõteré-
ben egy komor, fekete-szürke szobor
nyomasztó asszociációja mai korunk élet-
ellenes, vad bálványainak.

Huszár Károly nagyméretû, derûs szí-
nekkel pompázó olajfestményeket ho-
zott a kiállításra.
Macsim András jórészt a korábbi, József
Attila Mûvelõdési Központban rende-
zett, önálló kiállításának képeit állította
ki. Az erdélyi tájak látványa ezen a kiállí-
táson is a figyelem középpontjában volt.
Zocskár András egy portrét és különös
hangulatú ceruzarajzokat hozott. E ceru-
zarajzokon szülõföldje, az alföldi tanya-
világ reménytelenül kiszolgáltatott, pusz-
tuló képe jelenik meg.

Hargitai Lajos

Versek rajzban

Kálozon rajzversenyt hirdettek óvodá-
soknak és iskolásoknak a költészet napjá-
hoz kötõdõen. Egy-egy magyar költõ ver-
sét kellett rajzba önteniük a gyerekek-
nek. A pályázat eredményhirdetésére
pénteken került sor a helyi könyvtárban.
Az okleveleket, tárgyjutalmakat és cso-
koládét Szeless András iskolaigazgató, a
kálozi képviselõ-testület kulturális bi-
zottságának elnökeként nyújtotta át a he-
lyezetteknek. Az óvodások közt I. lett
Ferenczi Dániel (nagycsoport), II.
Szecsõdi Beatrix (nagycsoport), külön-
díjban részesült Suplicz Dóra (nagycso-
port). Az alsósok közt I. lett Somogyi
Inez (4. o.), II. Varga Balázs (4. o.), III.
Hraska Gergely (1. o.), IV. Pál Petra (3.
o.), különdíjat kapott Csepregi Gabriella
(2. o.), Soós Gábor (4. o.). A felsõsöknél a
legjobbnak Somogyi Ivett (7. o.) bizo-
nyult, II. lett Heidinger Beáta (8. o.).

Hargitai Kiss Virág
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PÁLYÁZAT
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete oktatási, közmûvelõdési bizottsá-
ga pályázatot hirdet 2007. évre

nyári táborozások
támogatásának elnyerésére.

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a
3-14 éves korosztály nyári táborozását, úti- és
szállásköltség kiegészítésével.
A pályázók köre: nevelési-oktatási intézmé-
nyek, civil szervezetek, egyházak.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó nevét, székhelyét, bankszámla-
számát,
2. a vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét,
elérhetõségét,
3. a program részletes leírását,
4. a kért támogatás felhasználási tervét rész-
letezve, a saját források feltüntetésével,
5. az alapszabályt, illetve a bírósági bejegy-
zést igazoló irat másolatát.
A kapott támogatás nem használható fel:
— tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére,
— reprezentációs költségekre (vendéglátás,
étkeztetés…).
A kapott támogatás elszámolása csak Ma-
gyarországon kiállított, a pénzügyi szabályok-
nak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mel-
lékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasí-
tásra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetõség.
A korábban már hasonló támogatásban része-
sült, és határidõre el nem számolt szerveze-
tek, illetve intézmények nem vehetnek részt a
pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007.
május 4., 11.30 óra.
A pályázatokat az oktatási közmûvelõdési bi-
zottság címére (polgármesteri hivatal, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni, kér-
jük a borítékra írják rá: NYÁRI TÁBOROZÁS
2007.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2007.
május 11.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pá-
lyázót írásban értesítünk 2007. május 18-áig.
Bõvebb információt kérhetnek Barna Edina
szakreferenstõl a polgármesteri hivatalban
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet
21.).

Oktatási és közmûvelõdési
bizottság elnöke

MEGHÍVÓ
Egyesületünk ezúton tisztelettel meghívja Önt az

április 28-án, szombaton, 9 órakor Sárbogárd város sporttelepén
rendezett Suzuki Barta Íjász-kupa pályaíjász országos versenyre.

9.50 óra: megnyitó, 10.00 óra: rangsoroló verseny kezdete, 13.00 óra: ebédszünet,
14.00 óra: kieséses fordulók kezdete, 16.00—17.00 óra: eredményhirdetés.
A bemelegítõ lövések és a verseny ideje alatt az érdeklõdõk a verseny helyszínét az
Árpád utca felõl közelíthetik meg.
Minden érdeklõdõ figyelmét felhívjuk a biztonsági szabályok betartására.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával legyenek segítségünkre, támogassák egyesü-
letünket. Adószámunk: 18491074-1-07.

SÁRRÉTI Íjász Club, Sárbogárd

SÍC-hírek, eredmények
2007. április 14-én Marcaltõn, a pápai
DELTA Íjász Egyesület által rendezett
országos csapatbajnokságon vettek részt
versenyzõink.

Egyéni eredményeink
Felnõtt férfiak

2x70 méteren: Gilicze Ferenc 11., Krencz
Szabolcs 21., Bóla József 14., Széplaki
Zoltán 27. helyet értek el.

Ifjúsági fiú
2x70 méteren: Freschli József 4. helyezés.

Cadet fiú
2x60 méteren: Lovász Balázs 1. helyezés,
Katona Alex 2. helyezés.

Csapateredmények
Sárbogárd I. csapat: a Krencz Sz., Gilicze
F. és Bóla J. alkotta csapat az elsõ fordu-

lót sikeresen vette, így a legjobb 8 csapat
közé jutott. A nyolc között azonban si-
kertelenek voltak, kiestek.
A Sárbogárd II. csapat Freschli J.-nek,
Lovász B.-nek és Katona Alexnek már 70
méteren kellett a kiesésesben helytállni-
uk, ügyesen versenyeztek, de az elsõ for-
dulót sem élték túl, kiestek.
A következõ pályaverseny április 28-án
lesz Sárbogárdon, egyéni kiesésessel, re-
méljük addigra felnõtt versenyzõink is
összeszedik magukat és a fentieknél elõ-
kelõbb helyen végeznek.
Kérjük mindazokat, akik még tehetik,
hogy adójuk 1%-ával legyenek egyesüle-
tünk segítségére.
Adószámunk: 18491074-1-07. Köszönjük
támogatásukat!

SÁRRÉTI Íjász Club

Paintball-bajnokság Kálozon
A „Majális 2007” elnevezésû rendez-
vény keretében lehetõség lesz arra,
hogy te is kipróbáld a paintball nevû já-
tékot, amely Magyarországon egyre
népszerûbb.
Ha részt szeretnél venni a játékban,
szervezz magad mellé 3 embert.
A bajnokság kezdési idõpontja: 2007.
április 30., 10 óra.
Részvételi feltételek:
— csapatlétszám: 4 fõ,
— körmérkõzéses, pontozásos bajnok-
ság,
— csapatzászlóért való küzdelem,
— a részvétel alapkövetelménye: 16. be-
töltött életév,
— a biztonságos játék érdekében sza-
bályszegés vagy nem megfelelõ viselke-
dés kizárást von maga után,
— javasolt öltözet: dupla rétegû nadrág,
dupla rétegû pulóver, és kesztyû,
— a játék elõtt és a játék közben alkohol
fogyasztása a játékból való kizárást von
maga után.

Helyszín: sportpálya melletti kiserdõ.

Nevezési díj: 5000 Ft/csapat.

A nevezési díj tartalmazza a védõfelsze-
relést, a fegyvert, palackot, és fejenként
60 db lõszert.

A további lõszerek 10 Ft/darabért vásá-
rolhatóak a helyszínen.

A további szabályokat, a játék menetét
a bajnokság megkezdése elõtt a helyszí-
nen fogjuk ismertetni.

Jelentkezni lehet a Faluházban 2007.
április 20-áig.

— Az elsõ hat csapat jelentkezését tud-
juk elfogadni.

— A jelentkezéshez szükséges az 5000
Ft és a jelentkezõk személyi igazolvá-
nyainak másolata.

— Az elsõ három csapat lesz díjazva.

További információt a 06 (30) 6520
381-as telefonszámon, vagy a Faluház-
ban kaphattok (06-25-496-060).

Sárbogárdon
LAKÓPARK
ÉPÍTÉSÉT

tervezõ cég piac- és igényfelmérés
céljából érdeklõdõket keres,

akik újépítésû, kedvezményes
hitellehetõséggel szeretnének

lakást vásárolni.

Tel.: 06 (30) 606 5990
E-mail: aldos@t-online.hu
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A mezõszilasi kézisek Fejér megye legjobbjai
2007. április 13-án Bakonycsernyén ren-
dezték meg a III. korcsoportos kézilabda
megyei döntõjét.
A mezõszilasi iskola mind a két nemben
bekerült a legjobbak közé. A fiúknak ne-
hezebb volt a sorsolásuk, és a helyzetük
is, hisz õk kevesebb felkészüléssel a hátuk
mögött vették fel a küzdelmet a nagyobb
városi iskolák ellen, és a csapat különbö-
zõ okok miatt csak 7 fõvel tudott kiállni.
A végeredményt tekintve jól teljesített a
„hetes fogat”, hisz a harmadik helyet sze-
rezték meg:

Eredmények
Mezõszilas—Dunaújváros Vasvári 17-24

Gól: Kozáry (2), Sztojka (5), Pordán (10).
A harmadik helyért:

Mezõszilas—Sárbogárd, Mészöly 17- 15
Gól: Sztojka (6), Szabó (1), Pordán (5), Kis (2),
Kozáry (3).

Végeredmény
1. Vasvári, Dunaújváros
2. Tóváros, Székesfehérvár
3. Mezõszilas
4. Mészöly, Sárbogárd
A csapat tagjai: Pálfi Miklós, Kis Dániel,
Kozáry Péter, Sztojka Ákos, Lelkes Dá-
vid, Pordán Gábor, Szabó Gyula. Felké-
szítõ: Tiringer Mihály.

A lányok helyzete egészen más volt, hisz
az elmúlt idõszak eredményei miatt ab-
szolút esélyesként várták a döntõt. Meg-
lepetés nem született, bár nem játszott jól
a csapat, a bajnoki címet sikerült megsze-
rezni.

Eredmények
Mezõszilas—Sárbogárd, Mészöly

26-6
Gól: Jakab (2), Zádori (3), Schneider (6), Patai
(1), Raffael A. (5), Csendes (5), Takács (1),
Raffael B. (3).

Az elsõ helyért:
Mezõszilas—Székesfehérvár, Tóváros 17- 12

Gól: Jakab (1), Zádori (1), Schneider (5),
Raffael A. (8), Csendes (1), Takács (1).

Végeredmény

1. Mezõszilas
2. Tóváros, Székesfehérvár
3. Arany, Dunaújváros
4. Mészöly, Sárbogárd

A csapat tagjai: Tóth Krisztina, Raffael
Aranka, Patai Boglárka, Csendes Szabi-
na, Takács Viktória, Zádori Judit,
Schneider Éva, Raffael Bianka, Jakab Jo-
zefina. Felkészítõ: Zámbó Tibor.

NLÁI

A Déli-csoport
eredményei

Jenõ—Nagyvenyim 6-3 (3-0)
Vezette: Almádi G. Gólszerzõ: Kiss (2),
Kormány (2), Horváth, Zsolnai, illetve
Tóth (2), Horváth.

Beloiannisz—Zichyújfalu 2-3 (1-2)
Vezette: Sülyi. Gólszerzõ: Nikodémosz,
Linder, illetve Káplár, Újfalusi, Mogyo-
rósi.

Nagylók—Cikola 1-7 (0-2)
Vezette: Csörgi. Gólszerzõ: Bogó, illetve
Ármai (2), Nagy (2), Kovács, Németh,
Major.

Sárszentágota—Rácalmás 1-2 (1-0)
Vezette: Nagy. Gólszerzõ: Kuti, illetve
Balogh (2).

Vajta—Ráckeresztúr II. 2-1 (0-1)
Vezette: Tóth L. Gólszerzõ: Simon,
Heidinger, illetve Németh.

Perkáta—Dég 1-2 (0-2)
Vezette: Németh, Gólszerzõ: Bogó, illet-
ve Gulyás, Sörös.

Alap—Besnyõ 5-1 (4-0)
Vezette: Kárász. Gólszerzõ: Fenekes (2),
Márta (2), Palotai, illetve Mauer.

A Femol-csoport állása
1. Sárszentmihály 21 17 4 - 61-27 55
2. Pálhalma 21 14 5 2 46-15 47
3. LMSK 21 14 3 4 42-21 45
4. Seregélyes 21 11 3 7 51-40 36
5. Káloz 21 9 7 5 39-27 34
6. Lajoskomárom 21 10 3 8 38-33 33
7. Baracs 21 10 3 8 32-29 33
8. Sárbogárd 21 9 5 7 45-30 32
9. Mezõszilas 21 10 1 10 51-43 31
10. Mezõfalva 21 8 3 10 26-36 27
11. Tác-Csõsz 21 6 7 8 39-43 25
12. Füle 21 6 4 11 36-40 22
13. Cece 21 5 5 11 32-41 20
14. Kulcs 21 5 2 14 26-54 17
15. Elõszállás 21 2 3 16 28-68 9
16. Szabadbattyán 21 2 2 17 22-67 7
Szabadbattyántól 1 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport állása
1. Alap 19 15 1 3 66-24
46
2. Dég 19 15 - 4 57-18 45
3. Zichyújfalu 19 14 2 3 73-31 44
4. Vajta 19 11 2 6 45-36 35
5. Jenõ 19 9 5 5 68-39 32
6. Sárszentágota 19 10 1 8 49-38 31
7. Rácalmás 19 9 3 7 46-33 30
8. Besnyõ 19 8 3 8 50-42 27
9. Beloiannisz 19 8 5 6 45-34 26
10. Nagyvenyim 19 8 1 10 51-46 25
11. Cikola 19 5 7 7 61-52 22
12. Perkáta 19 3 - 16 26-94 9
13. Ráckeresztúr II. 19 1 1 17 15-68 4
14. Nagylók 19 1 1 17 15-112 4
Beloiannisztól 3 büntetõpont levonva.

A Femol-csoport
eredményei

Kulcs—Seregélyes 2-3 (0-2)
150 nézõ, vezette: Masinka. Gólszerzõ:
Hadnagy, Müller, illetve Ladányi (2),
Belovai. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

Elõszállás—Füle 1-1 (1-1)
100 nézõ, vezette: Nagy T. Gólszerzõ:
Boldi, illetve Bartha. Ifjúsági mérkõzés:
7-1.
Sárszentmihály—Sárbogárd 3-0 (1-0)
130 nézõ, vezette: Rábai. Gólszerzõ:
Tóth (2), Gulyás. Ifjúsági mérkõzés: 3-5.

Pálhalma—Tác-Csõsz 2-0 (1-0)
200 nézõ, vezette: Tóth B. Gólszerzõ:
Papp, Benczik Zs. Ifjúsági mérkõzés:
10-0.

Káloz—Szabadbattyán SE 0-0
200 nézõ, vezette: Kalmár T. Ifjúsági
mérkõzés: 7-0.

Baracs—Mezõfalva SE 2-0 (0-0)
200 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Petrás, Miklós. Ifjúsági mérkõzés: 2-3.

Lajoskomárom—Cece 1-4 (0-2)
190 nézõ, vezette: Hudra. Gólszerzõ:
Szabó, illetve Klazer (2), Vas, Szabó. Ifjú-
sági mérkõzés: 1-4.

Mezõszilas—LMSK 4-2 (0-2)
230 nézõ, vezette: Gyõri. Gólszerzõ: Ke-
resztúri (2), Tóth (2), illetve Nyikos, Ke-
resztúri (öngól). Ifjúsági mérkõzés: 8-0.



Bogárd és Vidéke 2007. április 19. SPORT 11

Sárszentmiklós—Kisláng 5-0 (3-0)
Sárszentmiklós: 300 nézõ, vezette: Lak
Balázs. Sárszentmiklós: Papp Z., Papp
A., Csanaki, Bodó, Tóth, Markovics, Sza-
bó I., Salga, Káli, Szabó Z. (Bakos), Tó-
rizs (Arany). Edzõ: Horváth Csaba.
Kisláng: Kiss, Bekõ, Rehák, Balogh L.,
Varga, Hegyi, Balogh Z. (Miszkuli),
Ányos (Prágai Cs.), Prágai Z., Zim-
mermann (Villending), Truszek. Edzõ:
Bekõ Balázs.
A mérkõzést megelõzõen mindkét csapat
szurkolói gyõzelmet vártak együttesük-
tõl, melynek reményében nagyszámú
vendégszurkoló érkezett hozzánk.
A hazai szurkolók az etyeki pozitív hoz-
záállást várták csapatunktól, ennek meg-
felelõen kezdtünk, már a 10. másodperc-
ben, a középkezdés után Salga kilõtt lab-
dájával Tórizs megfutott, középre adott,
ahol az érkezõ Szabó Z. a hálóba lõtt, 1-0.
Ez a gól olyan hamar született, hogy való-
színûleg a bajnokság leggyorsabb gólja
címéért eséllyel száll versenybe.
A gól sokkolta a vendégcsapatot, táma-
dást támadás után vezettünk. A 9. perc-
ben a jobb oldali bedobást a 16-os vonalá-
ról Káli jól helyezve lõtte a hálóba, 2-0. A
25. percben Csanaki elõretört, 19 méter-
rõl nagy erejû lövést adott le, mely a ka-
pusról kipattant Szabó Z. elé, aki 8
méterrõl már nem hibázott, 3-0.
A játékrész hátralévõ idejében is folya-
matosan támadásban voltunk az igencsak
összezavarodott vendégcsapat ellen, de
további gólt nem értünk el.
A félidõben még a kislángi szurkolók kö-
rében is az volt a vélemény, hogy csapa-

tunk még gólokat fog szerezni, egy nagy
zakóval mennek haza, mert nagy különb-
ség van a két csapat között.
A II. félidõ 53. percében a végig agilisan
játszó Markovics nagyszerû indításával
Szabó Z. lépett ki, a kapus mellett a háló-
ba lõtt. Ezután Horváth Csaba edzõ úgy
gondolta, a „mór megtette kötelességét”,
és lecserélte Szabó Zolit, helyette Bakost
hozta be, akit egy szerencsétlen, rossz
ütemû szerelés után a játékvezetõ kiállí-
tott. Ezután a kislángi csapat is vezetett
néhány erõtlen támadást, de nem volt
bennük meg a gól esélye.
A 82. percben élete elsõ felnõtt bajnoki
mérkõzésén pályára lépõ Arany egy jobb
oldali bedobást követõen a hálóba lõtte a
labdát, 5-0. Az erõsen ifjúsági korú játé-
kosnak remélhetõleg ez a gól még továb-
bi lendületet ad, így helyet követel majd
magának a nagy csapatban.
Csapatunk igazi fesztiváli hangulatot te-
remtett a miklósi sportarénában. A hazai
csapat messze fölénõtt ellenfelének.
Nem akartam kiemelni senkit, de Szabó
Z. játéka mellett nem lehet szó nélkül el-
menni, neki minden megmozdulása ve-
szélyes volt.
A tartalékos csapatunk bizonyította,
hogy nagyon erõs kispaddal rendelke-
zünk, a cserejátékosok is fel tudnak nõni
a feladathoz, sõt, ha ez a felfogás megma-
rad, akkor meg merem kockáztatni, hogy
dobogón, vagy annak közelében végzünk
a bajnokság végén. Az igazat megvallva, a
játékosállományt tekintve ott is a he-
lyünk.

Horváth Csaba edzõ: A motivált jó játék
eredménye ez a nagy arányú gyõzelem.
Jók: az egész csapat.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Kisláng 2-0

Góllövõk: Juhász, Kuti.
Ifjúsági csapatunk elkapta a fonalat, né-
hol szemre tetszetõsen nagy küzdelem-
ben hozta a mérkõzést.
Ha hétvégén még az igencsak acélos abai
csapatot is legyõzik, akkor már igazán el-
mondhatjuk, hogy összeálltak, különösen
ha azt is figyelembe vesszük, hogy a
felnõttcsapat tartalékossága miatt töb-
bek oda vannak vezényelve.
Hétvégén Abára látogatunk, ha ilyen ma-
rad a játékfelfogásunk, biztosan szép
eredményt fogunk elérni a tavasszal szár-
nyaló hazai csapat ellen.

Szabó Béla

AGRÁRTÁMOGATÁSOK ELÕFINANSZÍROZÁSA
kedvezõ feltételekkel, gyors elbírálással a Sárbogárd és Vidéke

Takarékszövetkezetnél. (Területalapú és agrár-környezetgazdálkodási)

Részletekrõl érdeklõdjön kirendeltségeinken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz,
Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.

HITELAKCIÓ
a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Szabad-felhasználású fogyasztási hitelek:

THM: 16,34-20,67 %

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi településeken: Sárbogárd, Alap,
Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Sza-
badegyháza, Sárszentmiklós.

A megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája

1. Velence 21 13 4 4 62-29 43
2. Sárosd 21 12 5 4 56-32 41
3. Kápolnásnyék 21 11 5 5 39-25 38
4. Csór 21 11 4 6 41-26 37
5. Bicske 21 10 3 8 34-24 33
6. Etyek 21 10 3 8 45-36 33
7. Aba-Sárvíz 21 8 9 4 32-23 33
8. Polgárdi 21 9 6 6 31-24 33
9. Sárszentmiklós 21 9 5 7 43-27 32
10. Iváncsa 21 8 2 11 31-35 26
11. Kisláng 21 7 5 9 28-43 26
12. Szabadegyháza 20 7 3 10 28-44 24
13. Dunafém-M. 21 5 6 10 34-59 21
14. Kisapostag 21 5 4 12 28-50 19
15. Alba-Regia 20 5 2 13 29-45 17
16. Adony 21 2 4 15 28-67 10

INGATLAN
HITEL

BEFEKTETÉS
Eladó ingatlanokat keresünk

hazai és külföldi ügyfeleink részére.

Ingatlanját ingyenesen regisztráljuk
– hirdetjük –, hitelét intézzük.

Csak hívnia kell!
Ingatlanügyben:

06 (30) 6954 011

Befektetés- és hitelügyben:
06 (30) 6475 270
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„Gyermekeid olyanok asztalod körül,
mint az olajfacsemeték.”

(128. Zsoltár 3. vers)

„Az Urat mind áldjuk, boldog hálaének zengje Õt …”
Telemann kánonja és egy szeretetteljes, örömteli gyülekezet fo-
gadta április 15-én, vasárnap délelõtt az úrvacsorával egybekö-
tött keresztelésre és istentiszteletre érkezõ Bõjtös Benedek Ár-
pádot, szüleit (Bõjtös Attilát és Veronikát), s keresztszüleit a
sárszentmiklósi evangélikus templomban. Bencze András szé-
kesfehérvári lelkész testvérünk Ézsaiás könyve 40,25-31 alap-
ján közvetlen hangon hirdette nekünk Isten igéjét, s végezhette
a keresztelés szolgálatát: Önmagukban nem a fiataloké a jövõ
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek,
mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak, és nem
fáradnak el.”
A gyülekezet énekét alkalomhoz illõen ünnepélyessé tette Já-
kob Zoltán orgona- és Szummer Ádám (korábbi tanítvány)
trombitakísérete. Fûke Szabolcs (az édesanya testvére, a ke-
resztapa) galgagutai lelkész és felesége gitáros énekkel fejezték
ki, hogy az értünk született Jézus Krisztusban keresztelkedhe-
tünk.
A református és evangélikus énekkar ismét közös énekkel kö-
szöntötte, Szenczi Molnár Albert fordításában a 128. zsoltár
szavaival, a gyermeket és családját. A szülõk imádságukban ad-

hattak hálát elsõszülött fiúgyermekükért, s kérhették Istentõl,
hogy élõ hittel megajándékozva Benedeket tehesse majd
mások életére nézve is áldássá.
Mi, jelenlévõk osztozhattunk az örömben, hálában, s átélhettük
az úrvacsorában az Úr Jézus Krisztussal és az egymással való
lelki közösség erejét. Vele indulhattunk tovább a hétköznapok-
ba.

Melis Orsolya

Tavaszi hangverseny
a Kippkopp Óvodában

A sárszentmiklósi
óvodában második
alkalommal ren-
deztek meg a zene-
iskolások Jákob
Zoltán vezetésével
a tavaszi hangver-
senyt. Az óvodás
gyerekek érdeklõ-
déséhez igazított
mûsort hoztak.
Többféle hangszer-
rel ismertették meg

a hallgatóságot. Olyan dalokat játszottak, amelyek egy részét a
gyerekek ismerték és énekelni is tudták. Koska Gyuri tenor
trombitán játszotta az ismert tavaszi népdalt: „Sándor napján
megszakad a tél”. Stefán Judit A kismackó táncát játszotta zon-
gorán, Keller Miklós a Cickomot, Fekete Babett a Kis kece lá-
nyom kezdetû közismert gyermekdalt, Bodor Norbert gitáron
játszotta a Tücsöknótát. Az ismert dalok mellett néhány klasz-
szikus gyermekdarabot is bemutattak Bartóktól, Schumanntól.

Hargitai Lajos

Kipróbálhatták az iskolapadot a szeptembertõl elsõ osztályt
kezdõ óvodások a Mészöly Géza Általános Iskola régi

épületében, hétfõn délután. Az ötletes kezdeményezést a leen-
dõ elsõs tanító nénik: Gál Lászlóné, Killer Gáborné, Megyeriné
Fekete Ágnes, Szabóné Berki Judit, valamint Szénásiné Szabó
Mariann és Ambróziné Mikuli Margit találták ki és valósították
meg. A gyerekek — akiket elkísértek szüleik és az óvónõk is —
játékos ének-zenei, testnevelés-, rajz- és drámaórák keretében
ismerkedhettek meg a tanító nénikkel és a tantermekkel. Az
ovi-sulinak köszönhetõen remélhetõleg nem izgulnak majd
annyira, amikor megkezdõdik számukra az igazi iskolásélet.

Hargitai Kiss Virág

Ovi-suliOvi-suli

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A sárbogárdi sporttelep villanyvilágításának kiépítéséhez
nyújtott anyagi és társadalmi munka formájában adott támo-
gatásért õszinte köszönetet mondunk Kocsis János, Gróf Fe-
renc, Fésû János, Úrfi József, Zab János, Szakács Zoltán,
Kineth István, Hüvely István, Mikó Gyula, dr. Abdallah Rosdi,
ifj. Völcsei Károly, Almádi József, Barabás József, Molnár Ist-
ván magánszemélyeknek, az öregfiúknak, a felnõtt- és ifjúsági
csapatok játékosainak, valamint a Gázmodul (Weisz) és a Fo-
dor és Molnár Kft. cégeknek.
A világítás elkészültével az edzéslehetõségeink javultak. Bí-
zunk benne, hogy az önzetlen segítséget csapataink a muta-
tott játékkal és az elért eredményekkel honorálni fogják.

Sárbogárdi Labdarúgó SC vezetõsége
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21-én, szombaton, 19 órakor

LORA
Színes, magyar romantikus dráma

Lora gyönyörû, érzékeny lány, évek
óta egyedül él, magányát csak egy ön-
törvényû macskával osztja meg. Há-
rom évvel ezelõtt boldog volt és szerel-
mes, kiállítás-szervezõként dolgozott.
Élete azonban egyik pillanatról a má-
sikra gyökeres fordulatot vett, amikor
egy balesetben elvesztette szerelmét,
Dávidot. Ekkor megszakította minden
fontos kapcsolatát; Bettivel, legjobb
barátnõjével és Gerivel, Dávid öccsé-
vel sem találkozott azóta.

Jöjjön moziba a
mûvelõdési
otthonba!

Az Árgus címû folyóirat mutatkozott be az olvasóközönségnek Pallag Zoltán fõ-
szerkesztõ, Tóth Krisztina költõ és Grecsó Krisztián író személyében, a városi

könyvtárban hétfõn este. A vidám hangvételû beszélgetés keretében Pallag Zoltán ar-
ról faggatta a két alkotót, hogyan lett irodalmat mûvelõ ember belõlük, és hogyan és
milyen írások születnek tolluk nyomán. Mivel közvetlen illetve közvetett módon
mindketten szerepeltek már a képernyõn, szóba került — kellõ élccel — az irodalom
kereskedelmi oldala is.

Hargitai Kiss Virág

Április 29-én, vasárnap,
az Ifjúsági parkban a

fogathajtó verseny mellett
zajló programok:

9.30 órától: gulyásfõzõverseny a tájház
mellett. Jelentkezni április 27-éig le-
het a mûvelõdési házban.

11 órától: gyermekjátszóház —
gyöngyfûzés, bõrözés, fazekasság, csu-
héfonás.

13 órakor: a szabadegyházi Petrence
citerazenekar mûsora. Mûvészeti ve-
zetõ: Nagy László.

19.30 órakor: Miklóssy József és Ligeti
Éva magyar nóta estje.

21.30 órakor: tûzijáték.

Horváth István,
a mûvelõdési ház vezetõje

HAGYOMÁNYÕRZÕ FESZTIVÁL
2007. május 19-én (szombaton), 8.30 órától

a Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
gyermeknapot, kulturális, sport- és hagyományõrzõ fesztivált

rendez a sárbogárdi sporttelepen.
Program: 8.30 óra: megnyitó; 9 órától: MINI POLICE vetélkedõ, kispályás lab-
darúgótorna, fõzõverseny — hagyományos roma ételek; 13 órától: közös ebéd;
14 órától: eredményhirdetés; 15 óra: „ROMANE SAVE” együttes mûsora; 17
órától: „Két zsivány” — a televízió mulatós mûsorainak legújabb felfedezettje;
18 óra: Bíró Kriszti mûsora; 19 óra: szabadtéri cigánybál — zenél: Roz-
gonyi—Varga-duó.

A rendezvény fõ támogatója:
Ferencz Kornél, Sárbogárd városának alpolgármestere.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Árgus-estÁrgus-est

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk

2007. április 28-án (szombaton),
délután 13 órától

az alapi Bóbita Óvoda udvarán
tartandó családi majálisra.

Programok: 13 óra: megnyitó, Méhes
Lajosné polgármester asszony köszöntõje,
fõzõverseny megnyitása, programismerte-
tõ; 13.30 óra: Komor László bábmûsora
mindenkinek; 15 óra: Bóbita Óvoda tánc-
csoportjának mûsora; 15.35 óra: Mészöly
Géza Általános Iskola tanulóinak mûsora;
15.45 óra: cecei óvodások mûsora; 16 óra:
Arany László Általános Iskola tanulóinak
mûsora (paródia); 16.30 óra: az alapi Mar-
garéta Nyugdíjasklub mûsora; 17 óra:
karaoke, fõzõverseny értékelése, tombola,
vacsora (marhapörkölt 300 Ft/adag); 18.30
óra: szabad színház: vidám életképek I.
László király életérõl (középkori vásáros ko-
média); 19 óra: Titánok — a sárbogárdi
gimnázium tanulói zenélnek. Tûzijáték.

A délután folyamán: ugrálóvár, arcfestés,
kézmûves-foglalkozás, Novák Edith képki-
állítása, edénybemutató (Tupper), zsákba-
macska, tombola, büfé.

Fõzõverseny

A fõzõversenyre jelentkezni lehet két kate-
góriában:

1. Grillezett sültek (ami a helyszínen készí-
tendõ saját alapanyagból).

2. Babgulyás (ami a helyszínen készítendõ
saját alapanyagból).

A zsûrizéshez minden elkészített ételbõl
egy adagot kérünk! A fõzõversenyre jelent-
kezni lehet az óvodavezetõnél személye-
sen, vagy a 06 (25) 504 640-es telefonon,
valamint a rendezvény napján a helyszínen.
Minden konyhatündérre vár egy ajándék.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!

Alapi Óvodásokért Közalapítvány,
az óvodai szülõi szervezet,

az óvoda dolgozói
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Lekváros muffin
Hozzávalók: 14 dkg vaj, 18 dkg porcukor,
2 tojás, 2 csomag vaníliás cukor, 27 dkg
liszt, 2 teáskanál sütõpor, 130 ml tej,
lekvár.
Elkészítés: a vajat a porcukorral és a
vaníliás cukorral jól kikeverjük, majd
hozzáadjuk az egész tojásokat és a te-
jet. Belekeverjük a sütõporral elkevert
lisztet, majd a tésztát beletöltjük a
muffinformákba. A lekvárt zsákba
töltjük és a tészták belsejébe nyomjuk
a tölteléket. Elõmelegített sütõben
sütjük.

Töltött rántott hús
Hozzávalók: 3 szelet vékonyra vert, csont
nélküli hús (karaj, vagy csirkemell), 2-3
szál póréhagyma, 5-10 dkg reszelt sajt,
ketchup, liszt, tojás, zsemlemorzsa, olaj.
Elkészítés: a vékonyra vert hússzelete-
ket megkenjük ketchuppal, kevés pá-
rolt hagymát teszünk rá, megszórjuk
durvára reszelt sajttal. A húsokat fél-
behajtjuk, összetûzzük hústûvel. Liszt-
be, tojásba, zsemlemorzsába forgat-
juk, így bundázzuk. Forró olajban,
nem túl hirtelen sütjük. A kész hús pa-
nírját is megszórjuk reszelt sajttal.
Rizzsel, vagy burgonyával tálaljuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

AZ INFORMÁCIÓK TENGERÉBEN
— Na, mi a nagy újság, Kerecsényi néni?
— Harminckét halott az egyetemen elég nagy újság? Az egyik diák a falhoz állította és
hidegvérrel lelõtte õket. El tudja képzelni? A márványpadló tele véres tankönyvekkel,
jegyzetekkel. Mindenki ordít, a nõk sikoltoznak. Fiatal életek mennek a semmibe. Mit
éreznek azok a szülõk? Súlyos dollárok ezreit áldozták rá, szép jövõt képzeltek a gye-
reknek, és most fizethetik a koporsót. Higgye el, már sok is ez az információáradat. Az
ilyen híreket jobb volna nem is hallani. Már a bezárt iskolák meg kórházak hírei elõl is
legszívesebben befognám a fülemet. Megértem én: kevesebb a gyerek, kevesebb isko-
la kell. Egyszerû! És minek a sok üres ágy a kórházakban? De a bezárás, megszüntetés
soha nem lehet jó hír. Az a jó hír, ha megnyitnak valamit. Na nem? És az is jó hír lenne,
ha a magyar nõk nem fojtanák el a szívük mélyén szünet nélkül suttogó vágy hangjait,
és nem állnának be a nagy taposómalomba, hogy termelni, gazdagodni, sikert elérni
kell, hanem inkább szülnének sok kis magyar porontyot. Igaz? Az egyik pesti unokám-
nak a múlt héten volt a neve napja. Vittem neki kis ajándékot, és azt panaszolta, hogy a
jövõ tanévben megszûnik a gimnáziumuk. Sírt a gyerek, higgye el! Hogy az õ osztá-
lyuk, a 10. c a világ legjobb bandája, mindenkinek segítenek, a tanárok örülnek, ha ve-
lük van órájuk, egy nagy család az a kis gimi, és szeptembertõl szétzavarják. Egy tollvo-
nással! Mi, öregek jól tudjuk, hogy az élet nagyon kegyetlen tud lenni, a gazdaság kívá-
nalmai kemény dolgok, ezt a fene államadósságot törleszteni kell. Én is minden hó-
napban feladom a csekket a szennyvízbekötési hitel törlesztésére, az ország se tehet
másképp. De bizony a jó kis közösségeket széttaposni… Hát, nem cserélnék lelkiis-
meretet azzal, aki odateszi az aláírását, hogy igenis, be kell csukni. Ha belegondol úgy
éjszaka az ágyban, hogy mit rombolt azzal az aláírással, biztos van egy-két rossz órája.
Ha ugyan egyáltalán belegondol. Mert az is lehet, hogy el se jut odáig, és nyugodtab-
ban alszik, mint az a sok ezer kisdiák, akinek a sorsát nemsokára ismeretlen utakra ta-
szítja. Na, de mit szól a futballbajnokság ügyéhez? Én tán életemben nem láttam fut-
ballmeccset, nem is értem, hogy felnõtt emberek véresre verik egymást amiatt, hogy
bõ gatyás emberek hogyan kergetnek egy labdát. Egy felfújt bõrgolyót, érti? Na, ez
megint azt mutatja, hogy az életet nem a józan ész irányítja, és bolond a világ. Hány
milliárdba kerül ez a népnek? Lehet, hogy megéri. Mit tudom én! Jön ez a sok infor-
máció, bolondítják a jónépet. Nem dilis dolog, hogy én, a kertben kapirgáló öreg-
asszony azon gondolkodom, hogy is lesz a futball Európa-bajnokság? Mi közöm hoz-
zá? Azt se tudom, mi az, hogy középcsatár, mirõl van ott szó tulajdonképpen a pálya
gyepén. Ráveszik az embert ezek a tévések meg rádiósok, hogy azon gondolkozzak,
amit õk akarnak. Ravasz dolog ez! Robotot csinálnak belõlünk, kicserélik az
agyunkat.
Na, persze, azért próbál vigyázni az ember. Azt mondja magában: „tudom, amit tu-
dok”. És amit tudok, arra úgy vigyázok, mint itt a kertben a borsómra. Folyton kapál-
gatom, gyomlálgatom, olyan szép, hogy jó ránézni. Csak egy kis esõ lenne!

(L. A.)

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOT
VÁSÁROLUNK A SÁRBOGÁRDI   LERAKÓN!

A Sárbogárdi Kommunális Hulladéklerakón lehetõség van az alábbi
haszonanyagok beszállítására, melyekért a Közév Kft. az alábbiakat fizeti:

VEGYES PAPÍR: 10 FT/KG
KARTONPAPÍR: 10 FT/KG
PET (ásványvizes és italos mûanyagpalackok)

ÖMLESZTVE: 50 FT/KG
Ugyanitt az alábbi termékeket lehet megvásárolni:

KOMPOSZTLÁDA: 12.000 FT, KOMPOSZTTEA: 360 FT.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon: 06 (25) 508 990, valamint

e-mailben a kozevkft@vnet.hu címen.

TISZTASÁG, MEGBÍZHATÓSÁG — KÖZÉV!
TEGYÜNK EGYÜTT
KÖRNYEZETÜNK
TISZTASÁGÁÉRT!

II. Légió 2000 Security
Vándorkupa

Helyszín: Sárbogárd, sporttelep.

Idõpont:
2007. április 29., 8.30 óra.

Nevezési határidõ: április 22.

Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat

Várjuk a csapatok jelentkezését!

A rendezvény ideje alatt
büfé üzemel.

Érdeklõdni lehet
Németh Attilánál a 06 (20) 9270

985-ös telefonszámon.
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Rejtvény

JELES NAPOK —
mikor ünnepeljük õket?

A VÍZ VILÁGNAPJA,

ANYÁK NAPJA,

A KÖLTÉSZET NAPJA,

GYEREKNAP,

Beküldési határidõ: 2007. április 25.

A nyulacska harangocskája
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt
egy szépen szóló harangocskája. Egyszer
a nyulacska elment az erdõ szélére, lefe-
küdt egy bokor tövébe, és a bokorra fel-
akasztotta a harangocskáját. Reggel, mi-
kor felébredt, a bokrot sehol sem látta,
hanem egy nagy fát látott helyette. Felné-
zett reá, és látta, hogy a harangocskája a
fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a ha-
rangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ek-
kor a nyulacska elment a fejszéhez, és
kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja
vissza a szépen szóló harangocskát. De a
fejsze nem vágta ki a fát. Most a nyulacs-
ka elment a köszörûkõhöz, hogy fenje
meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát,
hogy a fa adja vissza a harangocskát. De a
köszörûkõ nem fente meg a fejszét.
Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy
hajtsa a köszörût, hogy a köszörû fenje
meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa
adja vissza a harangocskát. De a víz nem
hajtotta a köszörût. Ekkor a nyulacska el-
ment a bikához, hogy igya meg a vizet, a
víz hajtsa a köszörût, a köszörû fenje meg
a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja
vissza a harangocskát. De a bika nem itta
meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az

egérhez, hogy csípje meg a bikát, a bika
igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörût, a
köszörû fenje meg a fejszét, a fejsze vágja
ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát.
De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor
a nyulacska elment a macskához, hogy
fogja meg az egeret, az egér csípje meg a
bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a
köszörût, a köszörû fenje meg a fejszét, a
fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a
harangocskát. A macska azt mondta,
hogy õ megfogja, de elõbb adjon neki
tejecskét.
A nyulacska elment a tehénhez, kért tõle
tejecskét. A tehén azt mondja, hogy õ ad
tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A
nyulacska elment a kaszáshoz, hogy ad-
jon neki füvecskét. A kaszás adott is fü-
vecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A
tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska
vitte a macskának. A macska megfogta az
egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika
megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörû-
követ, a köszörûkõ megfente a fejszét, a
fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a
szépen szóló harangocskát.
A nyulacska megörvendett, a szépen szó-
ló harangocskát visszaakasztotta a nya-
kába, és mindig ott tartotta.

Heti idõjárás

Csütörtökre az elõzõ napi front el-
hagyja térségünket, így jobbára napos,
száraz idõre számíthatunk. Pénteken
újabb hidegfront érkezik: hatására
idõnként újból megnövekszik a felhõ-
zet, és fõleg északon alakulnak ki ki-
sebb esõk, záporok. Hétvégén újból
csökken a felhõzet, szárazra fordul
idõjárásunk, a hõmérséklet napról
napra emelkedik. A jövõ hét elején
már-már kora nyárias idõre számítha-
tunk, a sok napsütés mellett a napköz-
ben képzõdõ gomolyfelhõkbõl egy-két
helyen rövid záporral. A reggeli hõ-
mérséklet 2—9 a nappali 18—25 fok
körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
Helyes megfejtést küldött be: Gerlan Re-
náta, Sárbogárd; Hegedüs Valéria, Sár-
bogárd; Barabás Tamás, Kislók; Bara-
bás Anita, Kislók; Törzsök Beáta, Sárbo-
gárd; Jákob Mária, Sárbogárd; Bereczk
Dávid, Sárbogárd; Hegedüs Zoltán, Sár-
bogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Hegedüs Zoltán

Sárbogárd, Árpád u. 119.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Asztalitenisz-hírek
A héten az NB III-as csapat szabad volt, nem játszottak. A megyei
I. osztályban játszó csapat a Linde otthonába, Dunaújvárosba lá-
togatott. A Csizmadia János, Németh János, Lajtos József, Kasza
Tamás alkotta csapat azonban gyenge napot fogott ki a rutino-
sabb ellenféllel szemben, és 17-1 arányú vereséget szenvedett.
Kasza Tamásnak sikerült egy mérkõzést nyernie, és ezzel meg-
mentette a csapatot a csúfos vereségtõl. Nem baj, majd legköze-
lebb!
Az utánpótláskorú versenyzõknek április 15-én Székesfehérváron került megrende-
zésre a megyei ifjúsági egyéni verseny. A SAK csapatát Tósoki Fanni, Tóth Katalin,
Kasza Tamás és Papp László képviselte igen szép eredménnyel. A lányok páros mér-
kõzésén a két kisasszony bronzérmes lett, az egyéni versenyben Tóth Katalinnak sike-
rült egy bronzérmet begyûjtenie. A vegyes párosban azonban már a Tóth Katalin—
Papp László páros nem talált legyõzõre, és megnyerték a kupát, az aranyérmet. A fiú
párosoknál hasonló eredmény született, a Kasza Tamás—Papp László páros begyûj-
tötte a kupát és az érmet. A fiú egyéni versenyben a változatosság kedvéért megint sár-
bogárdi gyõztest hirdettek; immár negyedik éve a megye ifjúsági bajnoka Papp László
lett, és ezzel begyûjtötte a harmadik kupát és érmet. Gratulálunk a gyõzteseknek és
helyezetteknek, további jó játékot!

SAK-vezetõsége

KÉZMÛVES-JÁTSZÓHÁZ
Április 21-én, szombaton, 14 órától

kézmûves-játszóház lesz a gyerekeknek a mûvelõdési házban.
A téma ezúttal az anyák napja. Saját készítésû ajándékkal lephetitek meg édes-
anyátokat. Ha van rá mód, hozzatok magatokkal kartont, ollót, ragasztót,
zseníliadrótot, gyöngyöket.
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Április 21., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Pufóka
kalandjai 8.15 Az én kis állatkertem 8.20 Momentán 8.50 Iskolatársak 9.40 Vá-
laszd a mozgást! 10.05 Fogadóóra 10.35 Pénz-vidék 11.05 Delta 11.30 Ízvadász
12.00 Hírek 12.05 Csellengõk 12.30 Babatévé 13.00 Mindentudás Egyeteme
13.55 Munka-társ 14.25 Autóvízió 14.55 TS—Út Pekingbe 15.25 TS—Bajnokok
Ligája-magazin 16.00 Telesport 18.00 Testi mesék 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó
19.30 Luxor-show 19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.10 Don Camillo 22.15
Dob+basszus 22.45 A Jade skorpió átka 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.45 A
dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.25 Kölyökklub 9.00 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.45 Rendõr-akadémia 14.30 Egy rém rendes család
15.00 L. A. Heat — Halálos páros 15.50 Harmadik mûszak 16.45 Meteoritok
18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Címlapsztori 20.30 Dumb és
Dumber—Dilibogyók 2. 22.00 Penge 2. 0.15 A kémkedés ára 2.55 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.40 A vadon naplója 11.15 Babavilág 11.50 Dilizsaruk
12.30 Hetedik mennyország 13.30 JAG — Becsületbeli ügyek 14.30 Csillagközi
romboló 15.30 Euréka 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Sztárok a jégen! 22.15 Vadvízi kalandok 0.20 Jay és néma Bob
visszavág 2.20 Ed 3.10 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi tü-
kör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Kontinensek, szán-
tóföldek 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Új-
ság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sport-
világ 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Fõmozi—Vá-
mos Miklós hangjátéka 21.31 Vivaldi: 112. Zsoltár RV. 601. 22.00 Krónika 22.20
Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, kenó 23.04 A tudós, az elõadómûvész, a tanár, az
egyházzenész. 0.10 Éjszaka

Április 22., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori
8.50 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.20 Evangélikus ifjúsági mûsor
10.30 Az utókor reménysége 10.55 TS—Moto GP 12.00 Hírek 12.10 Nótaszó
12.40 TS-Sport7 13.30 Magyar elsõk 13.50 Gyõri Audi ETO KC—Slagelse DT
15.55 Unokáink sem fogják látni 16.25 Feszti körkép 16.55 Abszolút 17.25 Vevõ-
szolgálat 17.55 BBC-exkluzív 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 A szó-
lás szabadsága 21.30 A la carte 22.15 A Ritz-fürdõház 23.45 Hírek 23.50
Sporthírek 24.00 TS—Motorsport 0.30 TS—Moto GP
RTL KLUB: 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 8.55 Mp4orce 9.20 A tini nindzsa teknõ-
cök új kalandjai 9.45 Inuyasha 9.55 Receptklub 10.15 Játék 11.25 Cadillac Drive
12.00 Híradó 12.20 Vadnyugati fejvadász 13.15 Red Bull Air Race 13.50 Magyar
autó-sport-magazin 14.05 Forma 1-magazin 14.35 Seven Days—Az idõkapu
15.35 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Döglött akták 17.30 Cobra 12—Az új csapat
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 A tükrös, a török, az õr meg a nõ 22.15 Heti
hetes 23.30 Dark Blue 1.45 Portré 2.15 Mindhalálig harcosok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.55
Lassie 10.25 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Reménysziget 12.35 Knight
Rider 13.30 Flipper legújabb kalandjai 14.30 Õsvilági kaland 15.30 Psych—Dilis
detektívek 16.30 Smalville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Nap-
ló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.00 D-TOX 23.15 Képírók 1.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát-medencei krónika 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjé-
ben 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda
14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Bat-
thyány, az örökmécses 16.33 Beethoven: D-dúr szerenád op. 25. 17.00 A mi
idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Sándor Jenõ nótáiból
20.04 Archívumok mélyérõl 21.05 Vándorló szülõföld 22.00 Krónika 22.20 A séta
23.38 Póka Eszter és Németh Gábor Muszorgszkij-dalokat énekel 0.10 Éjszaka

Április 23., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 A szólás szabadsága 10.00 Afrika gyöngyszeme 10.50 Parlamenti
napló 11.40 Sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Roma magazin 13.05 Domovina 13.35 Baba Tévé 14.10 BBC-exkluzív 15.15 Ko-
dály 125 15.35 Nótaszó 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ Vitrayval
16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ, a varázsló
17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 A
tv ügyvédje 21.00 Kékfény 22.00 Hétfõ este 22.35 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10
Sporthírek 23.20 Ennyi! 1.05 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
14.05 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.35 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Gyõzike 22.00 A rettegés foka 23.20 Péntek 13. 1.00
Reflektor 1.20 Bundesliga 2.35 Itthon 2.50 Autómánia 3.20 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Sírig tartó barátság 12.30 Észbontó 13.30
Mozidélután 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Született felesé-

gek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Frei-dosszié 22.05 A vörös sárkány 0.35 Tények este 1.05 Nyomtalanul
1.55 A csajozás ásza 3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00 Kró-
nika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Hét az
1001-bõl—Váncsa István szakácskönyvébõl 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi
tudomány 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Magyarországról jövök 13.05 Vendég a háznál
13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.10 Zene-szóval 15.05
Tudós fórum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Kidöntött fáink suttogása—Ágh István regé-
nyébõl 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Etikai
kódex 23.00 Hírek, kenó 23.04 Lemezmúzeum 0.10 Éjszaka

Április 24., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõ-
tér—Zirc 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.50 Mit fõzzünk
ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.35 Múlt-kor 14.05 Magyar elsõk 14.20 Emeljük fel szívünket!
14.30 Katolikus krónika 14.55 Kodály 125 15.05 Csináljuk a fesztivált! 16.00 Vá-
laszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó
16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv
19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Önök kérték! 20.15 Életképek 21.00 Kedd 21
22.00 Kedd este 22.35 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 Rekonstruk-
ció 0.50 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.55 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.35 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Vészhelyzet 22.00 A Grace Klinika 23.00 XXI. század —
A legendák velünk élnek 23.35 Az elnök emberei 0.30 Reflektor 0.45 Igaz
történetek 2.30 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.25 Sírig tartó barátság 12.20 Észbontó 13.20
Mozidélután 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Született felesé-
gek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Túszharc 23.45 Tények este 0.15 Alexandra-pódium 0.45 Bírósági mesék
1.35 Alfred Hitchcock bemutatja 2.25 Az ember, aki nappal aludt 4.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33 Hét az
1001-bõl 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Magyarországról jövök 13.05 Vendég a háznál 13.33 A római katolikus egyház fél-
órája 14.00 Krónika 14.10 Társalgó 15.05 A 20. század titkai 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Kidöntött fáink suttogása 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Hagyományápolók 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból,
daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka

Április 25., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A tv ügy-
védje 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõzzünk
ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul
nostru 13.30 Munka-Társ 14.00 Vevõszolgálat 14.30 Feszti körkép 14.55 Kodály
125 15.05 Kormányváró 15.35 Fogadóóra 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Múlt-
idézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktor-
nõ 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00
TS-Bajnokok Ligája labdarugó-mérkõzés 23.00 Szerda este 23.30 Kultúrház 0.05
Lapozó 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.50 Osama 2.10 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
14.05 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.35 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 CSI—Miami helyszínelõk 22.00 Dr. Csont 23.00 Alias
23.55 Reflektor 0.10 Testõrpárbaj 1.45 Odüsszeia 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.20
Szóda 10.20 Teleshop 11.45 Sírig tartó barátság 12.45 Észbontó 13.45
Mozidélután 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Született felesé-
gek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Doktor House 22.00 Hõsök 23.00 Egy rém rendes család Budapesten
23.35 4400 0.35 Tények este 1.05 Szakasz 3.15 Hack — mindörökké zsaru 4.05
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Beszélni
nehéz! 11.33 Hét az 1001-bõl 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Magyarországról jövök 13.05 Vendég a háznál 13.30 A refor-
mátus egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Kidöntött
fáink suttogása 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg
23.00 Hírek, kenó 23.04 Nagymesterek 0.10 Éjszaka
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Április 26., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Testi
mesék 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.50 Mit fõzzünk
ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.30 Lapozó
14.00 Abszolút 14.30 Dob+basszus 15.00 Kodály 125 15.05 Önök kérték! 16.00
Válaszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó
16.45 Tv-taxi 17.00 Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv
19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Szempont 21.00 Titkos szolgálat—MI-5 22.00
Csütörtök este 22.35 Kultúrház 23.05 Panoráma 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek
23.50 Pengetõ 0.45 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.55 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.35 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Szeszélyes 22.10 Bikinivadászok 23.45 Házon kívül
0.20 Ments meg! 1.20 Reflektor 1.40 Infománia 2.10 Házon kívül 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhá-
ja 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Sírig tartó barátság 12.20 Észbontó 13.20
Mozidélután 15.00 Csillagkapu 16.00 Bûbájos boszorkák 17.05 Született felesé-
gek 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a
100 ellen 21.00 Yamakasi 22.00 Különleges ügyosztály 23.50 Tények este 0.20
Dupla Dinamit 2.-robbanás 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó
család 11.33 Hét az 1001-bõl 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Magyarországról jövök 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Kró-
nika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Kidöntött fáink suttogása 21.06 A 20. Század titkai 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Önarckép hangokkal
0.10 Éjszaka

Április 27., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Szem-
pont 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.50 Mit fõzzünk ma?
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol
domborulnak? 13.30 Delta 14.00 Körzeti magazinok 14.50 Kodály 125 15.00 Ab-
lak 16.05 Válaszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti
híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Ablak 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv
19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Gõg 21.00 Csináljuk a fesztivált! 22.00 Péntek
este 22.35 Kultúrház 23.05 Múlt-kor 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50
Olvadáspont 1.25 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.55 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.35 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Mátrix—Forradalmak 23.40 Moon 44-Csillagközi ban-
diták 1.35 Reflektor 1.50 MeneTrend 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája
9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Sírig tartó barátság 12.30 Észbontó 13.30
Mozidélután 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Született felesé-
gek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Pánik a fedélzeten 22.45 A Médium 23.45 Tények este 0.15 Higyj neki, hisz
zsaru! 2.15 FBI ügynökök bevetésen 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigányfél-
óra 11.33 Hét az 1001-bõl 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Magyarországról jövök 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az unitárius
egyház félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Kidön-
tött fáink suttogása 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum
23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Április 21., szombat: 7.00 Lapszemle, 9.00 Házibuli (zenés összeál-
lítás – II. rész), 12.00 Lapszemle, 16.00 Nagypéntek a katolikusok-
nál, 19.00 Lapszemle, 20.00 Sárszentmiklós-Kisláng mérkõzés,
22.00 Lapszemle

Április 22., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Sárszentmiklós-Kisláng
mérkõzés, 12.00 Lapszemle, 17.00 A tinódi közösség életébõl; Süt a
nap – könyvbemutató, 19.00 Heti híradó, 20.00 Evangélikus isten-
tisztelet Sárszentmiklóson, 22.00 Heti híradó

Április 23., hétfõ: 7.00-12.00-19.00 Heti híradó, 20.00 A tinódi kö-
zösség életébõl; Süt a nap – könyvbemutató, 22.00 Heti híradó

Április 24., kedd: 7.00 Heti híradó, 10.00 A tinódi közösség életébõl;
Süt a nap – könyvbemutató, 12.00 és 19.00 Heti híradó, 20.00 Sár-
bogárd-Lepsény foci, 22.00 Heti híradó

Április 25., szerda: 7.00 Heti híradó, 10.00 Sárbogárd-Lepsény foci,
12.00 és 19.00 Heti híradó, 20.00 Óvodák bemutatása; Testületi ülés
összefoglaló; Kincseink; Szín és formavilág, 22.00 Lapszemle

Április 26., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 10.00 Óvodák bemutatása;
Testületi ülés összefoglaló; Kincseink; Szín és formavilág, 12.00 és
19.00 Lapszemle, 20.00 Evangélikus istentisztelet Sárszentmik-
lóson, 22.00 Lapszemle

Április 27., péntek: 7.00 Lapszemle, 10.00 Evangélikus istentiszte-
let Sárszentmiklóson, 12.00 és 19.00 Lapszemle, 20.00 A tinódi kö-
zösség életébõl; Süt a nap – könyvbemutató, 22.00 Lapszemle

***

A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlé-
cén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbo-
gárd, Hõsök tere 12. (a mûv. ház mögött) hétköznapokon 8-17 óráig.
A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés programcsomagban a
C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba esetén kérjük
hívják a következõ számokat:06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06
(22) 503 259, 06 (20) 9440 445.



18 HIRDETÉSEK 2007. április 19. Bogárd és Vidéke

Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. Lakáscé-
lú, szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás. 1 mil-
lió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Tel.: 06 (30)
681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, 06 (20)
924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70) 369
0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1620 Ft/q, cser kugli akáccal 1630 Ft/q, cser aprított
1640 Ft/q, cser aprított akáccal 1650 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 1.850 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.890 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ
péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ban. Fûrész József, tel.: 06 (25) 461 303, 06 (30) 290
3744.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557 6509.
(0214550)

Aprított akác, cser tûzifa házhoz szállítva eladó. Tel.:
06 (20) 336 7067. (0921397)

Veszélyes fák kivágását vállalom, ugyanitt kémény-
bontás, ereszcsatorna tisztítás; 06 (20) 437 4869.
(0921390)

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól; 06
(20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel; 06 (20)
9475 970. (0921381)

Pecsenyekacsa kapható, csak elõjegyzésre. Orvo-
silag ellenõrzött. Tel.: 06 (20) 9756 179.
Amerikai stílusú családi ház Sárbogárd központjá-
ban eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 534 8326. (0214499)

Pusztaegresen, a Rákóczi u. 18. alatt két szoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó. Tel.:
06 (25) 470 699.
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítését válla-
lom; 06 (30) 316 3162. (0214434)

Kislókon kétszobás, családi ház eladó; 06 (20) 465
0945. (0214146)

Mikro presszóba pultost keresünk; 06 (30) 500
3394.
Üzlethelyiség kiadó az Ady E. út 101. szám alatt, a
Fanni presszó mellett. Érd.: 06 (30) 9165 891. (0414654)

1996-os Opel Corsa Swing 1,4-es, 3 ajtós, piros,
78.000 km-rel. Suzuki Swift 1,3 GL, kék, 2001-es,
103.000 km-rel eladók. Tel.: 06 (25) 476 051. (0414776)

Németjuhász kölyökkutyák eladók. Tel.: 06 (30)
452 3491. (0414774)

Konyhalányt és szakácsot felvennék, 40 év felettiek
elõnyben; 06 (30) 956 6295. (0414765)

Sárszentmiklóson Jókai utcában családi ház eladó;
06 (20) 9931 437. (0414764)

Sárszentmiklóson 110 m2-es családi ház mellék-
épületekkel eladó; 06 (30) 604 2754. (0214244)

Gazdálkodásra kiválóan alkalmas adottságokkal
rendelkezõ 100 m2-es családi ház, hozzátartozó mel-
léképületekkel, borospincével eladó Sárszentmikló-
son, a fõ út mellet. 06 (30) 9792 576. (0214241)

Kislókon felújításra szoruló családi ház eladó. 06
(20) 442 1169. (0214239)

Sárbogárdon, központhoz közel, családi ház, kis te-
lekkel, melléképülettel eladó. Tel.: 06 (70) 234 1352.
Muskátli- és petúniavásár a Krisztina dísznövény-
ben, Árpád u. 65., 06 (30) 429 3403, 06 (25) 463
295.
Sárszentmiklóson fürdõszobás, hosszú parasztház,
melléképületekkel eladó; 06 (20) 385 3752. (0414671)

Eladó nyolclakásos téglaépületben kétszobás, föld-
szinti lakás. Telefon: 06 (20) 221 0655. (0414667)

Péket vagy betanított munkást felvennék sárbogár-
di telephelyre. Érdeklõdni: 06 (70) 255 0088. (0414666)

Mozgó fagylaltárusításra munkatársakat keresek.
Tel.: 06 (30) 408 1550. (0414800)

Háromszobás ház eladó; 06 (70) 282 5192. (0414797)

Egészítse ki jövedelmét egyszerû, otthon végezhetõ
munkával. Válaszborítékért ingyen tájékoztatót kül-
dök. Vincze Erika, Bikács, Rákóczi u. 30. Tel.: 06 (30)
618 4519.
Fóliába való paprika-, paradicsom- és uborkapalán-
ta kapható. Sárbogárd, Honvéd u. 18. Érdeklõdni: 06
(25) 465 025. (0411478)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó; 06
(20) 215 4698. (0414698)

Családi ház extrákkal eladó Sárbogárdon; 06 (70)
213 8440. (0414697)

Gyûrûshenger eladó. Tel.: 06 (30) 939 1939.
Franciaágy, fagyasztóláda 300 l-es, polcos szek-
rény eladó; 06 (70) 326 8601. (0414690)

Ady-lakótelepen 3. emeleti, erkélyes, gázfûtéses
lakás eladó 7 millió Ft-ért; 06 (20) 498 1892. (0414689)

’95-ös, 1.4-es Opel Astra eladó; 06 (30) 205 5599.
(0414688)

Elõnevelt Tetra H csirke (barna) elõjegyeztethetõ
április 27-28-ra, Tinódi u. 52. Tel.: 460 738. (0414686)

Hûtõkocsi bérlése rendezvényekre! Rendezvények-
re, esküvõkre hûtõkocsi bérlése! Áraink kedvezõek.
Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklõ-
dését, hívja a következõ számot: 06 (30) 405 8446.
Rendelkezzen velünk, készséggel állunk szolgálatá-
ba! (0414685)

Eladó 1 db benzines láncfûrész 12.000 Ft-ért és egy
minikonyha: 2 lapos sütõ, grillezõ 15.000 Ft-ért. Ér-
deklõdni: 06 (25) 461 196, 20 óra után. (0414822)

Sárbogárdon COOP ABC fölött 70 m2-es lakás el-
adó. Érd.: 06 (30) 428 4483. (0414821)

Árpád-lakótelepen 3 szobás, erkélyes, földszinti la-
kás, pincével, beépített konyhabútorral, azonnal be-
költözhetõ állapotban eladó. Ár: 7,4 millió. Tel.: 06
(20) 474 5530. (0414684)

Ady-lakótelepen lakás eladó; 06 (30) 378 3405.
(0414682)

Mosógép, centrifuga jó állapotban eladó. Sárbo-
gárd, Árpád u. 102. (0414820)

Damjanich u. 18. szám alatt ház eladó. Érd.: Damja-
nich u. 26., 06 (25) 461 830. (0414680)

Sárbogárdon, a Deák F. utcában 1600 m2-es beépít-
hetõ telek sürgõsen eladó. Irányár: 1M Ft; 06 (30)
258 6665. (0414818)

Könyvelés, bérszámfejtés, tb-ügyintézés társasá-
goknak, magánszemélyeknek, õstermelõknek. 06
(25) 462 688, 06 (20) 488 7560, 06 (70) 369 4638.
(0414817)

Jó állapotú babakocsi, pelenkázó eladó. Ár: 10.000
Ft. 06 (30) 533 9420. (0414816)

Vajtán 94 m2-es tehermentes élelmiszerbolt beren-
dezéssel és mûködési engedéllyel eladó; 06 (30)
568 6967, 06 (30) 362 4141. (0414815)

Árpád-lakótelepen 4. emeleten erkélyes lakás el-
adó. Érd.: a délutáni órákban. Tel.: 06 (30) 545 9720.
(0414814)

Tapasztalt, idõsebb asszony gyermekfelügyeletet,
háztartás vezetését, esetleg házi kert gondozását,
beteg ápolását vállalja. Leinformálható. Tel.: 06 (30)
298 3843.

Eladó jó állapotban lévõ táskavarrógép és lábbal
hajtható, süllyesztõs Singer varrógép. Tel.: 06 (25)
460 349. (0414675)

Dombóvár-Gunarason háromszobás, gázkonvekto-
ros nyaralóház a gyógyfürdõhöz közel sürgõsen el-
adó. 06 (30) 598 6009. (0414815)

Szakdolgozatok, diplomadolgozatok gépelését vál-
lalom. Telefon: 06 (70) 338 5085.

Hitelügyintézés! Ingatlanfedezetes és személyi hi-
telek most költségek nélkül. Érd.: 06 (20) 323 6011.
(0414695)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

WWW.MOONLIGHTEROTIKA.HU. (0414621)

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.,

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583.

ESKÜVÕ, SZÜLETÉSNAP, BALLAGÁS…
BÍZZA RÁNK!

Jelentkezni: 06 (25) 236 970. (0214246)

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2007. április 21-én, szombaton.

ÚJRA ÖLTÖNY-, KABÁT-
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, kosztümjét, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
*2-3 részes szövet- és gyapjúöltönyök; * 2-3 részes elegáns kosztümök, pe-
lerinek; * nõi, férfiszövetkabátok a készlet erejéig!

Márkás FÜRDÕRUHA-KIÁRUSÍTÁS
36-50-es méretig!

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2007. április 24-én, kedden, 9-13 óráig.

AKCIÓ
ÁPRILIS 20-tól!

CILLIT BANG 2 féle 600 Ft
VANISH fehérítõ 1 liter 400 Ft
LENOR Summer 1 liter 390 Ft
ALWAY'S eü. betét 330 Ft
DOVE tusfürdõ 450 Ft
DOVE deo többféle 575 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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Nyílt
tér

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

idõs SAJTOS JÓZSEFNÉ,
született Ulcz Ilona

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,

gyászunkban osztoztak.

Külön köszönet az Avar Temetkezési
Vállalat lelkiismeretes munkájáért.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

özv. KAJÁRI ISTVÁNNÉ
született Horváth Rozália

temetési szertartásán
részt vettek, utolsó útjára

elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.

Külön köszönjük
a református gyülekezet

kimagasló szolgálatát és a
Lekner Kegyelet dolgozóinak

precíz, alapos munkáját.

Gyászoló család

Kérdezték
Szemét a temetõben

A sárszentmiklósi temetõben kedden
délelõtt égett a szemét. Miért gyújtják be,
miért nem szállítják inkább ki a szemétte-
lepre?

Válasz
Heiland János temetõgondnokot kérdez-
tem, aki elmondta, hogy ismeretlen tettes
begyújtotta éjjel a szállításra elõkészített
szemetet. A száraz idõben a tûzzel már
nem tudtak mit kezdeni.
Megjegyeztem, hogy több szemetes kon-
téner kellene, amibe a szemetet rakhat-
nák a temetõlátogatók. Ezzel kapcsolat-
ban Szûcs Attila, a Közév Kft. üzem-
ág-vezetõje elmondta, hogy most folyik a

temetõ aljának kitakarítása, és a terep-
rendezés. Rengeteg szemét felhalmozó-
dott ezen a bozótos részen az évek során.
Ennek egy része a temetõben keletke-
zett, egy jelentõs része azonban a környe-
zõ lakosság, a temetõ szomszédsága által
ide kiszórt, sok esetben a kerítésen ke-
resztül áthajigált hulladék, szemét, kerti
nyesedék. Ennek eltakarítása után a
sárszentmiklósi temetõbe helyeznek még
ki konténereket több helyre. Arra kérik a
temetõlátogatókat, hogy a síroknál kelet-
kezõ hulladékot ezekbe a konténerekbe
tegyék majd. A környékbelieket pedig ar-
ra kérik, hogy ne hordják bele ezekbe a
konténerekbe a saját háztartási szemetü-
ket, rakják azt saját kukájukba, illetve an-
nak szeméttelepre szállításáról saját költ-
ségükön maguk gondoskodjanak.

Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel várjuk Önt

2007. április 21-én,
16 órára

az Aba nagyközség
központjában megszületett

„Emlékezõ fák”
stációösvény

megszentelésére és
avatására!

A megszentelést Spányi Antal
megyés püspök végzi.

Angyalének címû elõadásukkal
muzsikás emberek

ébresztgetik a szívünkben lakozót.

A százéves hársfáknak támaszkodó
stációkat Kõ Boldizsár készítette.

Virtuális harcosok
A számítógépes játékok megszállottjai vették birtokba a József Attila Mûvelõdési
Központot szombaton, hogy reggeltõl estig virtuális csatákat vívjanak egymással a há-
lózatba kötött gépeiken. Az úgynevezett LAN-partit a nemrégiben alakult Sárbogárdi
Informatikai Közhasznú Egyesület ifjú tagjai szervezték. A díjakért folytatott verse-
nyen sárbogárdi fiatalok vettek részt egyénileg illetve csapatban, és négyféle játék
közül választhattak.
Néha azért arra is maradt idejük, hogy pótolják a harc és koncentráció közben elvesz-
tett energiájukat.

Hargitai Kiss Virág

Hétvégén az eddigieknél is nagyobb érdeklõdés mellett rendezték meg az
MLSZNUPI-torna következõ kerületi fordulóját a sárbogárdi sportpályán.

/H/

Cserbenhagyó gázolta el a biciklist
Súlyos sérülésekkel szállították kórházba azt a kerékpárost, akire kedden hajnalban,
az úton fekve találtak rá Sárbogárdon.
A súlyosan sérült biciklist hajnali fél 4-kor találták meg a sárbogárdi fõúton. A rendõr-
ség adatai szerint a kerékpáros Cece felõl érkezett, mikor egy mögötte haladó autó át-
gázolt rajta. A gépkocsi sofõrje megállás nélkül továbbhajtott, autója azonban megsé-
rült, a helyszínen üvegmaradványokat találtak a helyszínelõk. A biciklis mindent meg-
tett biztonsága érdekében, jármûvén égtek a lámpák, és õ maga láthatósági mellényt is
viselt; azonban a kórházban, ahova súlyos sérülésekkel szállították a mentõk,
megállapították, hogy a baleset bekövetkeztekor enyhén ittas lehetett.

/H/

Sznupi-Sznupi-
torna újratorna újra


