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Anyák napja az óvodában
Utolsó alkalommal ünneplik az anyák napját a
Hõsök terei óvodában. A csoportok más-más
napra várták és várják az édesanyákat, nagy-
mamákat. Nagy izgalommal készültek a gyer-
mekek és az óvó nénik is erre a meghitt ünnep-
re. Virágokkal díszített, illatozó csoportszo-
bák, ünneplõbe öltözött, csillogó szemû gyere-
kek fogadták a szülõket az elmúlt napokban.
Az apróságok énekekkel, körtánccal és ver-
sekkel köszöntötték a mamákat, majd egy kis
ajándékkal, virággal kedveskedtek nekik, egy
nagy ölelés vagy puszi kíséretében. Bizony, a
meghatottságtól nem egy tekintet könnybe
lábadt.

Hargitai Kiss Virág

Rajta ifjak, útra fel!

Pénteken még vidáman sétáltak végig a városon kora reggel a maskarába öltözött bo-
londballagók. Szombaton viszont már az elválás gondolatától könnyezve búcsúztak a
végzõs osztályok a gimnázium udvarán.

Írásunk a 3. oldalon olvasható.

Megjelent
Hargitai

nagymama
szakácskönyve
Ételed az életed

címmel.

Kapható a Bogárd és
Vidéke Lapkiadóban és az
újságot árusító boltokban,

2.500 Ft-os áron.

80 év tapasztalat,
900 recept és jó tanács,

6 év gyûjtõmunka,
3 féle áttekintési lehetõség!
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Jásszentlászlótól Rómáig
A dégi Festetics-kastélyban május 5-én
nyitották meg Kõ Pál Kossuth-díjas szob-
rászmûvész és családja: Halassy Csilla
szobrászmûvész, Kõ Virág festõmûvész,
Kõ Boldizsár grafikus és szobrászmûvész,
valamint a család gyermekeinek: Kõ Láz-
ár, Ábel, Benedek és Bálint csoportos ki-
állítását.
A nagy családnak szinte minden tagja
foglalkozik képzõmûvészettel, és mind
ott voltak a megnyitón. A nagyon erõs ka-
rizmával rendelkezõ családfõ nagypapás,
derûs mosolyával ölelte magához gyer-
mekeit és unokáit.
Verebics Géza köszöntõje után a dégi
Szivárvány kórus két énekszámmal szere-
pelt.
Vajkai Zsófia néprajzkutató méltatta az
alkotókat és a kiállított mûveket.
Az elsõ kiállítótermet a gyerekek rajzai
töltötték meg. A sajátosan színes, mani-
pulációtól mentes, õszinte gyermekvilág
természetes hangulati keretet adott az
egész tárlatnak. Kõ Virág lírai hangulatú
képei elõtt sokáig idõztem. Boldizsár var-
rott, színes, folklorisztikus, groteszk
szobrai már ismerõsként köszöntek ránk
az abai stációk után. Kõ Pált Sára Sán-
dorról készült grafikája elõtt fotóztuk
többen, majd a kisteremben Boldizsár
munkái elõtt beszélgettünk.
Kõ Pál, a képzõmûvészeti egyetem taná-
ra, 1941-ben született. Pályája a Jásszent-

andrásra készített stációval kezdõdött.
Ott Aba Novák Vilmos jásszentlászlói
freskója volt rá nagy hatással. 1963-ban
vették föl a képzõmûvészeti fõiskolára,
ahol Somogyi Józseftõl tanult szobrásza-
tot. Karrierje gyorsan ívelt fölfelé. Gro-
teszkbe hajló kézmûves szürrealizmusa, a
számtalan stílusban való otthonossága
folytán, kiállításai mindig nagy figyelmet
kaptak.
1995-tõl a Magyar Mûvészeti Akadémia
tagja lett. 1975-ben Munkácsy Mihály-dí-
jas, 1990-ben megkapta a Magyar Mûvé-
szetért Díjat, 2001-ben a Kossuth-díjat,
2006-ban a Prima Primissima-díjat. 1993-
tól lett a Magyarok Világszövetségének
Képzõmûvészeti Szövetségének elnöke.
2001 pünkösdjén avatták a Gellérthegy
sziklakápolnájánál Szent István-szobrát.

Pályája csúcsaként õ készíthette el a vati-
káni Magyarok Nagyasszonya kápolna
kisdombormûveit.
Így jutott el a jásszentandrási stációtól
Rómáig.
No, és Dégre, a dégi családi kiállításra
Verebics Géza két lánya és édesapjuk in-
vitálására jött el családostól. A Verebics
lányokat Kõ Pál rendkívül tehetséges ta-
nítványaiként tartja számon. A lányok
édesapja, Verebics Géza ny. polgármes-
ter, a dégi Múzeumbarát Kör és a Feste-
tics Antal Alapítvány elnöke alapos szer-
vezõmunkával készítette elõ a nagy sike-
rû kiállítást.
A tárlat folyamatosan nyitva tart, érde-
mes egy családi kirándulásba beiktatni
egy sétát a dégi Festetics-kastély termei-
ben e képek közt.

Hargitai Lajos

Tizenkét kõmíves

Csak ámultam, bámultam a Kossuth
Zsuzsa Általános Iskola alsósainak

produkcióin. Múlt héten rendezték az is-
kola alsó tagozatosainak kulturális be-
mutatóját a József Attila Mûvelõdési
Központban. Örvendetes, hogy sok szülõ
is eljött a bemutatóra, bár az délelõtt volt.
Elsõsorban a gyerekek közti családias
szellem, a kicsik és nagyok közti szolidari-
tás fogott meg. A szeretetteljes légkör, az
egymásra figyelés, a gyerekek és pedagó-

gusaik lelkesedése emelte a bemutatott
produkciókat. Ebbe az iskolába különbö-
zõ fejlettségû, különbözõ fejlõdési lehe-
tõségû gyerekek járnak, akiknek az egyé-
ni útját ez a közösségi szellem nagyban
segíti. A kicsik a nagyokkal kézenfogva
tanulják meg Weöress Sándor verseit,
együtt mozognak, táncolnak. A dramati-
kus játékban keresnek szerepet minden-
kinek, mert így lesz igazi közösségi él-
mény az elõadás.

Meglepõdtem, amikor az egyik csoport a
Tizenkét kõmíves archaikus nyelvezetû
balladájával jelent meg a színpadon. Bá-
tor vállalkozásnak tûnt, és sikerült nekik
a drámai hatást elérni a nézõközönség-
nél. Ezért vastapsot is kaptak. Óriási
munkát végzett a gyerekeket betanító ta-
nár néni. De ugyanígy látható a kitûnõ
pedagógiai munka, amikor csak egy lab-
dát kell a zene ritmusára feldobni, elkap-
ni, gurítani, fej fölé emelni, vagy egy kör-
játékban együtt tapsolni, forogni, együtt
lépni. A végén egy eleven lánycsapat
pomponos tánccal zárta a mûsort.
Élmény volt kívülállóként is részt venni
ezen a bemutatón.

Hargitai Lajos
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RAJTA IFJAK, ÚTRA FEL!
A Gaudeamus igitur (Rajta ifjak, útra
fel!) dallamát dúdolgattam már napok-
kal a gimnázium ballagási ünnepsége
elõtt. A felcseperedett diákokat nézve a
padokban, a szerenádon és a bolondbal-
lagáson, eszembe jutottak a mi búcsúnkat
megelõzõ hetek és maga az ünnepély,
amin elõször csak nevetgéltünk zava-
runkban, aztán hirtelen elpityeredtünk
— akárcsak a most elköszönõ 12. b és 12.
c osztály.
Az ember szellemi, lelki alakulásában
legmeghatározóbb évek nem vesznek ho-
mályba soha. Bármilyen lázadó is sokszor
egy ifjú diák, megérinti az elválás ezektõl
az évektõl, a társaktól, iskolától. Ha nem
is érzi ezt azonnal mindenki, egyszer min-
denképpen megilletõdve döbben rá, hogy
képtelenség az emlékezetbõl kitörölni az
itt töltött éveket.
A sokéves hagyományokhoz híven az al-
sóbb osztályok jázminba, labdarózsába,
orgonába, nõsziromba öltöztették az
egész épületet, feldíszítették a termeket,
és egy-egy szál virággal köszöntek el a ter-
meken végigvonuló búcsúzóktól. Az idõ-
járás is megenyhült néhány órácskára a
ballagók kedvéért, így az oly sokszor em-
legetett gesztenyefák alatt sorakozhattak
föl a két osztályfõnök, Bunfordné Szõ-
nyegi Csilla és Molnár Andrea mögött. A
11. évfolyam ünnepi mûsorral készült er-
re az alkalomra. Az elérzékenyült pilla-
natokat Boda János igazgató és Kovács
Nóra 12. c osztályos tanuló humorral fû-
szerezett beszéde oldotta könnyes mo-
sollyá.

A ballagási ceremónia befejezéseként a
végzõs osztályok elhelyezték virágaikat a
közösen ültetett fa és a Petõfi-szobor
elõtt, majd az igazgató jelképesen be-
csukta mögöttük az iskola kapuját. Néhá-
nyan ugyan bent ragadtak, de remélhetõ-
leg ez inkább szerencsét hoz nekik a
hétfõtõl zajló érettségi vizsgákon.

Hargitai Kiss Virág

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.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Sárbogárd város polgármesteri hivatala ál-
lást hirdet gazdasági osztályvezetõ mun-
kakör betöltésére.
A jelentkezés benyújtásának határideje:
2007. május 31. A jelentkezés elbírálásá-
nak határideje: 2007. június 5. Az álláshely
a jelentkezések elbírálását követõen azon-
nal betölthetõ.
A jelentkezéseket dr. Krupa Rozália jegyzõ
részére kell benyújtani. Cím: Sárbogárd,
Hõsök tere 2. A feltételekrõl ugyanitt érdek-
lõdhetnek.

TÁJÉKOZTATÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
2007. május 26-án, szombaton, reggeltõl
kora délutánig a HÕSÖK TEREI PARKOLÓ
rendezvény (városi gyermeknap) miatt LE-
ZÁRÁSRA KERÜL. Megértésüket köszön-
jük!

Polgármesteri hivatal,
Barna Edina szakreferens
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Egy sárbogárdi könyv bemutatóján
Hétfõn este mutatták be a városi

könyvtárban Szõnyegi Hajnalka
könyvét, mely nyomatott 2007. évben
Sárbogárdon, a Bogárd és Vidéke nyom-
dájában. A címe: „A Sárbogárdi Iparos
Olvasókör jegyzõkönyve 1924-37.”
Az újságban olvashatták már a Sárbo-
gárd helytörténete szempontjából oly
nagy jelentõségû könyv ismertetését né-
hány héttel korábban. Most nagy számú
érdeklõdõ jelenlétében a lektor, dr. De-
meter Zsófia, a Szent István Király Mú-
zeum muzeológusa mutatta be a könyvet,
ugyanakkor méltatta a sárbogárdi szár-
mazású Szõnyegi Hajnalka, a megyei
könyvtár könyvtárosának igényes kutató-
munkáját.
A jegyzõkönyvek általában nem tartoz-
nak az izgalmas olvasmányok közé, ez
mégis az. Benne a két világháború közti
Sárbogárd életébe nyerünk bepillantást.
Abban az idõben gombamód szaporod-
tak az egyesületek, körök, és ezekben szí-
nes, mozgalmas élet zajlott. Nagyon ko-
molyan vették akkor ezt a tevékenységet.
Tisztségviselõik valódi megtiszteltetés-
nek tekintették megbízatásukat, amit
nagy gondossággal láttak el. Ennek bizo-
nyítéka a minden apró részletre kitérõen
megírt iparos olvasóköri jegyzõkönyv is,
ami Szõnyegi Hajni most megjelent
könyvén keresztül emlékül, s a kor hiteles
tanúságaként ránk, az utókorra hagyo-
mányozódott.
Az iparos olvasókörnek igen gazdag
könyvtára volt. Újságokat is járattak. Ez
segítette a helyi iparosság mûvelõdését, a
világban való tájékozódását. Dalárdájuk,
színjátszó csoportjuk mûködött, a nyilvá-
nosság számára fenntartott közösségi
termükben pedig esténként találkozhat-
tak, megbeszélhették a világ dolgait, le-

hetett biliárdozni, kártyázni, sör és bor
mellett eltölteni az idõt.
Volt a reformátusoknak, katolikusok-
nak, a vasutasoknak is olvasóköre, dalár-
dája, színjátszó egylete, és voltak más pol-
gári körök is Sárbogárdon. Az iparosok
mûvelõdési, társasági élete volt ezek
egyike.
Ha az ember az akkori sárbogárdi világra
tekint, szembetûnõ az akkori közösségi
élet rendkívüli elevensége. Ezek és az
ezekhez hasonló körök, egyletek dinami-
zálták az akkori polgári társadalmat szer-
te egész Magyarországon. A háború utá-
ni kommunizmusban Rákosiék nem vé-
letlenül tekintették egyik fontos felada-
tuknak ennek az eleven közösségi moz-
galomnak a gyökereit kiirtani. Egy tollvo-
nással szüntették meg e köröket, mozgal-
makat, hogy utána kiteljesedhessen a dik-
tatúrájuk. Errõl szólt Leszkovszki Albin
tanár úr is a könyvbemutató kapcsán hoz-
zászólásában. Hozzátette még, hogy a vá-
ros akkori dinamikus fejlõdése ennek a
közösségi, kulturális fejlõdésnek is volt

köszönhetõ. Ez példa lehet a mai kor em-
bere számára is. A mostani városvezetõk
hasznos kézikönyve lehetne e kiadvány
például abban, hogy akkor milyen komo-
lyan vették, mekkora felelõsségérzettel
látták el feladatukat azok, akik szervez-
ték az akkori társadalmi életet, vezették a
települést. Körülnézve a teremben, a vá-
ros mai vezetõi közül egyet se láttunk. Ki
mondja majd meg nekik, hogy milyen
fontos eseménytõl maradtak távol?
Reméljük, ha az újságban olvasnak errõl,
mégis elõveszik e könyv ajándékba
kapott példányát, és nemcsak belelapoz-
nak, hanem el is olvassák azt.
Dr. Kellner Józsefné Viola a hetvenes
években a helytörténeti mozgalom szer-
vezõje volt. Szõnyegi Hajni ebben a hely-
történeti körben kapott indíttatást, hogy
ezzel a témával foglalkozzon. Viola visz-
szaemlékezésében felidézte azt a mûve-
lõdési központban rendezett, csodálatos
helytörténeti kiállítást, ahol elõször lát-
hattuk az iparos olvasókör zászlaját és
dokumentumait, a pénztárkönyvet és a
jegyzõkönyvet. Hajni ekkor lapozta végig
elõször a megsárgult lapokat. Ezt késõbb
közgyûjteményi célra Kutassy József a
könyvtárnak adta át. Ez a jegyzõkönyv
lett Hajni szakdolgozatának és e könyv-
nek az alapdokumentuma.
A könyv igényesen megtervezett borító-
ját Hargitai Kiss Balázs készítette. Ezen
szinte anyagszerûen tapintható az olva-
sókör zászlajának selyme, és egy csoport-
képrõl alatta mosolyognak ránk az olva-
sókör mûkedvelõ közösségének tagjai.
A könyv megvásárolható, illetve utánvét-
tel megrendelhetõ a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban, 2.500 Ft-os áron.

Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ RÉTIMAJORI—ÖRSPUSZTAI NYÍLT TÚRÁRA
A találkozó helyszíne a rétszilasi vasútállo-
mástól 500 m-re található.
Idõpontja: 2007. május 19. (szombat).
Cél: a védett halastavak élõvilágának bemu-
tatása, a halászati múzeum meglátogatása.
Valamennyi résztvevõ emléklapot kap!
Programtervezet:
9 órakor: gyülekezés Rétimajorban;
9.20 órakor: megnyitó, a múzeum meglátoga-
tása (Rétimajorban III. osztályú büfé üzemel.);
10.00 órakor: gyalogtúra a rétimajori,
örspusztai halastavak mentén; túravezetõ:
Németh Pál, túratáv: kb.7 km (szintemelke-
dés nincs);
12.00 óra körül: ebéd (az azt elõre megrende-
lõknek) — zöldövezetben, tóparton; utána is-
merkedés a terület gazdáival, Killer Gáborral
és családjával.

A találkozó zárása kb.14 órakor lesz, de min-
denki addig maradhat, ameddig akar!
Ebéd: halászlé — mindenkinek akkora meny-
nyiség, amennyit el bír fogyasztani! Valamint
egy kis lélekmelegítõ. Az ebéd ára: 1100 Ft.
Az ebéd igényét május 10-éig kérjük tudat-
ni, és a megrendelt mennyiség árát a hely-
színen befizetni. (Killer Gábor telefonja:
06 (20) 9134 265.)
A halásztanyán, bolti áron, ital is kapható! (Kí-
vánság szerint bor, sör, üdítõ!)
Közlekedés: a találkozó helyszíne megközelít-
hetõ vonattal Székesfehérvárról, Dunaújvá-
rosból és Budapestrõl is.
— Sárbogárd vasútállomás megközelíthetõ a
helyi járatos autóbusszal is.
— Rétimajor autóbusszal, autóval megköze-
líthetõ a 63-as úton Mezõszilas felé — Örs-

puszta után Sáregres irányába, a Rétimajort
jelzõ táblánál balra fordulva.

Az ebéd helyszíne hasonló irányban, de a
Szabadbattyán jelzõtáblánál jobbra fordulva,
kb. másfél km után az elsõ sorompónál jobbra
bekanyarodva érhetõ el.

Ha igény van rá, az ebéd helyszínérõl Sárbo-
gárdra autóbusszal beszállítjuk a résztvevõ-
ket, csekély térítés ellenében, amit elõre ké-
rünk jelezni.

Jelentkezés, illetve egyéb felvilágosítás a
06 (30) 429 8964-es telefonon Németh Pál-
nál.

Mindenkit nagy szeretettel várunk, jó idõt,
kellemes napot kívánunk!

Sárbogárdi városi bizottság
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Szent Flórián követõi
Flórián napja alkalmából egy rövid ünne-
pi gyûlésre került sor a Sárbogárdi Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltóság udva-
rán kedden reggel, ahol többen is elisme-
résben részesültek.
Mint azt Varga Zoltán beszédében el-
mondta: Szent Flórián élete és halála
megmintázza az elkötelezett hivatástu-
datot, melynek alapja a munkába vetett
hit és a hagyományokhoz való ragaszko-
dás. Minden korszakban szükség volt bá-
tor nõkre és férfiakra, akik harcoltak az
elszabadult elemekkel, életet, vagyont
mentettek, miközben sokszor maguk is
áldozatul estek. A ma tûzoltóinál a hõsi-
esség, bátorság, önfeláldozás, bajtársias-
ság fizikai és szellemi felkészültséggel,
gyakorlati tapasztalattal, hivatástudattal
párosul, és egyre modernebb technikai
eszközök segítik a munkájukat. Flórián
ünnepe alkalmat ad arra, hogy a tûzoltók
társadalma, mely szótlanul teszi dolgát a
mindennapokban, reflektorfénybe kerül-
jön, jutalommal ismerjék el egész évi
munkájukat, és emlékezzenek az elõzõ
generációkra, akiktõl átvették a staféta-
botot.
Elõléptették fõtörzsõrmesterré Imre
Antalt, Pálinkás Istvánt és Vámosi Ist-
vánt. Dicséretben és jutalomban része-
sültek: Becseiné Sárközi Erika, Barabás
Tibor, Gárdonyi Ferenc, Imre Antal, Ke-

resztes Imre, Király János, Kovács Gá-
bor, Kõvágó Dezsõ, Madarasi Lajos,
Meilinger János, Némethné Gulyás Ka-
talin, Pálinkás Attila, Pálinkás István,
Petrovics József, Ragyamóczki István,
Sipiczki János, Zádori Zoltán, Vámosi
János, illetve a VI. Országos Tûzoltó
Szakmai Vetélkedõn vezetõi kategóriá-
ban 2. helyezést elért Sohár László és 5.
helyezett csapata: Barabás Tamás, Fodor
Zoltán, Fülöp András, Hegedûs József és
Kis Csaba. A csapat tagjainak Juhász
János polgármester emléklapot nyújtott
át a város nevében.
A sárbogárdi képviselõ-testület Vámosi
Jánost választotta Az Év Tûzoltójává. A
díjat és a vele járó jutalmat a polgármes-
tertõl valamint Varga Zoltántól vehette

át a tûzoltó hadnagy hétfõn, Székesfehér-
váron, a megyei Flórián-napi ünnepség
keretében. A tûzoltóság parancsnoka
Kõfejû László tûzoltó századosnak ado-
mányozta Az Év Tûzoltója címet, a vele
járó dicséretet és jutalmat.
Mindnyájuknak gratulálunk! Esemény-
mentes szolgálatot kívánunk!

Hargitai Kiss Virág

TANÖSVÉNY
A tavalyi évben Nagy-
lók község közigazgatá-
si területén, ami a
Natura 2000 Termé-
szetvédelmi Terület ré-
sze, kijelölésre került
egy 14 km hosszú tan-
ösvény, amit Nagylóki
Iringó Tanösvénynek
neveztünk el. A nevét a
területen elõforduló irin-
gó növényrõl kapta.
A tanösvény arra hivatott szolgálni, hogy a Mezõföld állat- és nö-
vényvilágát megismertessük a helybéliekkel, valamint mindazokkal,
akik hozzánk ellátogatnak. A tanösvény 10 megállóhellyel van kiala-
kítva, táblákkal, térképpel ellátva. A szakmai összeállítást dr. Lendvai
Gábor sárbogárdi ökológus végezte.
A tanösvény elsõ hivatalos bejárása 2007. május 12-én, 10 órakor
kerül megrendezésre (indulás a kultúrháztól). Az eseményre meghí-
vást kapott a Sárbogárdi kistérség összes polgármestere, a környezõ
település iskoláinak diákjai, a helyi diákok és lakosok, más területrõl
érkezõ természetkedvelõ emberek, valamint Tóth László, a Magyar
Sportturisztikai Szövetség elnöke, a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium fõosztályvezetõje; Vígh-Tarsonyi László, az MSTSZ Kelet-Ma-
gyarországi Régió vezetõje, Nagylók község tiszteletbeli polgára;
Südi Iringó versenytáncos, a tanösvény névrokona, népszerûsítõje;
dr. Lendvai Gábor ökológus.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Tóth József polgármester

Tûzoltónak lenni
Tûzoltónak lenni?
Két szó! Valóban ennyi?
Ahogy emlékek ködén át merengek!
A gondolat színt s képeket teremtett!

A piros, az jelent meg elõször!
A lángok és száguldás pirosa!
Aztán a sikító hang, mi életért sikít!
Az éj sötétben harsogó sziréna.

Aztán a szag, a keserû, fullasztó, kissé édes,
Van benn még valaki? Bemegyek! Rémes!
Aztán a hideg érintés, már nincs benne élet!
S hosszan a semmibe merengõ szemét nézed!

Aztán a súly, mi reád görnyed, taszít a mélybe,
Istenem, milyen fiatal volt, jó volna, ha élne!
Aztán a víz tisztító zuhataga ömlik, eláztat,
A láng sziszegve menekül, felhõbe vágtat.

Aztán egy kormos arc. Csizmatársam!
De jó, hogy itt van, hogy megláttam!
Aztán vad képek, az ágyon hanyatt fekve,
S várod, mikor futsz újból a semmibe lihegve.

Fehér Tibor tû. õrgy.
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Cantate vasárnap
Május 6-án, a délelõtti istentisztelet keretében ünnepelte a
sárbogárd—sárszentmiklósi evangélikus közösség az egyházi
ének és zene vasárnapját, melyre az óegyházi hagyomány sze-
rint általában a húsvét utáni negyedik vasárnap kerül sor. A va-
sárnap elnevezését a nap nyitózsoltáráról, a 98 zsoltárról kapta:
„Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadu-
lást szerzett az õ jobb karja.” Errõl a húsvéti csodáról, a feltá-
madott Jézus Krisztusról mint élõ Úrról szólt igehirdetésében
Bõjtös Attila lelkészi munkatárs. A ma is csodákat átélõ keresz-
tyén ember válasza lehet Isten tettére az ének és a zene. A Bib-
lia és az egyháztörténet, de napjaink eseményei is számtalan
példát adnak erre. Ehhez az ünnepléshez járultak hozzá a ma-
guk módján a Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
sárszentmiklósi tagozatának növendékei.
Az istentiszteletet Varga Mátyás és Pogány Dániel altfurulya
kettõse nyitotta meg Jákob Zoltán orgonakíséretével. Elõadá-
sukban Bach 106. kantátájának hangszeres tételét hallhattuk.
Szummer Ádám és Horváth Réka trombitán illetve orgonán ve-
zették a gyülekezeti éneket, a 134. genfi zsoltárt. Varga Júlia
Beethoven egyik német táncát, Stefán Melánia Athéné pedig
Telemann Fantasiáját játszotta klarinéton illetve zongorán. A

sort Mezõ Bálint és Dizseri Barna gitárkettõse zárta egy ma-
lagenjával, azaz egy andalúz tánccal. Külön elismerés illeti az
elõadókat azért, hogy hangszeres produkcióikat az istentiszte-
let menetébe szõve adták elõ, ami rájuk nagyobb terhet rótt
összpontosításban, kiállásban, figyelemben. A gyülekezetnek
viszont nagyobb örömet jelentett így hallgatni szolgálatukat.

(-b,-n)

Kirándulás Gyõri-majorba
Május 1-jén, a szentmise után, ragyogó
napsütésben, 23 fõvel, a Csákvári házas-
pár szervezésével a fenyvesben 8 km-es
gyalogtúrára mentünk. Az úti cél Gyõ-
ri-major volt, ahol szüleim summások
voltak. A túrán 13 évestõl 74 évesig vettek
részt. Énekelve, boldogan róttuk a feny-
ves útjait, felvertük az erdõ csendjét, s
szívtuk az erdõ tiszta levegõjét — tettünk
egy pár lépést egészségünkért. Menet
közben megéheztünk, a csodálatos fe-
nyõfák alatt megálltunk; Kókányné Ró-
zsika, aki kalauzolt bennünket, megterí-
tett, mindenkit kacsazsíros kenyérrel, pó-
réhagymával, savanyúsággal, pogácsával
kínálgatott, de persze mindenki hozott
enni, inni a hosszú útra. Ettünk, ittunk,
újra gyereknek éreztük magunkat, s már
a következõ kirándulást tervezgettük. A
túrára velünk jött a falu kántornéja, Júlia
nõvér, és Gábor atya is, aki még tovább
barangolt volna a csodálatos erdõben.
Ruczné Irénke kocsival jött utánunk,

mert voltak köztünk, kiknek a lábát mû-
tötték, és nem nagyon bírták a menést, de
az akarat megvolt bennük és tettek az
egészségükért valamit. Béresné, a legidõ-
sebb, sántítva, de végiggyalogolta a hosz-
szú utat Czeinernével együtt, s végül oda-
értünk Gyõri-majorba, ahol már a házak-
nak nyoma sem volt, de a csodálatos,
öreg, vörös fenyõfákban gyönyörködhet-
tünk. Igaz, már sok kipusztult a különle-
ges fákból, amiket Csákváriné megörökí-
tett. Szeretnénk, ha ezeket a csodálatos
fákat nem vágnák ki, hogy az arra járók

továbbra is gyönyörködhessenek ben-
nük. Majd másik útvonalon hazaindul-
tunk, Szedresnél jöttünk le a birkalege-
lõn keresztül, amely nagyon tetszett Gá-
bor atyának. Hazaérve Ruczné Irénké-
hez mentünk ki, aki finom pörkölttel,
húslevessel, süteménnyel várt bennün-
ket, melyet Berkei Laci bácsi és Blaskóné
Margitka fõztek. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Köszönjük Rucznénak a szíves
fogadtatást.

Kókányné Rózsika

A Sárréti Vízi Társulat

2 fõ munkatársat felvesz

GÉPKOCSIVEZETÕI,
nehéz- és könnyûgép-
kezelõi végzettséggel.

Sárbogárd, Árpád u. 8.

Telefon: 06 (25) 508 395
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Ausztráliai utazás 6.
A kempingek, ahol meg-
szálltunk Tasmaniaban,
nagyon olcsók voltak.
Egy hatalmas sátorhe-
lyért két fõre 3.000 Ft-
nak megfelelõ összeget
fizettünk. Ebben benne
volt a kocsi parkolása, a
fürdõ és a hûtõvel, tûz-
hellyel, mikroval, tea- és
kávéfõzõvel, kenyérpirí-
tóval (egyes helyeken
még kanapéval és tévével
is) fölszerelt, szabadtéri
konyha használata.
Harmadnap egy falucska,
Pyengana sajtüzeménél
tettünk látogatást elsõ-
ként. A cheddar készíté-
sének fortélyaiba az üzem nagy ablakain
keresztül nyerhettünk bepillantást, a
kész termékeket pedig a hozzá tartozó
kávézóban lehetett megkóstolni, megvá-
sárolni. Nem tudtam ellenállni egy szelet
sajttortának! De vettünk egy darab sajtot
is, ami egy kis keksz és alma kíséretében
elûzte éhségünket, mert egy darabig nem
kerültünk falu közelébe. Két vízesést
néztünk meg a hegyekben: a sziget egyik
legmagasabbikát, a 100 m-es St Colum-
bat, és a Ralph’s nevezetût, ami egy sza-
bályosan barázdált sziklán fut a mélybe
vékony érként. Ez utóbbihoz egy hosszú,
murvás, kanyargós út vezetett, ami pró-
bára tette a türelmünket. Ráadásul a kö-
vetkezõ látnivalóhoz, a Barrow hegy tete-
jére el sem jutottunk, mert le volt zárva az
út, és nehezen találtuk meg a szállásun-
kat. Úgyhogy alig vártuk már, hogy nyu-
govóra térjünk egy kiadós zuhany után.
Érdekes, hogy egy ilyen nap minden
kiránduláson adódik, akárhová is megy
az ember.
Másnap egy káprázatos nemzeti park,
Cradle Valley (’bölcsõvölgy’) várt ránk,
ami kárpótolt minket az elõzõ napért. Az
oda vezetõ úton megálltunk Sheffield-
ben, ahol a házak falaira az egykori helyi
életet, jellegzetességeket megörökítõ ké-
peket festettek. Láttunk itt két lámát is.
Az egyiket egy bácsi sétáltatta, a másik
egy kocsi platóján kesergett frissen nyír-
va.
Cradle Valley-be nem lehet csak úgy be-
menni. Vagy a nemzeti park buszaival le-
het behajtani, vagy jegyet kell váltani,
hogy eljuthasson az ember a park szívébe,
a Dove (galamb) tóhoz. Rengeteg, kü-
lönbözõ hosszúságú és nehézségû túraút-
vonal közül lehet választani itt, amik na-
gyon jól ki vannak táblázva. Még az út tel-
jes tartama is fel van tüntetve rajtuk. Mi
egy háromórásat választottunk a Lilla, a
(csak nevében) Kráter és a Wombat ta-
vakhoz, illetve a Cradle hegy nem túl ma-
gasan lévõ kilátóihoz. A tavak más-más
szinteken helyezkedtek el, így a legmaga-

sabb pontról mindegyiket egyszerre fog-
hatta be a szemünk. A gyalogút nagy ré-
sze masszív fapalló volt, hogy megóvják
az õsi növényzetet. Az út egyik része egy
olyan területen vezetett át, ami hasonló a
Gyûrûk ura címû filmben szereplõ Holt-
láphoz. A kaptatókon jólesett meg-meg-
állni és legeltetni a szemünket a merész
hegygerinceken, a minket körülölelõ tá-
jon. Mászás közben erre nem volt lehetõ-
ség, mert a lábunk elé kellett figyelni.
Egy patak partján fogyasztottuk el kései
ebédünket, néhány szarka társaságában.
A heti élelmünket kis élelmiszerboltok-
ban szereztük be. Feltûnt, hogy rengeteg
ember járkál mezítláb. Nem azért, mert
szegények, hanem egyszerûen csak azért,
mert így érzik jól magukat. Eric mesélte,
hogy kisebb korában lúdtalp ellen neki is
azt ajánlotta az orvos, hogy mászkáljon
sokat mezítláb, lehetõleg homokban. Ha-
tott a tanács. És mennyivel olcsóbb meg-
oldás!
Habár lassan alkonyodott, úgy döntöt-
tünk, hogy elmegyünk még a Devils
Gullet-hez (’ördögszáj’). Félelmetes volt
ez a szorosféle. Alkonyodni kezdett, ami-
kor elindultunk fölfelé a kihalt hegyi
úton, és jöttek a viharfelhõk is. Egy táblá-
ra az volt kiírva, hogy az idõjárás egyik
percrõl a másikra szélsõségesen megvál-
tozhat. A közelgõ esõ miatt csöndbe bur-
kolózott az állatvilág, és egy pillanatra lé-
legzetet vett a szél is. A kilátóhoz vezetõ
titokzatos gyalogösvényen összehúztam
magamon a pulóvert, és megszaporítot-
tam a lépteimet. A kilátó — egy rácsos
emelvény — félig egy 300 méteres szaka-
dék fölött állt. A mélyben szétmorzsáló-
dott kövek és ágak hevertek. Ugyanis ha
ledobsz egy ágat, azt visszafújja a fejed fö-
lé az alulról jövõ légáramlat (innen az
’ördögszáj’ elnevezés). A rettentõ szaka-
dékokkal övezett völgyet a jégkorszak
formálta.
Mivel a felhõk sebesen közeledtek, jobb-
nak láttuk, ha továbbállunk. Mire leér-
tünk a betonútra, már elõredobta buzo-

gányát a zivatar, nagy cseppek formájá-
ban. A pénzünk fogytán volt, és a sátrat
sem akartuk eláztatni, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy az autóban éjszakázunk. Kö-
vetkezõ úti célunk, az Alum sziklák mel-
letti autóparkolót szemeltük ki e célra,
amit én utólag megbántam, mert alig tud-
tam elaludni. Vaksötét volt odafent, zúg-
tak a szélben a fák, esõ csapkodta az abla-
kot, és olykor szokatlan hangok jöttek az
erdõ felõl. Háttal az ablaknak attól ret-
tegtem, hogy egyszer csak egy rém kopog-
tat az üvegen — le sem mertem húzni az
ablakokat, pedig már majdnem megful-
ladtunk. Aztán egy centire mégiscsak le-
engedtem õket egy idõ után, de csak a
Zsolti felõli oldalon.
Pompás napra ébredtünk. A felhõfosz-
lányok fátylakként úsztak a hegyek és fák
közt. A felfrissült levegõben vidáman
baktattunk az Alum sziklák felé, ami egy-
kor az õslakosok szakrális összejövetelei-
nek központja volt. A levelek susogásá-
ban, a völgyben csordogáló patak csobo-
gásában megelevenedett a hely szelleme,
életre keltek az évezredes energiák.
A Liffey Falls méltóképpen koronázta
tasmaniai utazásunkat. A többszintes víz-
esés fölé boruló buja erdõbe éppen bekö-
szöntek a nap reggeli sugarai. A fény nyo-
mán párafelhõvé váltak a levelek végén
csüngõ esõcseppek. Minden illatozott.
Egyszer csak észrevettük a vízesés elsõ
szintjét, majd a másodikat, a harmadik-
hoz már szinte siettünk, egyre növekvõ
kíváncsisággal és bûvöletben. A vízbõl ki-
álló kövekrõl néztük szótlanul ezt a cso-
dát.
Estére újra Melbourne-ben voltunk. Ha-
zaindulásunk napján — mivel éjjel star-
tolt a repülõnk — Phil még meglepett
minket egy vadasparkbeli látogatással.
Az esti búcsút ausztrál barátainktól köny-
nyebbé tette, hogy remélhetõleg még az
idén újra találkozunk Erickel Magyaror-
szágon.
Jó lenne, ha egyszer mi is megmutathat-
nánk a Brotchie családnak hazánk ékes-
ségeit. Mert bármilyen csodákat látok is
másutt, semmi sem szebb, mint Magyar-
ország, csak másabb — amibõl sokat ta-
nulhatunk. A szívem mindig hazahúz és
hazahoz.
Vége.

Hargitai Kiss Virág



8 KÖZLEMÉNYEK / SPORT 2007. május 10. Bogárd és Vidéke

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Sárbogárd önkormányzata versenytárgyalás
útján értékesítésre meghirdeti azon ingatlana-
it, melyeken felépítmény nem található:

— Magyar u. 1. szám alatti 5750 hrsz-ú, 901
m2, kikiáltási ár bruttó 1.090.200 Ft.

— Gárdonyi Géza úti 5475 hrsz-ú, 2054 m2, ki-
kiáltási ár bruttó 1.232.400 Ft.

— 0545 hrsz-ú, 16.7201 m2, volt szovjet in-
gatlan, 860 m2 összterületû, 3 db épülettel, ki-
kiáltási ár bruttó 29.708.600 Ft.

— Nefelejcs u. 5057 hrsz-ú, beépítetlen, 1445
m2, kikiáltási ár bruttó 756.000 Ft.

— Nefelejcs u. 5059 hrsz-ú, 1476 m2, kikiáltá-
si ár bruttó 780.000 Ft.

— Ibolya u. 5076 hrsz-ú, 1558 m2, kikiáltási ár
bruttó 816.000 Ft.

— Sárhatvan, József A. u. 506 hrsz-ú, 1329
m2, kikiáltási ár bruttó 600.000 Ft.

Szükséges a kikiáltási ár 10%-ának megfelelõ
pályázati biztosíték befizetése Sárbogárd vá-
ros polgármesteri hivatalánál, vagy átutalása
— a 11500092-11100001 városi önkormány-
zat kt. pénzforgalmi bankszámlájára Sárbo-
gárd nevére — 2007. május 17-én,
8.00—10.00 óráig, melynek megtörténtét a
helyszínen igazolni kell.

A pályázati ajánlatokat 2007. május 17-én,
8.00—10.00 óráig kell leadni a sárbogárdi
polgármesteri hivatal 13. számú irodájában.

Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok elõ-
zetes idõpontegyeztetés szerint megtekinthe-
tõk.

A polgármesteri hivatal telefonszáma: 06 (25)
520 260.

Konzultációs idõpont: 2007. május 15-én,
8—10 óráig.

Konzultáció helye: Sárbogárd, polgármesteri
hivatal, I. emelet, 13. sz. iroda.

A versenytárgyalás: 2007. május 17-én,
10.30 órakor kezdõdik, és a pályázati felhívás-
ban szereplõ sorrendben történik.

Sárbogárd önkormányzata

Kézilabda országos döntõ

Beteljesült álom,
dobogón a szilasi csapat

A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola kézilabda szakköre fennállása óta
a legnagyobb sikerét érte el: Szegeden,
hatalmas küzdelemben a 3. helyet szerez-
te meg.

Eredmények, csoportmérkõzések
A pár évvel ezelõtti szivacskézilabda or-
szágos bajnokával a mérkõzés elsõ félide-
jében fej-fej mellett haladt a csapat, de
amikor a védekezésünk a szokott formát
megtalálta, nem volt esélye az
ellenfélnek.

Mezõszilas—Dorog 17-11
Gól: Raffael A. (3), Csendes (3), Somo-
gyi (2), Raffael B. (2), Jakab (2),
Schneider (3), Zádori (1), Takács (1).
Az akaraterõ, a fegyelmezettség, a küz-
deni tudás eredménye ez a gyõzelem,
mert bûn rosszul játszottunk. 9-8 után
10-9-re és 11-10-re már a Debrecen veze-
tett, s onnan tudtunk fordítani. 10 másod-
perccel a mérkõzés vége elõtt Schneider
egy parádés szélsõ betörésbõl lõtt góllal
lõtte a csapatot a legjobb négybe.

Mezõszilas—Debreceni Sportiskola
12-11

Gól: Raffael A. (2), Csendes (2), Raffael
B. (1), Somogyi (1), Jakab (1), Schneider
(4), Takács (1).
A Vasas ellen már igazi tét nem volt, fölé-
nyes gyõzelmet arattak.
Mezõszilas—Angyalföldi Sportiskola

10-18
Gól: Raffael A. (3), Jakab (1), Schneider
(2), Zádori (3), Patai (1).

Elõdöntõ
A kiváló fizikai paraméterekkel rendel-
kezõ Gyõr ellen csak akkor lett volna esé-
lyünk, ha saját, gyors játékon alapuló já-
tékstílusunkat tudjuk játszani. No, ezen a
mérkõzésen nem tudtuk. Korrekt, kifo-
gástalan játékvezetés mellett, a szabályok

adta lehetõségek maximumáig elmenve a
gyõri csapat „szétütött” bennünket, s
csírájában fojtotta el akcióinkat.

Mezõszilas—Gyõr ETO Toldi 6-10
Gól: Raffael A. (2), Csendes (1), Schnei-
der (3).

Helyosztó a 3. helyért
A két csalódott és fáradt csapat közül az
gyõzött, amelyik jobban akarta a sikert.
Nekünk külön elégtétel még az is, hogy
két évvel ezelõtt ettõl a csapattól 22-0-ra
kaptunk ki a Balázs-kupán. Az idén, ápri-
lisban 9-8-ra nyertek, most pedig fordult
a kocka.

Mezõszilas—ASI 11-8
Gól: Raffael A. (3), Csendes (1), Jakab
(1), Somogyi (2), Schneider (4).

Végeredmény
1. Gyõr ETO Toldi
2. FTC
3. MEZÕSZILASI NÉMETH LÁSZLÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
4. Vasas ASI
5. Debreceni Sportiskola
6. Mohács TE
7. Kistelek
8. Dorog DSE
A kézilabda szakkör nevében nagy szere-
tettel és tisztelettel köszönetet mondunk
minden támogatónknak, aki valamilyen
formában segítette a szakkör munkáját.
Ennek a rendezvénynek a kapcsán külön
köszönetet mondunk a Radványi család-
nak, akik Anna lányuk révén nagymér-
tékben hozzájárultak eme fényes siker-
hez, a Somogyi családnak, akik Nóra
gyermekük hathatós segítsége mellett
más formában is sokat tettek az eredmé-
nyességért, Kiss Péternek és Takács Jó-
zsefnek, akik szintén támogatták a csapat
minél jobb szegedi szereplését.

NLÁI

A csapat tagjai, álló sor balról: Raffael Bianka, Csendes Szabina, Raffael Aranka,
Zámbó Tibor, Jakab Jozefina, Schneider Éva, Somogyi Nóra (Agárd),

Takács Viktória; guggolók balról: Patai Boglárka, Tóth Krisztina, Radványi Anna
(Pázmánd), Zádori Judit. Edzõ: Zámbó Tibor.

AKCIÓ
MÁJUS 11-tÕl!

TOMI KRISTÁLY 2 kg 990 Ft
PERSIL 4 kg 2600 Ft
ARIEL 2 kg 1480 Ft
CREPTO eü. papír 8 tekercs 250 Ft
SPORT tusfürdõ férfi 200 Ft
AXE DEO 580 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2007. május 11-én

(pénteken), 9.00 órakor ülést tart.

Napirend
1. A város egészségügyi alapellátása.
2. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátása.
3. Tájékoztató az országban mûködõ támoga-
tó szolgáltatókról, a MOVE BÉTA KHT. tevé-
kenysége.
4. A városi bölcsõde idõszakos gyer-
mekfelügyeleti tevékenysége.
5. Gyermekjóléti társulási megállapodás mó-
dosítása.
6. A szociális ellátásokról szóló rendelet mó-
dosítása.
7. A 2007. évi költségvetésrõl szóló rendelet
módosítása.
8. A 2006. évi pénzmaradvány elszámolása.
9. Megyei önkormányzati intézmények át-
szervezése.
10. Nevelési—oktatási intézmények eszköz-
fejlesztési terve.
11. Pályázati önrész biztosítása nevelési—
oktatási intézmények eszközfejlesztési pá-
lyázatához.
12. Pályázaton részvétel a könyvtári infrast-
ruktúra fejlesztésére.
13. Pályázaton való részvétel a mûvelõdési
központ infrastruktúrájának fejlesztésére.
14. A nevelési—oktatási intézmények cso-
portszámának meghatározása a 2007/2008-
as tanévre.
15. Ajánlati felhívás Sárbogárd város útjai-
nak felújítására.
16. A közvilágítás üzemeltetésérõl, karban-
tartásáról döntés.
17. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatói
megállapodás hatályosulásáról, a szükséges
temetõbõvítésekrõl.
18. Pályázat benyújtása 2008. évben terve-
zett útfelújításra.

19. A 2358/3/A/2 hrsz-ú ingatlan beruházá-
sához hozzájárulás és elõvásárlási jog bizto-
sítása.
20. A sárbogárdi 992/2 hrsz-ú ingatlan fel-
ajánlásáról döntés.
21. Iskolabusz-szolgáltatás biztosításáról
döntés.
22. Közbeszerzési eljárás konyhák üzemelte-
tésére.
23. 2007. évi közbeszerzési terv módosítása.
24. Konzorciumi megállapodásról döntés.
25. Tájékoztató a szélessávú közmûhálózat
építésérõl Sárbogárdon.
26. A Hulladékgazdálkodási Társulás beruhá-
zásában megvalósuló létesítmények üzemel-
tetésére közszolgáltató kijelölése.
27. A Hulladékgazdálkodási Társulás megál-
lapodásának és alapító okiratának módosítá-
sa.
28. A Hulladékgazdálkodási Társuláshoz tör-
ténõ csatlakozásról döntés.
29. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználá-
sáról és az általános tartalék alakulásáról.
30. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
31. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakor-
lásáról.
32. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Az „Év Közalkalmazottja“ kitüntetés 2007.
évi adományozása.
2. Pro Urbe Díj 2007. évi adományozása.
3. „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés
2007. évi adományozása.
4. Lakásbérleti szerzõdés meghosszabbítása.
5. Sárrét-Víz Kht. ügyvezetõjének díjazása.
6. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
7. Bejelentések.

Juhász János polgármester

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata verseny-
tárgyalás útján értékesítésre meghirdeti
azon ingatlanait, melyeken felépítmény áll:

1. József Attila u. 15/B. szám alatti „HEMO”
mûvelõdési ház épülete. Kikiáltási ár bruttó
100.861.900 Ft

2. Árpád u. 108. irodaház. Kikiáltási ár brut-
tó 16.395.930 Ft.

3. Árpád u. 819/1 hrsz-ú volt szovjet ingatla-
nát. Kikiáltási ár bruttó 65.557.200 Ft.

4. Árpád útról megközelíthetõ, 0544/46
hrsz-ú, 3528 m2 területû volt szovjet tank-
garázsok 15 db kiépített gépkocsiszínnel és
egyéb épülettel. Kikiáltási ár bruttó
12.778.800 Ft.

5. Béke u. 4844 hrsz-ú, 242 m2 területû in-
gatlanát (volt tejbegyûjtõ épület). Kikiáltási
ár bruttó 516.600 Ft.

6. Köztársaság u. 10. lakóházas ingatlanát,
ahol három szoba, konyha, szociális blokk,
kettõ garázs és egyéb gazdasági épület ta-
lálhatók. Kikiáltási ár bruttó 6.732.000 Ft.

7. Kislókon, a kultúrház — imaházként
használt ingatlant. Kikiáltási ár bruttó
2.700.000 Ft.

Versenytárgyaláson való részvétel feltét-
elei megtekinthetõk a polgármesteri hiva-
talban.

A pályázati ajánlatokat 2007. június 13-án,
8.00—10.00 óráig kell leadni a polgármes-
teri hivatal 13. számú irodájában. Telefon-
szám: (25) 520-260.

Konzultációs idõpont: 2007. június 11-én,
8.00—10.00 óráig.

A versenytárgyalás: 2007. június 13-án,
10.30 órakor kezdõdik a polgármesteri hi-
vatal dísztermében.

Sárbogárd Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY
A sárbogárdi polgármesteri hivatal értesíti a la-
kosságot, hogy az ebek veszettség elleni védõ-
oltását és féregtelenítését az alábbi idõpontok-
ban és helyeken végzik:

2007. május 15. (kedd)
— Pusztaegres (sportpálya): 8.00—9.45-ig;
— Örspuszta: 10.00—10.15-ig;
— Sárhatvan: 10.30—11.30-ig;
— Nagyhörcsök: 13.30—14.00-ig;
— Kislókpuszta: 14.30—15.00-ig;
— Kislók (József A. u. sarkán): 15.15—16-ig.

2007. május 16. (szerda)
— Sárbogárd, Ifjúsági park: 8.00—9.45-ig;
— Sárbogárd (Dínom-dánom, Kossuth u.):
10.00—11.00-ig;

— Töbörzsök (Gulyarét): 13.00—13.45-ig;
— Töbörzsök (Esze Tamás utca vége):
14.00—15.30-ig;
— Sárbogárd (Dínom-dánom, Kossuth u.):
15.45—16.45-ig;
— Sárbogárd (Endre kocsmája, Köztársaság
u.): 17.00—17.30-ig.

2007. május 17. (csütörtök)
— Sárszentmiklós (MOL-lal szemben):
8.00—8.45-ig;
— Sárszentmiklós (Mini presszó, Semmelweis
u.): 9.00—10.00-ig;
— Sárszentmiklós (László u. — Vasút u. sar-
kán): 10.15—11.00-ig;
— Rétszilas: 11.15—12.00-ig;
— Sárszentmiklós (temetõ parkolója):
15.00—16.00-ig;

— Sárszentmiklós (gabona elõtt):
16.30—17.30-ig;
Az eboltás költségét az eb tulajdonosa viseli.
A veszettség elleni oltás: 2.400 Ft.
A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelení-
téssel együtt az ebek 10 kg testtömegig 2.500
Ft, 20 kg testtömegig 2.600 Ft, 20 kg testtömeg
felett 2.700 Ft. A háznál történõ oltás esetén ki-
szállítási díjat kell fizetni!
A veszettség elleni védõoltás valamennyi 3 hó-
napnál idõsebb ebnél kötelezõ! Az oltás megtör-
téntét eboltási igazolványba történõ bejegyzés-
sel igazolja az állatorvos. Emiatt azt a tulajdonos
hozza magával!
Elmaradt eboltás esetén a polgármesteri hivatal
30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírságot róhat ki!

Sárbogárd város jegyzõje
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Sárbogárd—Káloz 1-0 (1-0)
Sárbogárd: 150 nézõ, vezette: Pfeffer
László. Sárbogárd: Sipõcz, Pálinkás,
Bognár, Ilyés, Juhász, Csuti II. Z. (Feke-
te), Szabó J., Kapusi (Lakatos), Baki, Kõ-
vágó (Szabó Z.), Csendes. Káloz: Miklós,
Varga, Hári, Gál (Schneider), Balogh,
Fazekas, Molnár, Tauser (Sörös), Os-
váth, Porvázsnyik (Májer), Lukács.
Hazai rohamokkal indult a mérkõzés, a 3.
percben Csuti II. Z. szögletét a védõk fel-
szabadították. A 10. percben Kõvágó be-
adását Bognár lõtte a hálóba, 1-0. A ha-
mar megszerzett vezetés után a hazaiak
sorra alakították ki a helyzeteiket, de a
befejezés nem sikerült. A 16. percben Ka-
pusi szögletét Kõvágó kecsegtetõ hely-
zetben kapu fölé lõtte. A vendégek a 22.
percben veszélyeztették elõször a hazai
kaput. Balogh lövését Sipõcz védte, a 25.
percben Kapusi 25 m-es lövése szállt ka-
pu mellé. A 31. percben Kõvágó került
gólhelyzetbe, de a kapusba rúgta a lab-
dát. A 37. percben Kapusi 20 m-es sza-
badrúgása kapu fölé ment. A 40. percben
ismét Kapusi veszélyeztette a vendégek
kapuját, lövését Miklós hárította. A 42.
percben Osváth 20 m-es lövése a kapu
fölött hagyta el a játékteret.
A II. félidõ is hazai támadásokkal kezdõ-
dött. A 47. percben Csuti II. Z. beadását
Csendes lõtte kapu fölé. Az 55. percben
Kapusi belõtt szabadrúgását Bognár fe-
jelte kapu fölé. Az 57. percben Csendes
beadását Ilyés hibázta el. Az 59. percben
Kapusi szabadrúgását védte a vendégek
kapusa. A 67. percben Osváth szabadrú-

gása a sorfalban akadt el. A 74. percben
Fekete beadását Bognár az ötösrõl kapu
mellé fejelte. A 85. percben Söröst a já-
tékvezetõ kiállította. A 88. percben Sza-
bó Z. szabadrúgása kapu fölé szállt. A 90.
percben Májer szabadrúgását Sipõcz
szögletre ütötte. A vendégcsapat a
tavaszi szezon elsõ vereségét szenvedte
el, míg a hazaiak harmadik gyõzelmüket
aratták.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Káloz 1-2 (0-1)

A tabella harmadik és negyedik helyezett
csapatai izgalmas, jó iramú mérkõzést
vívtak egymással. Fortuna ezúttal a ven-
dégeket segítette. Góllövõ: Hegedüs.
Május 12-én, szombaton, 15.30 órakor és
17.30 órakor ifjúsági és felnõtt csapatunk
Baracson játszik bajnoki mérkõzést. In-
dulás 14 órakor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Femol-csoport
eredményei

Sárbogárd—Káloz SE 1-0
150 nézõ, vezette: Pfeffer. Gólszerzõ:
Bognár. Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

Füle—Pálhalma 0-7 (0-4)
100 nézõ, vezette: Szûcs. Gólszerzõ:
Papp (2), Fehér, Szabó, Bencsik,
Gurdon, Reichardt. Ifjúsági mérkõzés:
0-23.

Seregélyes SC—LMSK 4-1 (2-0)
250 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ:
Koller, Benczik Cs. (2), Kovács (öngól),
illetve Máté. Ifjúsági mérkõzés: 3-5.

Elõszállás—Sárszentmihály 1-2 (1-1)
100 nézõ, vezette: Szabó A. Gólszerzõ:
Boldi, illetve Tóth (2). Ifjúsági mérkõzés:
2-3.

Szabadbattyán—Cece 1-0 (0-0)
120 nézõ, vezette: Rózsa. Gólszerzõ: Ko-
vács. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Mezõszilas KSZSE—Baracs 1-4 (1-2)
30 nézõ, vezette: Kalmár J. Gólszerzõ:
Varga, illetve Peredi, Miklós, Petrás, Mé-
száros. Kiállítva: Kecskés (Mezõszilas).
Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

Mezõfalva—Kulcs SE 11-0 (6-0)
100 nézõ, vezette: Trosztmir. Gólszerzõ:
Zámbó (4), Szepesi (2), Móricz (2), Nagy
(2), Schauber. Ifjúsági mérkõzés: 6-0.

Tác-Csõsz—Lajoskomárom 4-6 (2-1)
140 nézõ, vezette: Nagy M. Gólszerzõ:
Kovács, Pál, Mukrányi, Buzás, illetve
Szabó Z. (3), Szabó K., Pudelka, Orosz.
Ifjúsági mérkõzés: 10-2. A Déli-csoport

eredményei
Rácalmás SE—Beloiannisz 2-2 (2-0)

Vezette: Vitányi. Gólszerzõ: Pálfi, Ba-
logh, illetve Tóth, Jorgosz.

Besnyõ—Nagyvenyim 0-1 (0-0)

Vezette: Sülyi. Gólszerzõ: Csizmadia.

Zichyújfalu SE—Jenõ 3-2 (1-0)

Vezette: Bodri. Gólszerzõ: Újfalusi (2),
Horváth, illetve Kormány (2).

Dég—Sárszentágota 3-2 (3-1)

Vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Toldi (2), Gu-
lyás, illetve Kuczi (2).

Ráckeresztúr II.—Alap 1-4 (1-1)

Vezette: Popán. Gólszerzõ: Németh, il-
letve Hegedüs (2), Márta, Vass.

Perkáta—Cikola 5-3 (2-1)

Vezette: Fábián. Gólszerzõ: Tomor,
Klein, Sági, Paksi, Mészáros (öngól), il-
letve Kovács J. (2), Kovács S.

Vajta—Nagylók 7-1 (4-1)

Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Simon (5),
Oláh, Rupa, illetve Tridinger.

A Déli-csoport állása
1. Zichyújfalu 22 17 2 3 82-35 53
2. Alap 22 17 1 4 76-28 52
3. Dég 22 16 - 6 62-26 48
4. Vajta 22 13 2 7 56-40 41
5. Rácalmás 22 11 4 7 54-38 37
6. Jenõ 22 10 6 6 74-45 36
7. Nagyvenyim 22 11 1 10 58-47 34
8. Sárszentágota 22 10 1 10 51-45 31
9. Beloiannisz 22 9 7 6 54-38 31
10. Besnyõ 22 9 4 9 55-47 31
11. Cikola 22 5 8 9 68-65 20
12. Perkáta 22 4 - 18 35-105 12
13. Ráckeresztúr II. 22 2 1 19 19-77 7
14. Nagylók 22 1 1 20 17-125 4
Beloiannisztól, Cikolától 3 büntetõpont levonva.

A Femol-csoport állása
1. Sárszentmihály 24 20 4 - 69-31 64
2. Pálhalma 24 17 5 2 59-17 56
3. LMSK 24 16 3 4 46-26 51
4. Baracs 24 13 3 8 41-31 42
5. Káloz 24 11 7 6 45-30 40
6. Seregélyes 24 12 3 9 57-45 39
7. Lajoskomárom 24 11 3 9 48-43 39
8. Sárbogárd 24 10 5 9 48-34 35
9. Mezõfalva 24 10 3 11 42-39 33
10. Mezõszilas 24 10 1 13 534-54 31
11. Cece 24 7 5 12 40-43 26
12. Tác-Csõsz 24 6 7 11 44-55 25
13. Füle 24 6 4 14 38-52 22
14. Kulcs 24 5 2 17 28-74 17
15. Elõszállás 24 4 3 17 34-72 15
16. Szabadbattyán 24 3 2 19 25-72 10
Szabadbattyántól 1 büntetõpont levonva.

SESZTÁK OPTIKA

Ingyenes látásvizsgálat
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS,

KONTAKTLENCSÉK ÉS ÁPOLÓSZEREK,
UV-SZÛRÕS NAPSZEMÜVEGEK,

NAGYÍTÓK, TÁVCSÖVEK.
Látásvizsgálat: kedd 14-17-ig,

csütörtök 9-12-ig.
Nyitva: kedd-péntek: 8.30-17-ig,

hétfõ és szombat: 8.30-12-ig.
Sárbogárd, Ady E. út 101.

Telefon: 06 (25) 460 562, 06 (70) 611 8812
Egészségpénztárakkal szerzõdött üzlet.

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági

bejelentések és
segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Dunafém M.—Sárszentmiklós
0-5 (0-4)

Székesfehérvár: 150 nézõ, vezette: Hor-
váth. Dunafém: Dorsch, Boda, Dánfi,
Komáromi, Dénes, Mészáros, ifj.
Medvid, Medvid, Molnár (Bagyinszky),
Dorsch G., Kiss. Edzõ. Mezõvári József.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Bodó,
Csanaki, Palotás, Markovics (Szabó L.),
Szarka (Král), Káli, Salga, Szabó Z. (Sa-
lamon), Tórizs. Edzõ: Horváth Csaba.
Az elmúlt heti vereség ellenére Székesfe-
hérvárra annyi szurkoló kísérte el csapa-
tunkat, hogy hazai környezetet teremtet-
tünk a lelátón. Karcsi barátommal a meg-
szokottak ellenére nem együtt mentünk a
mérkõzésre, mert a megelõzõ napon be-
következett jelentõs esõzés miatt be kel-
lett mennie munkahelyére, a Sándor Ká-
roly Akadémiára.
Aki a mérkõzés kezdetétõl 15 perccel ké-
sõbb érkezett, az a legnagyobb bánatára
lemaradt 3 gólunkról.
Sokan féltették csapatunkat a számunkra
szokatlan mûfüves pályától, de mindenki
csak a gyõzelmet tartotta elfogadható
eredménynek. Nagy lendülettel kezdtük
a mérkõzést, már a 2. percben Csanaki
egy 25 méteres szabadrúgást, a rosszul
felállított sorfal mellett, a rövid sarokba
lõtt, 0-1. A 8. percben a nagyon aktív csa-
tár párosunk, Szabó és Tórizs remek
összjátéka után utóbbi talált a kapuba,
0-2. A l2. percben csatáraink ismét
sakk-matt helyzetet alakítottak ki a hazai
kapu elõtt, ismét Tórizs volt eredményes,
0-3. A 30. percben nagyszerûen üresre
mozgó Szabó növelte tovább elõnyünket,
0-4.
A hazai szurkolók csalódottságuknak ad-
tak hangot a szünetben, elmondták, hogy
a tavaszi szezonban még ennyire nem fo-
cizta le õket senki.
A II. félidõ elején szemmel láthatóan kis-
sé visszavett csapatunk, ekkor túlnyomó-
részt a mezõnyben folyt a játék, de ennek

ellenére a hazai csapat szinte semmi ve-
szélyt nem jelentett kapunkra. A Szabó
Z. helyett pályára lépõ Salamon mértani
pontosságú passza után a szintén csere-
ként beállt Král a 74. percben nem hibá-
zott, így kialakította a 0-5-ös végered-
ményt.
Ezen a napon nem volt egy súlycsoport-
ban a két csapat, mert szinte akkor kerül-
tünk helyzetbe, amikor akartunk a min-
den elképzelés nélkül játszó hazai csapat
ellen. A Szabó—Tórizs csatár kettõsünk
állandó veszélyt jelentett az ellenfél ka-
pujára; az igencsak gyengécske védõket
sorozatban átjátszották, mögéjük kerül-
tek, és az ellentétes oldalon érkezõnek
passzoltak önzetlenül. A mérkõzés végén
még nem tudtuk, hogy mennyire értékes
ez a 3 pont. Mint késõbb kiderült, a köz-
vetlenül elõttünk lévõk mindegyike bot-
lott, ezzel visszaszereztük az 5. helyün-
ket. Most lehet csak igazán bánkódni az
elmúlt hétvégi hazai produkción, mert az
akkor elveszített 3 ponttal a dobogósokat
veszélyeztetnénk.
Cikkem megjelenésekor már eldõlt, hogy
ez a gyõzelem mennyit ért, mert mint ko-
rábban jeleztem, szerdán a kifejezetten
jó tavaszi sorozatot maga mögött tudó
Alba Regia csapatát fogadjuk. Remélem,
ezen a mérkõzésen nem igazolódik a gya-
núm, hogy a hazai pálya feszélyez ben-
nünket.

Ifjúsági mérkõzés: Dunafém
M.—Sárszentmiklós 3-2

Ifi csapatunk az elsõ félidõ elején elveszí-
tette a mérkõzést, és a második játékrész-
ben már végig támadott, de nem futotta
egyenlítésre.
Meglátásom szerint csapatunk leggyen-
gébb pontja a csatársor, mert kijelenthe-
tõ, ilyen nincs is.

Szabó Béla

Asztalitenisz
hírek

Az ünnepek után, szerdán, a felnõttek-
nek kellett asztalhoz állni; Polgárdiba
utaztak a mérkõzésre, a kevéske pont
gyarapítására.
A párosok mérkõzésén a Kasza Tomi—
Csizi párosnak sikerült a gyõzelem, saj-
nos a Németh Jani—Lajtos Józsi páros-
nak nem jött össze, így az eredmény dön-
tetlen lett.
Az egyéni mérkõzéseken sem változott
sokat a helyzet, egy gyõzelem, egy vere-
ség, és a végeredmény 9-9 lett.
Az egyéni mérkõzések az alábbiak sze-
rint alakultak: Kasza Tomi remek játék-
kal mind a négy egyéni mérkõzését meg-
nyerte, Lajtos Józsi szintén jó játékkal
rukkolt elõ, és két mérkõzést nyert, míg
Csizi és Németh Jani 1-1 gyõzelemmel já-
rult hozzá a 9-9-es végeredményhez.
Csak így tovább, fiúk, és lassan-lassan
jönnek az eredmények.
Az utánpótláskorú játékosoknak a hétvé-
gén került megrendezésre a Hatex-kupa
Móron. A fiatalok szépen teljesítettek.
Az alábbi eredményeket érték el: újonc
II-es korcsoportban Grósz Ádám bronz-
érmes lett; újonc I-es csoportban Par-
nicsán Patrik szintén bronzot gyûjtött be.
A fiúk páros mérkõzésén a Parnicsán—
Úrfi páros igen szép eredményt ért el, a
második helyen végeztek, nagy csatában
maradtak le az elsõ helyrõl.
A lányoknál Tósoki Fanni olimpiai baj-
nokhoz illõ formában játszott, megmu-
tatta, hogy ki a leány a gáton, ezzel meg-
nyerte a serdülõ lányok versenyét, míg
párosban dunaújvárosi párjával „csak” a
második helyet sikerült megszerezni, az
ezüstérmet elhozni.
Gratulálunk a gyõzteseknek, és további
jó játékot kíván a

SAK VEZETÕSÉGE

Megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája

1. Velence 24 14 6 4 68-31 48
2. Sárosd 24 13 6 5 66-37 45
3. Kápolnásnyék 24 13 6 5 47-28 45
4. Csór 24 13 5 6 51-30 44
5. Sárszentmiklós 24 11 5 8 49-28 38
6. Etyek 24 11 4 9 47-39 37
7. Bicske 24 11 3 10 36-26 36
8. Aba-Sárvíz 24 9 9 6 36-27 36
9. Polgárdi 24 10 6 8 34-31 36
10. Kisláng 24 10 5 9 37-46 35
11. Iváncsa 24 10 2 12 36-37 32
12. Szabadegyháza 24 8 3 13 33-55 27
13. Alba Regia 24 8 2 14 41-51 26
14. Dunafém-M. 24 5 7 12 35-68 22
15. Kisapostag 24 5 4 15 28-63 19
16. Adony 23 2 5 17 34-78 11

X. TINÓDI KUPA

Június 9-én, szombaton,
8 órakor

lesz a Tinódi Kupa
a Sárbogárd SE pályáján.

Nevezni Ébl Mihálynál
(06 (30) 568 2944) és Körmendi

Józsefnél a miklósi ABC-ben lehet.

„A csillagok újra háborúznak!”

Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat.

Jöjjetek el, mert megéri!

Német import
HASZNÁLT CIPÕK

KIÁRUSÍTÁSA!
Nõi, férfi-, gyerekcipõk, szandálok

–50%-os áron!

2007. május 14-én,
június 11-én,

9-12 óráig Sárbogárdon,
a mûvelõdési házban!

Szeretettel várunk mindenkit!
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I. Suzuki Barta Kézilabda-bajnokság
2007. május 4-én, 18 órakor a sárbogárdi Mé-
szöly Géza Általnos Iskola tornatermében ki-
lenc csapat részvételével kezdetét vette az el-
sõ amatõr nõi kézilabda-bajnokság. Ahhoz,
hogy e bajnokság létrejöjjön, Kakas Krisztina
szervezõkészségére, a „megnyert” régi kézi-
labdások lelkesedésére, fáradtságot nem kí-
mélõ munkára is szükség volt. A nevezett ki-
lenc csapat névsora: Qualitybuild, Mezõszilas,
Sárszentmiklós SMIKI Team. Varázs Garázs,
Cosa Nostra, Gázmodul-Fair 2002 Kft., Sárbo-
gárd (ÖTYE), Sárosd, Suzuki Barta.
Minden héten, pénteken, 18 órakor 2x20 per-
ces idõtartamban folynak a mérkõzések. A sor-
solás megjelent a Bogárd és Vidéke 18. heti
számában, illetve hétrõl-hétre a Bogárdi TV
képernyõjén is olvasható.
A tornacsarnok zsúfolásig megtelt. Meglepett,
hogy milyen sokan szeretik a kézilabdát.
Qualitybuild—Mezõszilas 16-27 (5-14)
Vezette: Sárközi L. E mérkõzést a Bogárdi TV
mûsorán felvételrõl is láthatják nézõink. Le-
gyen elég annyi, hogy a folyamatos edzésben
leévõ mezõszilasi fiatal lányok rutinja döntött a
sportszerû mérkõzésen.

Sárbogárd (ÖTYE)—Sárosd
31-10 (14-4)

Vezette: Sárközi L. Sárbogárd: Némethyné
Toldi G., Herczeg, Takács, Killerné, Földiné,
Háriné, Molnárné. Csere: Sárköziné, Reiter,
Lepsényiné, Menyhárt (kapus). Sárosd: Saj-
nos kérésünkre a mezszámot viselõk nevét
nem adták meg. Kezdõk: 0, 8, 19, 3, 5, 17, 10.
Cserék: 1, 7.
E mérkõzést megelõzõen a felsorakozott csa-
patokat Sárközi László köszöntötte. Ragyogó
játékot mutatott be mind támadásban, mind
védekezésben a sárbogárdi (ÖTYE) csapat.

Egy-két játékostól eltekintve megjárták a kézi-
labda iskoláját (úttörõbajnokság, NB I-es ifjú-
sági bajnokság, megyei bajnokság, NB II-es
bajnokság). Gyõzelmükhöz kétség sem férhe-
tett. A régi játékosok közül kiemelkedett Toldi
Gizi kapus teljesítménye, Takács Csilla véde-
kezõ, Németh Ili gólerõs, valamint Németh Klá-
ri harcos játéka.

Sárszentmiklós SMIKI Team—
Varázs Garázs 16-11 (9-5)

Vezette: Sárközi L. SMIKI Team: Rigóné, Gás-
pár H., Szabó, Horváth, Soós K., Iványi, Tóth,
Magyar. Csere: Paczona, Tóth, Király, Kiss, De-
ák, Hegedüs, Jákli. Varázs Garázs: Steidl,
Lekner, Soós Á., Papp, Csajbók, Flögl, Varga.
Csere: Dániel, Almádi, Kristóf, Petõ, Vörös.

Küzdelmes mérkõzésen nyert a jobban felké-
szült csapat, mely a helyzeteit túlnyomó több-
ségben kihasználta. Ezen a mérkõzésen is ki-
emelkedett a csapatok kapusainak teljesítmé-
nye.

Cosa Nostra—
Gázmodul-Fair 2002 Kft. 9-12 (3-6)

Vezette: Sárközi L. Cosa Nostra: Kovács, Ba-
logh, Szabó, Nagy A., Plájerné, Barabás,
Szõllõsi. Csere: Ertvánné, Huszárné, Juhász,
Németh, Oláh, Véber. Gázmodul-Fair 2002
Kft.: Ertván, Dallos, Ujj, Szántó, Kristóf, Szõ-
nyegi, Farkas. Csere: Marosi (kapus), Tar,
Kapoli.
Annyi sérülés, mint amennyi ezen a mérkõzé-
sen elõfordult, szinte érthetetlen, még akkor is,
ha sok volt játékost többször is mûtöttek. Gyõ-
zelmét a Gázmodul-Fair 2002 Kft. Marosi ka-
pus remek védéseinek köszönheti.

Tabella
1. Sárbogárd (ÖTYE) 1 - - 31-10 2
2. Mezõszilas 1 - - 27-16 2
3. SMIKI Team 1 - - 16-11 2
4. Gázmodul-Fair 2002 Kft. 1 - - 12-9 2
5. Cosa Nostra - - 1 9-12 0
6. Garázs Varázs - - 1 11-16 0
7. Qualitybuild - - 1 16-27 0
8. Sárosd - - 1 10-31 0
9. Suzuki Barta - - - - -

Zarándokúton Fallóskúton
Vasárnap zarándokúton vettek részt a
sárszentmiklósi hívõk a Heves megyei
Fallóskúton. A két szervezõnek, Horváth
Mihálynénak és Huszár Évának nem volt
könnyû dolga, mire a két busz megtelt.
Végül olyan jól sikerült a szervezés, hogy
bár a zarándokútra jöttek volna még töb-
ben is, de már nem volt szabad hely a bu-
szokon.

Fallóskúton, a csodatévõ forrásnál szol-
gál remeteként Szél Sándor, mindenki
Harangozó Sanyija, aki Sárszentmikló-
son 15 évig volt templomgondnok, haran-
gozó, mindenes. Nem volt olyan ember,
aki ne szerette volna. Nem volt olyan em-
ber, akihez a bajban ne lett volna egy jó
szava, esetleg kemény dorgálása, ha nem
jól viselkedett. Ha másnak volt bánata,
öröme, együtt sírt, együtt nevetett bará-
taival, mert mindenki barátja volt, vallás-
ra való tekintet nélkül.

Sanyi igaz ember: mint szentéletû remete
szeret jót tenni, de földön járó, víg kedé-
lyû emberként szeret jót enni, inni is. Az-
az megadni, ami Istené, emberé. Sokan
és sokat tanulhatnának ettõl az egyszerû,
csupaszív embertõl!
Sárszentmiklóson az õ ideje alatt kezdtek
visszatérni az eltévelygõk a hithez. Híveit
sok-sok zarándokútra vitte el: Altötting-
be, Medzsugorjébe, Mariazellbe, sõt,
még Rómába is. A rendszerváltás után az
elsõ zarándokutat is õ szervezte Magyar-
országról, és azok tagjai miklósiak, bo-
gárdiak voltak.
Fallóskúton 2006-ban szentelték fel a ré-
gi kápolna mellett a világbéke templo-
mát, ami a hívõk adományából épült az
utolsó szögig. Pontban déli 12 órakor az
espereskanonok szabadtéri misét szol-
gáltatott. A miklósi zarándokokon kívül
sok látogató és turista vett részt az isten-
tiszteleten. A szertartás kórusát és zené-

jét a szent helyet körbevevõ erdei énekes-
madarak adták. Áldozás után a miklósi
zarándokok közös ebéden vettek részt.
A sok-sok szép emlék felidézését követõ-
en lélekben megtisztulva hazaindult a za-
rándokcsapat, megígérve, hogy ha Isten
megengedi, jövõre megint elmennek a
mátrai kegyhelyre.

Etelvári Zoltán

Az ÖTYE csapata
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12-én, szombaton, 19 órakor:

ZENE ÉS SZÖVEG
Színes amerikai vígjáték

Van-e elkeserítõbb egy divatjamúlt popsztárnál? Van, ami-
kor az egykori könnyûzenei legenda végre visszatérhetne, ha
szerez egy jó számot, de semmi nem jut az eszébe. Alex
Fletcher (Hugh Grant) már csak a nosztalgiából él. Egy sze-
szélyes ifjú sztárocska azonban a fejébe veszi, hogy legújabb
lemezén duettet énekel apja kedvencével, és felkéri a férfit,
hogy gyorsan írjon kettejüknek egy slágert. Fletchernek
azonban nincs ihlete: zenét rég nem szerzett már, szöveget
pedig még sosem írt. Most már csak a csoda segíthet rajta. És
az meg is érkezik a szobanövényeit ápoló bejárónõ (Drew
Barrymore) személyében: aki nagyszájú, jó érzéke van a dal-
szövegekhez, és semmi kedve titkos szerzõtárssá válni. Alex
azonban elég rég dolgozik a show businessben ahhoz, hogy
bárkit meggyõzzön, elvarázsoljon és kizsebeljen, ha kell. Õ
legalábbis ezt hiszi.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!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 labdarúgótorna, 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 váro-
sának alpolgármestere. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
2007. május 10-én

Sárszentmiklóson,
2007. május 11-én

Pusztaegres, Rétszilas, Sárhatvan,
Nagyhörcsökpuszta, Alsótöbörzsök,

Kislók településrészeken

lomtalanítást
szervezünk a KÖZÉV Kft. közremûködésével.

Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett

nem veszélyes
(azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett bútorok,

textíliák, mûanyagok stb.) hulladékot a jelzett napon helyezzék
ki a házuk elé, legkésõbb reggel 7 óráig.

Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig!

A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék
(akkumulátor, szárazelem, festékes doboz, növényvédõ
szer, gyógyszer, olajos hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ,

állati tetemek stb.) nem szállítható el!

H E L Y E S B Í T É S
A papföldi majálison az ügyességi és társasjátékokat a Szebb Jövõn-
kért Közhasznú Egyesület szervezte. A rendezvényen az egyesület
többi tagja is részt vett, munkájukkal segítették és támogatták a si-
keres lebonyolítást. Tévesen az újságban úgy jelent meg, mintha
Grúz Gabriella szervezte volna a versenyeket. A helyesbítést az érin-
tett kérésére közöljük. A segítõktõl a szervezõk elnézést kérnek, kö-
szönik az áldozatkészségüket a rendezvény sikeres lebonyolításá-
ban.

Sárbogárdi
KÉPES-
LAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd,

Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Rakott karalábé
Hozzávalók (4 személyre): 8-10 kara-
lábé, 20 dkg sült hús, 2 dl tejföl, 10 dkg
rizs, 2 evõkanál zsiradék, 1 evõkanál
liszt, 6-10 szál petrezselyem, só.
A meghámozott és kicsire kockázott
karalábét kevés sós vízben (vagy gõz-
ben) puhára pároljuk, majd leszûrjük,
a fõzõvizet kihûtjük. A lisztbõl kevés
zsiradékkal világos rántást készítünk,
hozzáadjuk az apróra vágott petre-
zselymet, majd felöntjük 1-1,5 dl
fõzõlével, és belekeverjük a tejfölt. A
rizst majdnem puhára pároljuk, és le-
szûrjük. A sült húst apróra vágjuk,
vagy ledaráljuk. Egy tûzálló tálat kike-
nünk zsiradékkal, az aljába egy sor ka-
ralábét teszünk, arra egy réteg rizst, rá
egy réteg húst, meglocsoljuk a tejfölös
mártással, majd erre helyezünk egy
újabb sor karalábét. Így rétegezzük to-
vább: a tetejére egy kis mártással meg-
locsolt karalábé is jusson. Elõmelegí-
tett sütõben, közepes tûzön addig süt-
jük, míg a teteje meg nem pirul.

Citromfûszörp
Öt nagy marék citromfûlevelet 6 liter
hideg vízbe teszünk. Hozzáadunk 1
darab vékonyra szeletelt citromot, 10
dkg citromsavat, és 24 órán keresztül
állni hagyjuk. Néhányszor megkever-
getjük, leszûrjük. 2 kg cukorral, 1 dkg
szalicillal és 5 db citrom levével olva-
dásig kevergetjük. Üvegekbe töltjük,
és légmentesen lezárva télire eltesz-
szük.
Magas vitamintartalmú, gyógyhatású
ital.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

SZEMÉLY- ÉS VAGYON-
ÕRTANFOLYAM

indul a Légió 2000 Security
szervezésében Sárbogárdon

2007. május 12-étõl.
Részletfizetési és

munkahelylehetõség.
JUTALÉK!

Jelentkezés: Sárbogárd, Ady E. út 29.
06 (20) 9270 985, 06 (25) 508 980

Ágytolltisztítás,Ágytolltisztítás,
paplankészítéspaplankészítés
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,

pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és

új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Érdeklõdni képviselõnknél:
telefon: 06 (30) 325 5151

P A L Á N T Á Z Á S
Már maga a talaj elõkészítése se volt sem-
mi ebben a nagy szárazságban. Az ásó ke-
vés hajlandóságot mutatott arra, hogy be-
hatoljon a földbe. A fiam azt találta ki,
hogy két lábbal ráugrott az ásó vasára,
hogy így érjen el valamit. Az a kísérlet pe-
dig, hogy felgereblyézzük a felásott, ve-
rejtékkel bõven öntözött, ám öklömnyi,
kõkemény göröngyökkel borított terüle-
tet, a reménytelenség érzésével töltötte
meg a lelket. És minden nap lestük az idõ-
járás-jelentést: van-e valami esély arra,
hogy eleredjenek végre az ég csatornái,
mert anélkül nem sokat ér a fáradság.
Május elsõ napjaiban aztán fellélegzett
az ország. Legalábbis azok, akik tudják,
hogy van valami közük kerthez, földhöz,
szélesebb értelemben a jövõ évi kenye-
rünkhöz. Az ember ilyenkor kora reggel
kimegy mondjuk a piacra, esetleg fölke-
res egy olyan helyet, ahol lehetõleg olcsó,
szép palánta kapható. Aztán jön ugye a
munka. Mégpedig szép munka. Életet
csinálni! Van ennél szebb? Puszta földre
lélegzõ, élõ kis növénykéket varázsolni,
hadd libegjenek a tavaszi szellõben az
apró levélkék! A tõnél jól megnyomkod-
juk a morzsalékossá vált földet, aztán jö-
het a víz!
Miért palántázunk mi, emberek? Ha
összeadjuk a palánták árát, az öntözés-
hez felhasznált víz, az ápolásra, kapálás-
ra, gyomlálásra szánt idõ, a termesztés-
hez szükséges földterület árát, s az így ka-
pott összeget összehasonlítjuk azzal,
amennyiért egy szupermarketben meg-
kapjuk a megfelelõ mennyiségû paradi-
csomot, paprikát, sárgarépát, alighanem
vakarhatjuk a fejünket. Lehet, hogy nem
is éri meg a költség és a munka. Mégis csi-
náljuk. Miért?

Pontokba szedve adom meg a választ:
1. Nemes hagyomány, hogy amit elfo-
gyasztok, azt legalább részben magam ál-
lítom elõ. Jó, ha tudom, hogy mit eszek.
Nem kell félnem, hogy tele van méreggel.
2. A magyarság azért maradt fönn, mert
elõ tudta hozni a honi földbõl, amit lehet,
nem szabad veszni hagyni ezt a tradíciót.
3. Munka közben jó levegõn, kellemes ta-
vaszi szélben, napsütésben létezem; lá-
tom a felhõket, a gyönyörû, virágzó ta-
vaszt, élvezem a természetet.
4. A szabadban végzett, élénk testmozgás
elemi feltétele az egészség fenntartásá-
nak.
5. Az ember õsi igénye az alkotás. Akinek
ez nem adatik meg, annak súlyosan sérült
a lelke. Ezért vannak tele az ideggyógyin-
tézetek.
6. Nem hagyhatom parlagon a kertet,
mert olyan gyorsan keletkezik benne egy
gazerdõ, hogy észre sem veszem. És szé-
gyen is az ugaron hagyott kert.
7. Ebben a jövõtlenné vált világban ezek-
kel a palántákkal készítek (vagy hazu-
dok?) jövõt magamnak.
Lehetne még más érveket is fölsorakoz-
tatni (például hogy a közösen végzett
munka összetartja a családot, a termés le-
szedése mással nem összehasonlítható
öröm, jobban esik azt enni, amiért meg-
dolgoztam stb.), de ez is elég.
Másnap lehet az embernek egy kis izom-
láza, mert azért nem olyan könnyû mun-
ka ez egy korosabb választópolgárnak.
De ez sem kellemetlen érzés.

(L. A.)

A KeyTec Sárbogárd Kft. munkatársakat
keres a következõ munkakörbe:

OPERÁTOR
Elvárások:

* minimum 8 általános iskolai végzettség;
* három mûszakos munkarend, illetve

vidékiek esetén bejárás vállalása;
* orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
fémmegmunkálás, összeszerelés, illetve
mûanyagfröccsöntés területén szerzett ta-
pasztalat.

Munkavégzés helye:
7000 Sárbogárd, Millennium 2000 út

Felvétel módja: tesztírás.
Jelentkezni és érdeklõdni lehet
a 06 (25) 518 112-es számon.

ÖRÖKZÖLDAKCIÓ!
Május 14-étõl örökzöldek 20%-os
kedvezménnyel kaphatók, amíg a készlet tart!

GAZDABOLT ÉS FAISKOLA,
Sárbogárd, Ady E. út 224., 06 (25) 462 214
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Rejtvény
Találd ki, milyen fa, illetve cserje

virágzata látható a képen!

Beküldési határidõ: május 15.

A loncsos medve
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenci-
ás-tengeren is túl, élt egyszer egy kisgyerek.
Ez a kisgyerek kiment egyszer az erdõre, s fel-
mászott egy nagy körtefára, s ott a bécsi bics-
kájával elkezdett körtét enni. Amint eszik, hát,
jön egy lompos, lucskos, vagyis ahogy arrafelé
mondták: egy loncsos medve. Nem tudom, hol
járt, hol nem, de a hátán egy üres zsák volt.
Amint a kisgyereket meglátta, odament a fa
alá, s azt mondta neki:
— Te kisgyerek! Adjál nekem egy kis körtét a
bécsi bicskáddal.
— Nem adok bizony én, mert lerántasz.
— Dehogyis rántalak, dehogy! Nem én, bi-
zony, csak adjál!
Az hát szakított egy szépet, nyújtotta le neki. A
loncsos medve azonban megkapta a kisgyerek
karját, lerántotta annál fogva, s beletette a
zsákjába. A kisgyerek sírt-rítt, de az bizony
nem használt semmit, mert a medve a hátára
kapta a zsákot, és elaludt ott helyben. Amint
észrevette ezt a kisgyerek, a bécsi bicskával ki-
hasította a zsákot, teletömte tégladarabokkal
meg szerbtövissel, maga pedig odébbállott.
Mikor a loncsos medve fölébredt, hátára vette
a zsákot, s vitte egyenest hazafelé. Egyszer
csak szúrást érzett az oldalán. Szisszent egyet-
kettõt, aztán azt mondta:
— Ne szurkálj, kisgyerek, mert majd meglásd,
megverlek!
Azzal ment, csak mendegélt. Egyszer csak
még jobban szúrták az oldalát. Azt mondja
megint:
— Ne szurkálj, kisgyerek, mert majd meglásd,
megverlek!
Nem ért semmit a fenyegetés, annál jobban
szúrták az oldalát. Azt mondta harmadszor is:
— Ne szurkálj, kisgyerek, mert bizony, meg-
verlek!
Most sem ért semmit a szó, csak szúrták az ol-
dalát. Mikor aztán már elfogyott a türelme, le-
vetette a zsákot a válláról, úgy megdögönyöz-
te, hogy jobban sem kellett. Aztán megint a há-
tára vette és vitte, vitte hazafelé. Mikor aztán
hazaért, azt mondta az öreg ördöngös szülé-
nek:
— Eredj, te szülém, hordd tele a nagy üstöt víz-
zel, gyújtsd alá, melegítsd fel jól!
No, jól van. Az öreg ördöngös szüle telehordta
a nagy üstöt vízzel, tüzelt erõsen a katlan alatt.
Mikor felforrt a víz, a loncsos medve kioldta a
zsák száját, megfogta a csúcsát, rázta, hát úgy
hullott belõle ki a diribdarab kõ meg a szerbtö-
vis, hogy szeme-szája elállt tõle a medvének.
— No, még így sohasem jártam! — mondta.
Avval hátára véve az üres zsákot, elindult.
Ment, ment hetedhét országon keresztül, meg
sem állott, míg vissza nem ért abba az erdõbe.
Hát, a kisgyerek már megint ott volt egy nagy
körtefán, ette a körtét a kis bécsi bicskájával,
amúgy istenigazában.

Amint ezt a loncsos medve meglátta, tüstént
odament a fa alá. Azt mondta a gyereknek:
— Te kisgyerek! Adjál nekem egy kis körtét a
bécsi bicskáddal.
— Nem adok bizony én, mert lerántasz!
— Dehogyis rántalak, nem rántalak biz én,
csak adjál!
A kisgyerek szakított hát és lehajította.
— Ó, te kisgyerek — mondta neki a loncsos
medve — nem azt mondtam én, hogy hajíts,
hanem hogy adjál egy kis körtét a bécsi bics-
káddal.
Addig kunyerált, könyörgött ott a fa alatt, hogy
a kisgyerek szakajtott egy szép körtét. Nyújtot-
ta lefelé a medvének. Az pedig megkapta a kis-
gyerek karját, lerántotta, s beledugta a zsákjá-
ba. Avval fölkapta a hátára, vitte, vitte heted-
hét országon hazafelé.
A loncsos medve útközben megint elálmoso-
dott, de most már volt annyi esze, hogy nem
tette le a zsákot, mert félt, hogy megint elszö-
kik a gyerek. Megparancsolta most is az öreg
ördöngös szülének, hogy a kemencét tüstént
fûtse be irgalmatlanul, a kisgyereket meg süs-
se meg benne. Avval maga elment, megtisztál-
kodott, s minthogy nagyon el volt fáradva, lefe-
küdt egy kicsit delelni. Az ördöngös szüle jó sok
fát hordott be, azzal úgy felfûtötte a kemencét,
hogy majd összedõlt. Mikor már csak úgy szik-
rázott a kemence feneke, behozta a sütõlapá-
tot, és azt mondta a gyereknek:
— No, kis szolgám, ülj fel erre a sütõlapátra!
A kisgyerek rákucorodott a lapátra, de vala-
hányszor be akarta az ördöngös szüle a kemen-
ce száján dugni, mindannyiszor talpra állott.
— Nem úgy, kis buta, hanem ülj le egészen!
— Ó, kedves nénikém — mondja neki a gyerek
—, nem tudom én, hogy kell rá felülni, mutasd
meg te elõbb!
Az öreg ördöngös szüle nem kérette magát so-
káig, ráült a lapátra. De a kisgyerek sem volt
ám rest: amint ezt meglátta, hirtelenében meg-
kapta a lapát nyelvét, s bevetette az ördöngös
szülét a tüzes kemencébe, maga pedig nagy
üggyel-bajjal felmászott a kémény tetejébe.
Mikor a loncsos medve felébredt álmából, ke-
resni kezdte a szülét. Tûvé-heggyé tette az
egész udvart, de nem találta sehol. Egyszer
csak felnéz a kéményre, hát látja, hogy a kis-
gyerek odafent gubbaszkodik a kémény legte-
tejében.
— Hogy mentél te oda fel, kisgyerek?
— Hát, alfelembe vasnyársat dugtam, és na-
gyot ugrottam.
A loncsos medve gondolta, hogy õ is úgy tesz,
de amint nagyot ugrott, a vasnyárs keresztül-
szúrta, és meghalt. A kisgyerek pedig lejött a
kéménybõl, és szaladt, szaladt, amíg csak haza
nem ért.

Heti idõjárás

Csütörtökön keleten még lesznek záporok,
majd egyre többfelé szárazabbra fordul az
idõ. Pénteken még a napsütésé lesz a fõsze-
rep, de szombattól ismét változékony lesz
az idõjárás, akkor egy hidegfront hatására
lesz többfelé zápor, zivatar. Hétfõtõl is foly-
tatódik a változékony idõjárás, és jellemzõ-
ek lesznek a délutáni záporok, zivatarok. A
reggeli hõmérséklet 10—18, a nappali
20—27 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
denevér, hold
Helyes megfejtést küldött be: Barabás
Anita, Kislók; Barabás Tamás, Kislók;
Jákob Mária, Sárbogárd; Varga Dávid,
Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:
JÁKOB MÁRIA

Sárbogárd, Tinódi u. 144.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

2.2.

1.1.
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Május 12., SZOMBAT

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 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
8.45 Iskolatársak 9.40 Válaszd 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 MaXmotor 14.55 Út Pekingbe
15.25 TS –Labdarúgó-bajnokok Ligája-magazin 16.00 Férfi kézilabda bajnoki
döntõ 18.00 Testi mesék 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show 19.55
Ötöslottó-sorsolás 20.10 Visszaszámlálás 21.00 Eurovíziós dalverseny 0.30
Hírek 0.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yu-Gi-Oh! 6.25 Kölyökklub 9.00 Disney-rajz-
filmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.50 Tuti gimi 13.35 Forma-1 15.35 A hálózat csapdájában 16.35 Végze-
tes erõ 2. — A visszatérés 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Címlapsztori
20.25 Hat nap, hét éjszaka 22.30 Dredd bíró 0.20 Brue Ice 2.25 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.45 A vadon naplója 11.15 Babavilág 11.55 Rém ren-
detlen család 12.30 Hetedik mennyország 13.30 JAG — Becsületbeli ügyek
14.30 Csillagközi romboló 15.30 Csillagkapu 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex fel-
ügyelõ 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Párizs 2010 — A
nagy özönvíz 21.55 Menekülõ ember 24.00 Leszámolás 1.25 Ed 2.15 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05
Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Barangoló 13.04 Pege Aladárra emléke-
zünk 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30
Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese 19.40
Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Dallamkeresõ 21.04 Színészmúzeum
22.00 Krónika 22.20 Világvevõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 16. óra 0.10 Éjszaka

Május 13., VASÁRNAP

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori 8.50 Fõtér 9.45 „Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.20
Evangélikus ifjúsági mûsor 10.230 Mai hitvallások 10.55 A Szentlélekrõl Cseri
Kálmán gondolatai 11.10 A lélek újjászületése 11.30 Van-e élet a halál után?
12.00 Hírek 12.10 Szól a hegedû 12.40 Budapest Dunafer NK—Budapest Bank
FTC nõi kézilabda bajnoki rájátszás 14.50 TS-Sport7 15.40 Magyar elsõk 16.00
Stílus 16.30 Feszti körkép 17.00 Abszolút 17.30 Kész-pénz 18.00 BBC-exkluzív
18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 A szólás szabadsága 22.30 A la
carte 22.15 Senki bolondja 0.10 Hírek 0.15 Sporthírek 0.25 TS—Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 8.30 Mp4orce 8.55
A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.20 Így készült Fedõneve: Pipõ 9.45 recept-
klub 10.10 Játék 11.00 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Így készült az Édes ket-
tesben hármasban címû elõadás 12.30 Red Bull Air Race 13.10 Magyar autó-
sport-magazin 13.25 Forma-1 16.20 Hatoslottó-sorsolás 16.05 A dadus 16.20
Hatoslottó-sorsolás 16.35 Döglött akták 17.30 Cobra 12 — Az új csapat 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Harry Potter és a titkok kamrája 23.15 Heti hetes
0.30 Bármi áron 2.15 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.45
Lassie 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Reménysziget 12.35 Knight
Rider 13.25 Flipper legújabb kalandjai 14.25 Õsvilági kaland 15.25 Psych — Di-
lis detektívek 16.30 Smalville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Terminál 22.40 A lény 0.50 Képírók 3.00 Napló 3.50 Chris
Isaak-show
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 kert-
jében 9.05 Világóra 10.04 Evangélikus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolat-
jel 12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04
Szonda 14.35 Fehér babák takarodója — Cseh Tamás dalaiból 15.04 Kard és ke-
reszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Batthyány, az örökmécses 16.33 Nincs egye-
dül 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Kacsóh
Pongrácz — Heltai Jenõ: János Vitéz — a II. felvonás fináléja 20.04 Egy rádiós
naplójából 20.52 Közvetítés: a Pesti Színházból: Macskajáték 22.00 Krónika
22.26 A Kolinda együttes felvételeibõl 0.10 Éjszaka

Május 14., 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 Par-
lamenti napló 11.40 Sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.35 Munka-Társ 14.05 Kész-Pénz 14.40
BBC-exkluzív 15.30 Kodály 125 15.45 Szól a hegedû 16.15 Válaszd a mozgást!
16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ, a varázsló
17.45 Jog-alap 17.55 Doktor Nagyfõnök 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Közté-
vé 20.00 A tv ügyvédje 21.00 Kékfény 22.00 Hétfõ este 22.35 Kultúrház 23.05
Provokátor 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 A 13-as rendõrõrs ostroma 1.20
Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.55 Játék 15.35 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05
Gyõzike 22.00 A rettegés foka 23.25 A bolygó neve: Haláli 2.05 Reflektor 2.25
Bundesliga 3.25 Autómánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.35 Melrose Place 12.30 Észbontó 13.30 Mozidélután

15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengéreszeti helyszí-
nelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Sas-kabaré 22.00 Mi kérünk elnézést! 23.05 TotalCar 0.05 Dolce Vita 0.35
Tények este 1.05 Nyomtalanul 1.55 Betépve 4.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 78. Ünnepi Könyvhét
12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány 12.40 Magyarországról jövök 12.48
Ki nyer ma? 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.00
Krónika 14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Kiemelések-tõlem-Mészöly Miklós tallózása régi-új olvasmányaiból 21.05 A
Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Emlékek szárnyain 23.00
Hírek, kenó 23.04 Hangversenymúzeum 0.10 Éjszaka

Május 15., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér-Békés 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 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.35 Múlt-kor 14.05 Dob+basszus
14.35 Emeljük fel szívünket! 14.45 Katolikus krónika 15.15 Kodály 125 15.20 Csi-
náljuk a fesztivált! 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó
16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.55 Jog-alap 18.00 Doktor Nagyfõnök
18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Önök kérték! 21.00 Kedd 21
22.00 Kedd este 22.35 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 Oldás és
kötés 0.55 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.55 Játék 15.35 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.50 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 0.35 Reflektor 0.50 Igaz történetek 2.30 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Melrose Place 12.30 Észbontó 13.30 Mozidélután
15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszí-
nelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Halálkanyar 23.15 Tények este 23.45 Alexandra-pódium 0.15 Bírósági
mesék 1.05 Alfred Hitchcock bemutatja 1.55 Anarchisták 3.20 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 78. Ün-
nepi Könyvhét 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány 12.40 Magyarország-
ról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egy-
ház félórája 14.00 Krónika 14.10 Kultúrkör 15.05 A 20. század titkai 16.00 Króni-
ka 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 Kiemelések-tõlem 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Népzene 21.55 Gyöngy-
szemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból 23.54
Zene 0.10 Éjszaka

Május 16., SZERDA

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A tv ügyvédje 10.10 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 13.35 Baba Tévé 14.05 Abszolút 14.40
Feszti körkép 15.10 Kormányváró 15.40 Kodály 125 15.45 Fogadóóra 16.15 Vá-
laszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn dok-
tornõ 17.50 Jog-alap 18.00 Doktor Nagyfõnök 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40
Köztévé 20.00 A közvetítõ 22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház 23.05 Lapozó 23.35
Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Ágnes öcsénk 1.50 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.45 Játék 15.35 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 CSI
— Miami helyszínelõk 22.00 Dr. Csont 23.00 Alias 24.00 Reflektor 0.15 Az elnök
zsoldosa 2.00 Cobra 11 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Melrose Place 12.25 Észbontó 13.20 Mozidélután
15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszí-
nelõk 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
23.30 4400 0.30 Tények este 1.00 Ébren álmodó 2.45 Hack — Mindörökké zsaru
3.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Tetten
ért szavak 11.33 78. Ünnepi Könyvhét 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudo-
mány 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Vendég a háznál
13.30 A református egyház félórája 14.10 Kopogtató 15.05 Ökosansz 16.00 Kró-
nika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Króni-
ka 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Kiemelések-tõlem 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30
Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04 Nagymesterek—világhírû elõadómûvészek
0.10 Éjszaka
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Május 17., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Testi mesék 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos
Násztya 11.45 Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Rondó 13.00 Együtt 13.35 Lapozó 14.00 Magyar elsõk 14.20 Krém 15.15
Kodály 125 15.25 Önök kérték! 15.40 Életképek 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30
Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.55 Jog-alap
18.05 Doktor Nagyfõnök 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Szem-
pont 21.00 Titkos szolgálat-MI-5 22.00 Csütörtök este 22.35 Kultúrház 23.05 Pa-
noráma 23.35 Híradó 23.40 Sporthírek 23.50 Pengetõ 0.45 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.50 Játék 15.35 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 Esti
showder Fábry Sándorral 21.50 Kész átverés! 22.55 Házon kívül 23.30 Ments
meg! 0.30 Reflektor 0.50 Infománia 1.20 Rovarinvázió 3.00 Házon kívül 3.25 Fó-
kusz
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 Melrose Place 12.30 Észbontó 13.30
Mozidélután 15.00 Csillagkapu 16.00 Bûbájos boszorkák 17.05 NCIS — Tenge-
részeti helyszínelõk 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30
Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen 21.00 Nora Roberts: Holdfogyatkozás
22.55 Különleges ügyosztály 24.00 Az ügy 0.35 Tények este 1.05 A gödör 2.50
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.33 78. Ünnepi Könyvhét 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudo-
mány 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Vendég a háznál
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Kultúrkör 15.05 Vállalkozásklinika
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 Kiemelések-tõlem 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Önarckép hangokkal
0.10 Éjszaka

Május 18., PÉNTEK
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Szempont 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 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol domborulnak? 13.30 Delta 14.00 Körzeti ma-
gazinok 14.50 Kodály 125 15.00 Ablak 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek
16.40 Kajak-kenu Világkupa 18.30 Jog-alap 18.30 Tv-taxi 18.58 Föld Tv 19.00
Híradó 19.40 Köztévé 20.05 Daniel Deronda 21.00 Csináljuk a fesztivált! 22.00
Péntek este 22.35 Kultúrház 23.05 Múlt-kor 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50
Lidérces órák 1.25 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.55 Játék 15.35 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05
100 nõ 23.00 Nikita 1.30 Reflektor 1.45 Villámcsapás 3.20 Itthon 3.35 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Stahl konyhája
9.15 Szóda 10.10 Teleshop 11.40 Melrose Place 12.40 Észbontó 13.40
Mozidélután 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tenge-
részeti helyszínelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy
a 100 ellen 21.00 Utcai szamurájok 22.40 A Médium 23.40 Tények este 0.10 Pá-
nik a stadionban 2.20 FBI ügynökök bevetésen 3.10 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 Cigány-
félóra 11.33 78. Ünnepi Könyvhét 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány
12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Vendég a háznál 13.30 A
Hetednapi adventista egyház félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék boly-
gó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Kiemelések-tõlem 21.05 Tetten ért szavak 21.15 A 23. óra
22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Május 12., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés 12.00 Lap-
szemle (mûsorváltozás lehetséges), 15.00 Sziréna, Óvodák bemuta-
tása III., Egy kiállítás képei, 18.00 Lapszemle, 20.00 Sárbogárd—
Káloz foci, 23.00 Lapszemle

Május 13., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Íjász-bajnok-
ság, Zarándokút Fallóskútra, 18.00 Heti híradó, Sziréna, 20.00
Sárszentmiklósi zenés evangélikus istentisztelet, 23.00 Heti híradó,
Sziréna

Május 14., hétfõ: 1.00 Testületi ülés 7.00, 12.00, 18.00 Heti híradó,
Sziréna, 20.00 Íjász-bajnokság, Zarándokút Fallóskútra, 23.00 Heti
híradó, Sziréna

Május 15., kedd: 7.00 Heti híradó, Sziréna, 9.00 Íjász-bajnokság,
Zarándokút Fallóskútra, 12.00 és 18.00 Heti híradó, Sziréna, 20.00
Sárszentmiklós—Alba Regia foci, 22.00 Varázs Garázs—Sárbogárd
(ÖTYE) kézilabda, 23.00 Heti híradó, Sziréna

Május 16., szerda: 7.00 Heti híradó, Sziréna, 9.00 Sárszentmik-
lós—Alba Regia foci, 11.00 Varázs Garázs—Sárbogárd (ÖTYE) kézi-
labda, 12.00 és 18.00 Heti híradó, Sziréna, 20.00 Kõ Pál kiállítása,
Papföldi majális 22.00 Lapszemle

Május 17., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Kõ Pál kiállítása, Pap-
földi majális, 12.00 és 18.00 Lapszemle, 20.00 Sárszentmiklósi ze-
nés evangélikus istentisztelet, 23.00 Lapszemle

Május 18., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Sárszentmiklósi zenés
evangélikus istentisztelet, 12.00 és 18.00 Lapszemle, 20.00 Íjász-
bajnokság, Zarándokút Fallóskútra, 23.00 Lapszemle. 18 órától
mûsorváltozás lehetséges!

***

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 mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon
8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés program-
csomagban 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.
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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
1670 Ft/q, cser kugli akáccal 1680 Ft/q, cser aprított
1690 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 1.900 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.940 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557 6509.
(0214550)

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

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.
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)

Sárbogárdon, központhoz közel, családi ház, kis te-
lekkel, melléképülettel eladó. Tel.: 06 (70) 234 1352.
Méhek, méhrajok befogását vállalom. Telefon: 06
(30) 328 9267.
Mountain bike férfi kerékpár gyári csomagolásban
12.000 Ft-ért sürgõsen eladó. 06 (70) 315 4043.
Albérlet bútorozottan kiadó; 06 (30) 696 7188.
(0414544)

Telek és családi ház eladó! 06 (20) 499 9867. (0414544)

Pelikán sörözõ olcsón kiadó. 06 (30) 2665 234.
(0414543)

Olasz lágyfagylaltgép, háromkaros, 3 éves, 380
V-os eladó. 06 (30) 9165 891. (0414542)

Eladó Sárbogárdon 1.3-as Lada Samara, 12 éves,
92000 km-rel, lejárt mûszakival. Az autó ötajtós, vo-
nóhorgos, motorikusan kiváló állapotban, garázsban
tartott. Érdeklõdni délután a 06 (70) 315 3714-e
telefonszámon.
Malacok eladók! Sárbogárd, Köztársaság út 91.
Fûnyírást, bozótirtást, sövényvágást vállalunk (kö-
zületeknek is). 06 (30) 485 1556. (0414536)

Dinnyepalánta eladó 50 Ft/db, Sárbogárd, Lehel u.
27. (0414850)

Sárbogárdon 34 aranykoronás szántóföld eladó; 06
(20) 968 6737. (0414849)

Eladó nyolclakásos téglaépületben kétszobás lakás;
06 (20) 211 0655. (0414848)

Fanni presszóba felszolgálót felveszünk. Érdeklõdni
a helyszínen. (0414844)

Akciós szabad-felhasználású hitelek 2,25%-os ka-
mattal, akár elõzetes költségek nélkül. 06 (70) 205
3595. (04114841)

Sárszentmiklóson 110 m2-eshõszigetelt, felújított
családi ház melléképületekkel eladó. 06 (30) 6042
754. (0414840)

Fûszerpaprika-palánta kapható. Nagy Dezsõ, Sár-
bogárd, Köztársaság út 128., 06 (20) 250 5137.
(0414839)

Akciós tûzifa! Cser aprított 1.650 Ft/q; 06 (30) 656
0352.
Középkorú hölgy káros szenvedélyektõl mentes tár-
sat keres. Leveleket a kiadóba várom. (0414833)

B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munkatár-
sat keresünk folyamatos munkára. Tel.: 06 (30) 631
5087. (0414834)

Kukoricát, árpát vásárolnék kis- és nagytételben.
Tel.: 06 (20) 381 1720. (0414851)

Hitelt szeretne? Jelzáloghitel szabad-felhasználás-
ra, kereseti igazolás nélkül. Hívjon! 06 (30) 578
9933. Ugyanitt szoba kiadó Harkányban 1500 Ft/éj.
(0414828)

Eladó Sárkeresztúron felújított, gázfûtéses, parkosí-
tott, háromszobás, összkomfortos családi ház.
Irányár: 6 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (25) 474 568, 06
(70) 3641 805. (0414911)

’94-es Lada Samara benzines-gázos, friss zöldkár-
tyával, 1,5 év mûszakival eladó; 06 (20) 364 0770.
(0414909)

Sárbogárdon felújított, kétszobás családi ház eladó;
06 (20) 333 1590. (0414549)

Összkomfortos családi ház, nagy telekkel eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 598 0529.
(0414922)

Kislókon kétszobás, gázfûtéses családi ház eladó.
Termõföldre cserélhetõ. Irányár: 3,2 millió Ft. 06
(20) 9417 302, 06 (20) 384 8769.
Sárszentmiklóson családi ház eladó. Érdeklõdni: 18
óra után, 06 (30) 554 6926, 06 (30) 276 0962. (0414921)

Kétszintes családi ház eladó; 06 (20) 413 7082.
(0411920)

Kombi hûtõ 370 l-es eladó; 06 (20) 461 0833. (0414875)

Eladó Berzsenyi u. 30. szám alatti családi ház; 06
(30) 648 7913. (0414876)

Árpád-lakótelepen, téglaépületben, 50 m2-es, föld-
szinti lakás sürgõsen eladó; 06 (30) 259 6150.
(0414878)

Két, intelligens nõ hosszú távra albérletet keres fõzé-
si lehetõséggel; 06 (30) 612 3751. (0414880)

Palánta! 25 fajta paprika, valamint paradicsom,
dinnye és egynyári virágok nagy választékával vá-
rom tisztelt vásárlóimat. Tósoki, Nagyhörcsök. Tel.:
06 (30) 4640 345. (0414888)

Egyéves magyar vizslámat elajándékoznám; 06 (30)
408 1550.
Téglaépületben földszinti lakás eladó, illetve csalá-
di ház csere is érdekel; 06 (30) 974 4940. (0414891)

Németjuhász szuka, kölyökkutyák olcsón eladók;
06 (30) 4523 491. (0414892)

Lakás kiadó; 06 (30) 3302 615. (0414895)

Lakatos munkákat vállalunk; 06 (20) 437 4869.
(0414932)

Tacskó, vörös, kan kutya betévedt hozzám kedden
reggel. Gazdája átveheti. Hívja az alábbi telefonszá-
mot: 460 505.
Yamaha XJ túramotorok 400-as, 900-as, áron alul
eladók. 400 ezer Ft/db. Telefon: 06 (30) 631 5517.
(0414934)

Igalfürdõn építési telek eladó vagy parasztházra
cserélhetõ. 06 (30) 216 3754. (0414935)

Építési telek Sárbogárd központjában eladó; 06 (30)
225 2067. (0414955)

Dióbél eladó, 1000 Ft/kg. Tel.: 06 (25) 460 835.
(0414936)

Családi ház Sárbogárdon eladó; 06 (70) 213 8440.
(0414937)

Cserjék 290 Ft-ért, örökzöldek 600 Ft-ért, muskátli
és petúnia 100 Ft-ért kapható a Krisztina dísznö-
vényben, Árpád u. 65/a.
Családi házat Ady-lakótelepi lakásra cserélnék 3.
emeletig; 06 (30) 9364 371.
5,5 és 7,5 milliós fürdõszobás családi házak eladók,
fél szocpol és hitelügyintézéssel; 06 (30) 9364 371.
(0414938)

Csöves kukorica eladó. Tel.: 06 (20) 456 3831.
(0414940)

Árpád-lakótelepen 4. emeleten erkélyes lakás el-
adó. Érd.: 06 (30) 545 9720. (0414941)

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.

TÛZIFA ELADÓ! Tel.: 06 (30) 9470 899.

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)
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TÁP KIS- ÉS NAGY-
KERESKEDÉS
Megnyitottunk!

Óriási nyitási akció!
Az Árpád utcai tápbolt akciós áraival,

nagy választékkal várja vásárlóit!
Termékeink 20 és 40 kg-os kiszerelésben kaphatók.

Akciós ár:
baromfi indító 20 kg 1512,-
baromfi nevelõ 20 kg 1440,-
kacsa indító 20 kg 1483,-
kacsa nevelõ 20 kg 1426,-
malac dercés 20 kg 1469,-
malac granulátum 20 kg 1526,-
süldõ/hízó koncentrátum 20 kg 2174,-
malac koncentrátum 20 kg 2290,-
süldõ dercés 20 kg 1397,-
hízó dercés 20 kg 1310,-

Sárbogárd, Árpád u. 61/a.
Nyitva:

hétfõtõl péntekig, 8-12 óráig,
délután 13-17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.
Telefon: 06 (20) 381 1720
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Nyílt
tér

Óvoda helyett mulatozás?
A városban beszélgetések során többen
szóbahozták, hogy a sárbogárdi önkor-
mányzat döntéshozó gépezetében, a kö-
zel- és a régebb múltban, finoman szólva
kisebb-nagyobb, nem mûszaki meghibá-
sodások tapasztalhatók. Mondhatnánk
azt is, hogy nagy bajok vannak a város irá-
nyításával.
Itt vannak például a tervezett óvodabezá-
rások. Ezek következtében olyan abszurd
helyzet állt elõ, hogy egyre többen más te-
lepülésekre vinnék azokat a 3-6 éves
gyermekeket, akiket helyhiány miatt a
maradék városi óvodák nem tudnak fo-
gadni.
Jövõnk záloga van gyermekeinkben, amit
— remélem — õk fognak jobbá tenni, ha
a mai közlekedési viszonyok közt nem éri
õket semmi baj a várható hosszú utazta-
tások során. Akkor számíthatunk gyer-
mekeink megnyugtató viszontgondosko-
dására, ha messzemenõleg támogatjuk,
óvjuk és szeretjük õket.
De rajtunk keresztül a választott döntés-
hozóink keresztülhúzzák a jövõbe vetett
hitünket. Öregségünkre azt is megérhet-
jük, hogy kitelepítenek bennünket, mert
úgymond nincs pénz arra, hogy gondos-
kodjanak rólunk. Közvetve most erre ta-
nítják döntésükkel gyermekeinket a vá-
rosatyák!
Csak reméljük, mert már csak a remény
maradt, hogy a gyermekek szállítását az
elõírásoknak megfelelõ jármûvekkel te-
szik: megfelelõen kiképzett jármûveze-
tõkkel, biztonsági övek, gyermekülések,
ülésmagasítók biztosításával, és annak a

feltételnek a betartásával, hogy a két sze-
mély részére kialakított helyen nem ülhet
három fõ. Na, és a biztonság! Mert az
Alap, Cece, Pusztaegres és Sárhatvan fe-
le vezetõ utakon sok a veszélyes hely.
A jármûveken a vezetõn kívül kellenek
olyan személyek, akik a gyermekeinkre
figyelnek, p1. a gyermekülések és az ülés-
magasítók megfelelõ használatánál.
Lehet, hogy így összességében többe ke-
rül az utaztatás, mint a bezárt óvoda
fenntartása.
A képviselõk, a polgármester, a hivatal
magán nem takarékoskodik, a Sárbogár-
di Napokon viszont az elbocsátott óvodá-
sokon és óvodai dolgozókon megtakarí-
tott pénzen hatmillióért mulattatják a né-
pet. Miért éri meg a szomszéd települé-
seknek mégis fogadni a sárbogárdi gyere-
keket? Ott áldoznak a jövõért, Sárbogár-
don meg 22 fõs csoportszobákba akarnak
30-35 gyereket bezsúfolni, a többi meg
menjen oda, ahol a part szakad? Ez em-
bertelenség! A disznókat az ólban na-
gyobb helyen tartják, mint Sárbogárdon
az óvodás gyerekeket — már azokat, akik
vannak olyan szerencsések, hogy bezsú-
folják õket a megmaradt óvodákba.
Kérem, hogy a városunk érdekében a
mûködési mechanizmusukat mielõbb
vizsgálják, vagy vizsgáltassák felül! Ne
várják meg ezzel a következõ választást,
amikor majd a polgárok lesznek kényte-
lenek megtenni azt!

Név és cím a szerkesztõségben

FELHÍVÁS
Az alapi Bóbita Óvoda és a cecei
Kincskeresõ Óvoda vezetõi május 14-
én, hétfõn, 18 órakor Sárbogárdon, a
mûvelõdési központban tájékoztatót
tartanak óvodás szülõknek óvodai fel-
vételrõl, utazási feltételekrõl és a gye-
rekek óvodai beíratásáról.
Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk!

Pekarek Istvánné (Alap),
Pordán Imréné (Cece) óvodavezetõk

Anyák napja

A sárbogárdi nyugdíjasklubban színes
mûsorral köszöntötték az édesanyákat,
nagymamákat. Unokák is mondtak kö-
szöntõverset. /H/

KÖSZÖNET!
Az Alapi Óvodásokért Közalapítvány
megköszöni minden támogatójának és
segítõjének a 2007. évi Családi Majális-
hoz való hozzájárulást, a szervezésben,
munkavégzésben és a mûsorban való
részvételt.
Támogatóink és segítõink voltak: Méhes
Lajosné, Alap község polgármestere,
Méhes Lajos, az Alapi Mezõgazdasági
Szövetkezet elnöke, a Bóbita Óvoda ve-
zetõje, dolgozói, szülõi szervezetének ve-
zetõje és tagjai, illetve tánccsoportja, az
alapi Margaréta Nyugdíjasklub vezetõje
és tagjai, az Arany László Általános Isko-
la 6. és 5. osztályos tanulói, a cecei Kincs-
keresõ Óvoda óvónõi és gyermekei, a sár-
bogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
6. a osztály tanulói, a sárbogárdi TITÁ-
NOK zenekar, a Szabad Színház mûvé-
szei, Fekti Miklós, Köõ Imre és felesége,
Szemler Géza, ifj. Zuppon Lajos, Alpek
János alpolgármester és felesége, Sáf-
rány József, ifj. Sáfrány József, Bertók

Ferenc, Novák Edith iparmûvész, Veréb
Judit táncoktató, Idei József, Erõs István,
Erõs Gábor, Matyej Pál, Somogyi
Lajosné, Fehérvári Norbert, Imre Vik-
tor, Csanádi Györgyné, Zsigmond
Györgyné, Vacsi Jánosné, Szászvári
Gyuláné, Böröcz Zoltán és neje, Lajtos
László, az alapi pogármesteri hivatal köz-
hasznú munkásai, Vargyas György,
Szalai Csaba, Balogh Zsolt, Salamon
Sándor, Fekti Jenõ, Szõnyegi Imréné, az
ápoló és gondozó otthon dolgozói, Tóth
Istvánné (CBA), Alap község polgárõrei.
Köszönetet mondunk mindazoknak is,
akik névtelenül járultak hozzá a rendez-
vény sikeréhez, az alapítvány mûködésé-
hez.
Alapi Óvodásokért Közalapítvány: Kaszás
Károly elnök, Kissné Fekete Elvira titkár,
Tóth Istvánné, Hargitai Enikõ, Szopori
György tagok. Külsõ bizottsági tagok:
Szemler Gézáné, Katona Attiláné, Már-
kusné Törõ Magdolna.

FOGÁSZATI ÉS
IMPLANTOLÓGIAI

CENTRUM
www.eldent.hu

Székesfehérvár, Berényi út 37.,
06 (22) 501 008, 503 073

Sárbogárd, Ady E. út 222.,
06 (25) 463 466
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