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Eltolták a mackót
A helyszínt már jó elõre feltérképezték a
fiúk. Tudták, hogy a Fejérvíz Rt. tinódi
telephelyén hol a széf, hol a riasztó. Egy
marmonkannát vittek csak magukkal tele
vízzel, meg feszítõvasat az ajtóhoz. Az
épület mögött levágták a marmonkanna
felsõ részét, majd egy vasdoronggal, egy
csapással leütötték a riasztó szirénáját.
Annak szinte megnyikkanni se volt ideje,
mert azonnal belefullasztották a mar-
monkanna vizébe. Ezután szép nyugod-
tan felfeszítették pajszerral a bejárati aj-
tót, és végigjárták az összes irodát. Ott
mindent széthánytak érték után kutatva.

A számítógépet asztalostól felborították,
de azt nem vitték el. A számítógép már
nem érték a feketepiacon. A pénztár ajta-
ját is felfeszítették úgy, hogy az csaknem
tokostól kiszakadt a helyébõl. Innen a
többmázsás páncélszekrényt kiemelték,
föltették azt a mûhelybõl áttolt, hegesz-
tõpalackot szállító, kétkerekû kiskocsira,
és kitolták a kapun. Már a Hatvani utcán
jártak vele, amikor járókelõk jöttek, akik
megzavarták szorgos tevékenységében a
bûnbandát. Õk szóltak telefonon a rend-
õrségnek. A betörõk pánikba estek, és a

szállítókocsit a páncélszekrénnyel együtt
hátrahagyva elfutottak.
A rendõrök rengeteg nyomot rögzítettek,
ami segítheti a tettesek felkutatását. A
vízmû dolgozói felmérték a károkat.
Döbbenten álltak a vandál pusztítás lát-
tán. Szanaszét szórt iratok borították a
padlót minden irodában. Érték viszont
szinte semmi nem tûnt el. Úgy tûnik, a
rablók a páncélszekrénnyel is hiába dol-
goztak, mert ha felnyitják sok munka
árán, pénzt nem sokat találhattak volna
benne. Feltehetõen a temetõbe akarták
kivinni, hogy nyugodt körülmények közt
püfölhessék szét a mackót. Nem lett vol-
na könnyû dolguk.
A vízmû dolgozói egy földmunkagéppel
visszaszállították a telepre a páncélszek-
rényt.
Nem ez volt az elsõ eset mostanában. A
közelmúltban ugyanezen a környéken
egy családi házba törtek be ismeretlen-
nek tûnõ tettesek biztos információ bir-
tokában, és ott szabályosan kiverték a fal-
ból a széfet. Ott szerencséjük volt, mert
10 milliót sikerült kiemelniük a kasszá-
ból.

Hargitai Lajos

Meghívó
Május 19-én,

szombaton, 9 órakor

Alap Arany János MSZ,
Tavasz-majorba, B-kategóriás

DÍJUGRATÓ
LOVASVERSENY.

A verseny fõvédnöke: dr. Lamperth
Mónika önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszter

Versenyszámok:

— B1a, B1b stílusverseny — kezdõ
lovak és lovasok részére;
— B1c, B2 kategória — nyitott ifjú-
sági verseny;
— B3 kategória — Alapi Nagydíj;
— C3 — Puissance verseny.

A versenyszünetekben:

— fogatbemutatók, lovas-, íjászbe-
mutató, huszárbemutató, mezõ-
gazdasági gépbemutató.
Egész nap pónilovaglási lehetõség.

Kulturális program:

— A IX. Európai Ifjúsági Zenei
Fesztivál keretében a River Band
fúvószenekar Svédországból;
— Western tánccsoport — Paks;
— Ördögszekér néptánccsoport —
Dunaföldvár;
— Alapi pávakör;
— Titánok együttes — Sárbogárd.

Mindenkit szeretettel vár
a rendezõség!
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Lassan már hagyománnyá válik, hogy
Bódai Gábor nyitja meg az ülést napirend
elõtti felszólalásával. A soros testület
ülés elején az utóbbi idõben a városban
elharapózott vandalizmusra hívta fel a fi-
gyelmet. Szerinte létezik Sárbogárdon az
igénytelenek meg az ostoba rombolók
csapata, akiket zavar a rend és a tisztaság.
Ennek sürgõsen gátat kell szabni. Kérte a
rendõrség határozott föllépését. Javasol-
ta egy szégyentábla fölállítását is.
Bemutatkozott a hatósági osztály új veze-
tõje, Szabóné Nyigrényi Judit, aki május
1-je óta van e poszton: 21 éves közigazga-
tási gyakorlatom van. 1985. szeptember
15-e óta dolgozom a közigazgatásban.
2001. október 15-étõl Alsószentivánon
jegyzõi tevékenységet folytattam. Szeret-
tem a jegyzõi munkát, de a politika köz-
beszólt, hiszen a törvény elõírja, hogy az
ezerfõs lélekszám alatti települések leg-
késõbb 2008. január 1-jéig körjegyzõség-
be kell, hogy csatlakozzanak. Emiatt bi-
zonytalanná vált a munkahelyem, és
megragadtam ezt a pályázati lehetõséget.
Igyekszem a rám bízott feladatot maxi-
málisan ellátni.

Gyermekfelügyelet
a bölcsiben

A Városi Bölcsõde a 3 éven aluli gyerme-
kek napközbeni ellátásán túl szeptember
1-jétõl új szolgáltatásként bevezeti az
idõszakos gyermekfelügyeletet. Ehhez
többlet normatíva nem társul, ezért 150
Ft/óra térítési díjat kell fizetni érte (plusz
étkezési költség).

A megye is átszervez

A Fejér Megyei Önkormányzat átszerve-
zi intézményeit, melynek keretében a sár-
bogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Is-
kolát és Speciális Szakiskolát július 1-jé-
tõl a Fejér Megyei Önkormányzat Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ménye, Speciális Szakiskolája, Kollégiu-
ma, Gyermekotthona és Pedagógiai
Szakszolgálata elnevezésû új intézmény-
be csoportosítják át, akárcsak a nevelési
tanácsadói szakfeladatokat.
Dr. Szabadkai Tamás: Ha ezt az elõter-
jesztést a mi önkormányzatunk támogat-
ja is, fogalmazzuk meg, hogy lehetõség
szerint az intézménynél létszámleépítés
ne következzen be, a szakmai munka
színvonala ne csökkenjen.
Dr. Berzeviczy Gábor: Kérjük meg a me-
gyei önkormányzatot, hogy az általuk

elõrevetített szakmai javítást a Sárbogár-
don lévõ intézményeknél is tegyék meg.
Dr. Krupa Rozália: A fenntartónak be
kell tartania az oktatási törvényt. Mi nem
kérhetünk többletlétszámot, mert akkor
azt fogják mondani, hogy járuljunk hoz-
zá.
Rigó László javasolta dr. Szabadkainak:
járjon közben a kormánynál, hogy Sárbo-
gárdra több pályázati pénz jöjjön.
Dr. Szabadkai erre azt kérdezte: Sárbo-
gárd miért épít fejlesztési hitelbõl uta-
kat?
Juhász János: Most írták ki a pályázatot,
augusztus 31-éig lehet benyújtani, az el-
bírálás november, a szerzõdéskötés vár-
ható idõpontja 2008 eleje. Ennek alapján
2007-ben hogyan lehetne belterületi uta-
kat pályázati pénzbõl építeni?
Dr. Szabadkai: Sehogy, de szerintem a
város lakossága kibírná, hogy 2008-ban
készüljenek el azok az utak, amik 2007-
ben készülnének el. Így a város spórolna
20-30 millió Ft-ot.
A két doktor javaslatával kiegészítve tá-
mogatja a testület a megyei közgyûlés át-
szervezéseit.

A kultúrház újulhat meg

A képviselõk nem szavazták meg a
könyvtár infrastruktúrafejlesztését,
azonban támogatták a mûvelõdési köz-
pontét. A 4.474.000 Ft összegû beruhá-
záshoz az Oktatási Minisztérium pályá-
zata révén kíván pénzt biztosítani a testü-
let, melyhez az ez évi általános tartalék-
alap terhére 10%-os önerõvel, azaz
447.400 Ft-tal járulnak hozzá.

A tanulócsoportok száma

A 2007/2008-as tanévben a Mészöly Géza
Általános Iskolában 22 tanulócsoport, 7
napközis cs. (165 fõ), 1 tanulószobás cs.
(32 fõ); a Szent István Általános Iskolá-
ban 8 tanulócs., 1 napközis cs. (29 fõ), a
Sárszentmiklósi Általános Iskolában pe-
dig 17 tanulócs., 2 napközis cs. (66 fõ), 1
tanulószobás cs. (20 fõ) indul.

Közvilágítás

Az EH-SZER Kft. ajánlatát fogadták el a
városatyák a közvilágítási berendezések
üzemeltetésére és karbantartására, 1334
db közvilágítási lámpatest vonatkozásá-
ban, nettó 4.610.711 Ft/év értékben.
Etelvári Zoltán: Szorgalmazzuk, hogy
egy-egy félórával elõbb kapcsolják le a
villanyokat, mert az bizonyos megtakarí-
tást jelentene a városnak.

Vita az utakon

Ugyan más összefüggésben, de az ülésen
már szóba került az útfelújításokkal kap-
csolatos pályázat, melyet a 2008-ra terve-
zett utak (Balassi Bálint, Fenyõ — Úttö-
rõ u. és keleti csatorna közötti szakasza
—, Kígyó, Nagy Lajos, Vágóhíd, Gilice,
Tisza, Miklós, Deák Ferenc, Temetõ —
1253 és 1308 hrsz. —, a pusztaegresi Pe-
tõfi Sándor utca) burkolat-megerõsítési
munkáira nyújtana be az önkormányzat.
A felújítás várható bekerülési költsége
47.131.033 Ft, melyhez 30% önerõ szük-
séges.

Ahol lakik valaki

Etelvári: Miért a 6-7 házból álló Gilice
köz kerül be a 2008-as felújításba a Né-
meth Lajos köz helyett, ahol 40-42 ház
van? Az a pletyka terjeng a városban,
hogy az egyik képviselõ rokona lakik ott,
azért van ez így.
Sinka Attila: Éppen ezért nem kívántam
én elõtérbe helyezni a Gilice köz felújítá-
sát, mert gondoltam, hogy családi érin-
tettség miatt részrehajlás lenne ebben a
dologban. Ennek a körzetnek négy évig
Etelvári volt a képviselõje. Nem én ígér-
tem meg az ott lakóknak az utcafelújítást,
hanem õ. Az elmúlt testületi ülésen is a
Németh Lajos, illetve a Gilice köz mellett
szólalt föl.
Dr. Szabadkai: Nem az számít, hogy me-
lyik az indokoltabb? Jó lenne, ha a
Mányoki utcában is lakna valaki, mert azt
az utcát is elõtérbe kellene hozni.
Etelvári: Én soha nem ígértem a Gilice
közt. A központtól kifelé csináltuk meg
az utakat, és azért maradt ki például a Gi-
lice köz, mert azon nem közlekedtek
annyian. A Németh Lajos közre meg már
nem maradt pénz. Én annak örülnék, ha
mindkét köz elkészülne. Úgy gondolom
továbbra is, hogy a Németh Lajos köz in-
dokoltabb lenne.
Bódai: Ne tessék arról megfeledkezni,
hogy a Mátyás király és a Salamon utcá-
ban is lakott valaki, holott a központtól
kifelé építették az utcákat. Felhoztam
többször, hogy a Rózsa, a Baross és a Ber-
csényi utca aszfaltozására kerüljön sor.
Ehelyett az Árpád utca készült el.
Nedoba Károly: A 2002-ben elindult út-
és a járdafelújításokat folytatni kell, akár
fejlesztési hitelbõl. Bízom benne, hogy
2010-re az utcák 90%-a aszfaltos lesz.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület május 11-ei nyílt ülésérõl —

Folytatás a következõ oldalon�
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Évõdés
Etelvári: Az Árpád utca azért lett megcsi-
nálva, mert annak volt alapja, és ott men-
nek ki a teherautók a szárítóba. Lehetett
pályázni rá, mert az út két oldalán vízelve-
zetõ árok van. A Bercsényi utcát, úgy gon-
doltam, majd a posta megcsinálja, de té-
vedtem, nem így történt.
Bártfai Antal: Az elõterjesztés mûszaki
tartalma meglehetõsen szegényes. Ebbõl
számomra nem derül ki, hogy a belterüle-
ti vízrendezés hogyan lesz megoldva az út-
építéssel egyidejûleg.
Juhász: Úgy igyekeztünk a mûszaki osz-
tállyal utcákat választani, hogy a felszíni
vízrendezés megvalósulásakor ne kelljen
azokat bolygatni.
Sinka: Én egyszerû családból származom,
de jó neveltetést, tiszteletet kaptam. Nem
fogom senki személyét vagy munkásságát
a sárba taposni. Elnézést kérek tõled, Zoli
bácsi, hogyha úgy érzed, hogy én esetleg
bántóan szóltam volna, nincs ilyen szán-
dékom. Viszont mind a két utcának a jo-
gosságát te magad is elismered, mert azt
mondod, hogy szinte járhatatlan mind-
egyik. Én úgy gondolom: az elmúlt ciklus-
ban ti sem biztos, hogy mindig a fontossá-
gi sorrendet néztétek.
Dr. Szabadkai: Most sem kizárólag a fon-
tossági sorrend döntött. Ezzel az elõter-
jesztéssel én például tökéletesen egyet tu-
dok érteni, de kérek mindenkit, hogy ne
azt nézzék, melyik képviselõ javasol egy
utcát, hanem azt, hogy az ottani lakosok-
nak milyen igénye van.
Dr. Berzeviczy szorgalmazta az Álmos ve-
zér és a Gárdonyi Géza utca felújítását.
Gábris István a Vezér utca mellett tört
lándzsát.
Juhász: Figyeljünk oda arra, hogy ha csak
részben nyerünk a pályázaton, akkor is
csináljuk meg azokat az utcákat, amik itt
elhangzanak, mert a lakosság számon ké-
ri.
Dr. Berzeviczy javaslata többséget kapott,
és a Németh Lajos köz is bekerült a felújí-
tandó utcák sorába.

Bökkenõ
Juhász: Akkor már csak egy problémánk
van: a pályázathoz szükséges önerõ nem
áll rendelkezésre. Ezt így benyújtani nem
tudjuk.
Dr. Krupa: A költségvetési hiány további
növelését jelenti, ha az idei évben még
többet akarunk megvalósítani. Meg kel-
lett emelni a forráshiányt 41 millióval, és
egy hónapon túli tartozásunk is van már.
Dr. Berzeviczy indítványát — hogy vegyék
le napirendrõl a témát, és a következõ
ülésig keressenek megoldást a problémá-
ra — megszavazták a képviselõk.

„Késik” az iskolabusz
Az iskolabusz szolgáltatásra beérkezett
ajánlatok közül egyiket sem fogadta el a
testület. Inkább új ajánlatokat kér a médi-
ában közzétételre kerülõ hirdetések út-
ján, és újratárgyalja ezt a kérdést.

Újabb kör a rendelõ körül

A rendelõintézet fejlesztésére, mûködé-
sére vonatkozó — a megye, a kistérség és
Sárbogárd között kötendõ — konzorciu-
mi szerzõdés tervezetét nem fogadta el a
testület. Döntésüket azzal indokolták,
hogy nem kívánnak létrehozni egy a ter-
vezetben szereplõ kft.-t, az önkormány-
zat tulajdonát képezõ ingatlant nem kí-
vánják átruházni a kistérségre, és az ön-
rész mértékét méltánytalanul hátrányos-
nak tartják Sárbogárd vonatkozásában.
Emellett egy kistérségi egészségügyi kon-
cepció mielõbbi kidolgozását szorgal-
mazzák, az összes szereplõ bevonásával.

Támogatott civil
szervezetek

A civil bizottság a következõ támogatás-
okban részesítette a helyi civil szervezete-
ket: Sárbogárdi Asztalitenisz Klub 80.000
Ft, Zsobi Racing Autósport Egyesület
40.000 Ft, Sárréti Íjász Club 200.000 Ft,
Sárbogárd Diáksport Sportszövetsége
240.000 Ft, Sárbogárdi Lovas Egyesület
200.000 Ft, Fejér Megyei Természetba-
rát Szövetség Városi Bizottsága 170.000
Ft, D-13 Postagalambsport Egyesület
70.000 Ft, „Flórián 07” Lövészklub Sár-
bogárd 100.000 Ft, Labdarúgó Sport
Club Sárbogárd 50.000 Ft, Sárszent-
miklósi Sportegyesület 50.000 Ft, Sárbo-
gárd és Térségéért Egyesület 300.000 Ft,
Bogárd-Dal Kulturális Khe. 450.000 Ft,
Black Time Sport és Kult. Egyesület
100.000 Ft, Városi Polgárõr Szervezet
400.000 Ft, Sárbogárd Város Önkéntes
Tûzoltó Egyesülete 80.000 Ft, Töbör-
zsökért Egyesület 40.000 Ft, Puszta-
egresért Egyesület 50.000 Ft, Rétszila-
sért Egyesület 200.000 Ft, Csipike Egye-
sület 50.000 Ft, Sárszentmiklósi Egyesü-
let 100.000 Ft, Borbarát Kör 30.000 Ft,
Sárszentmiklósi Nyugdíjasklub 60.000
Ft, Városi Nyugdíjasklub 80.000 Ft,
Alsótöbörzsöki Nyugdíjasklub 60.000 Ft,
Philia Egyesület 70.000 Ft, Szent Miklós
Karitász Csoport 60.000 Ft, Szent Erzsé-
bet Karitász Csoport 60.000 Ft, Sárhat-
vanért Egyesület 50.000 Ft, Sárhatvani
Nyugdíjasklub 30.000 Ft, Pusztaegresi
Nyugdíjasklub 30.000 Ft, Szebb Jövõn-
kért Közhasznú Egyesület elutasítva.
Gábris: Ez utóbbi miért lett elutasítva?
Nedoba: Mert nem anyagi támogatást
kért, hanem pályázatírásban együttmû-
ködést, erre azonban a bizottságnak
nincs hatásköre.
Õri Gyula: Pusztaegres, Sárhatvan négy-
szer annyival kevesebbet kaptak, mint
például Rétszilas. Mi indokolja ezt?
Nedoba: Mert onnan négy szervezet is
pályázott, és olyan észrevétel is volt, hogy
a tavalyi odaítélésnél nem vettük figye-
lembe a létszámarányt.

Szélessávú —
közel a finishez

A szélessávú közmûhálózat (internet, te-
lefon, kábeltévé egyben) kiépítésével
kapcsolatban tartottak tájékoztatót a be-
ruházást bonyolító cég munkatársai: A
rendszer a korábbi terveknek megfelelõ-
en épül és épült Sárbogárd nyugati ré-
szén, illetve Sárszentmiklóson. Hátravan
a végsõ mérések begyûjtése. Ezt az üze-
meltetésért felelõs Dunakanyar Hol-
dinggal együttmûködve teszik, mely egy
kábeltévé-fejállomást is kialakít (55 csa-
tornával). Mezõszilason nem épül veze-
tékes hálózat, csak mikrohullámú. Sárbo-
gárd keleti részének egyes területein és
Pusztaegresen még folyamatban van a ki-
vitelezés. Hantoson már tavaly kiépült a
hálózat, de voltak hiányosságai, amiket
idén pótoltak, már csak az internet-
fejállomás beüzemelése van hátra. A Du-
nakanyar állítólag még a héten megkezdi
az elõfizetõi szerzõdések megkötését.
Nagylókon az ott meglévõ hálózatot ala-
kítják át. Az internet mindenhol ott van
már a víztornyokon, onnan kell elvinni az
elõfizetõkhöz. Az eredetihez képest 800
elõfizetõvel többet szeretnének vezeté-
ken elérni Sárbogárdon. A létszám az
egész területen nem változik, csak a terü-
leti megoszlás más. Tavaly március 1-jén
indult a beruházás, és várhatóan ez év jú-
lius 27-én zárul le. A mezõszilasi torony-
építésen még ugyancsak dolgoznak. Han-
toson és Sárbogárd elkészült részein a
hónap végéig, Sárbogárd teljes területén
körülbelül két hónap múlva indulhat a
szolgáltatás.
Õri: Sárhatvannak van-e esélye, hogy be-
látható idõn belül ott is kiépüljön ez a
rendszer?
A cég egyik képviselõje: Ha van elég
igény, akkor mi szívesen kiépítjük a rend-
szert ott is.

Konyhák — minél
olcsóbb, annál jobb?

Juhász: A múltkor elfogadott kétkony-
hás és egykonyhás változat között több
mint 13 millió Ft az eltérés évente. A két-
konyhás esetén 5,5 millió Ft-ot tudnánk
megtakarítani évente a jelenlegi kiadá-
sokhoz viszonyítva, míg egy fõzõkonyha
esetén ez további 13 millió Ft-tal több, az-
az 18-19 millió Ft/év megtakarítás. A he-
lyi vállalkozók nem igazán tudnak erre a
pályázatra rámozdulni, ezért a részaján-
latnak sincs értelme.
Schmidt Lóránd: Vegyük le a napirend-
rõl a témát, ugyanis az ülés elején kaptuk
meg ezt az anyagot, nem volt idõ a 40 ol-
dalt érdemben áttanulmányozni.
Juhász: Máskor is elég sokszor szavazol
úgy, hogy fogalmad sincs róla, ez már régi
megfigyelésem.

Folytatás a következõ oldalon�
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Schmidt: Ezt kikérem magamnak! Le-
het, hogy te így szavazol, de ne hasonlít-
suk össze egymást. Megint személyes-
kedsz. Megkértünk egypárszor, hogy légy
szíves, fejezd be a személyeskedést.
A képviselõ javaslatát nem fogadta el a
többség, így napirenden maradt a téma.
Dr. Szabadkai: Az látszik, hogy valame-
lyik nagy élelmezésellátó vállalkozás tud
majd nyerni ezen a pályázaton. Nem ér-
tek egyet azzal, hogy szinte kizárólag a
pénzügyi szemlélet érhetõ tetten a kony-
hák üzemeltetésével kapcsolatos közbe-
szerzésben. Egy szempont van: minél ol-
csóbban megoldani a szolgáltatást. A pá-
lyázati dokumentáció árát nagyobb mér-
tékben szokták meghatározni, ezért ja-
vaslom ezt az összeget legalább a duplájá-
ra megemelni. Szabjuk meg azt is, hogy a
jelenlegi dolgozókat át kell vennie a leen-
dõ szolgáltatónak, és hogy mennyi ideig
foglalkoztatja majd õket tovább. A szer-
zõdéses garanciákat szélesebb körûen
kell kiépíteni. Névszerinti szavazást ren-
deljen el a testület ebben a témában.
Juhász: Ha egy önkormányzatnak nin-
csen pénze, ha felelõsen gondolkodik,
nem fog elmenni egy évi 18 millió Ft-os
megtakarítás mellett. Az élet úgyis visz-
szaigazolja, hogy a te aggályaid voltak e
jogosak, vagy az én optimizmusom.
Horváth Ferencné: Mindenki tudja, hogy
a helyben fõzött, illetve a szállított étel
nem ugyanaz. Ez eleve minõségromlást
fog jelenteni, ez vitathatatlan.
Juhász: A Kippkopp Óvodában helyben
fõznek, vagy oda is szállítanak?
Végül a szavazás a következõképpen ala-
kult: nemmel szavazott a polgármester
javaslatára dr. Szabadkai, Õri, Bártfai,
Schmidt, Fülöp Sándor, Etelvári, dr.
Berzeviczy; igennel voksolt Bódai, Sinka,
Nedoba, Gábris, Rigó, Ferencz Kornél,
Horváth, Szakácsné, Juhász.

Bejelentések

Riogató mogul és egyéb
alattomos egyedek

Juhász: Sajnálom, hogy nincsenek itt az
ügyvéd urak, akik kora tavasszal meg tél
végén riogattak, de itt van a riogatók
gyöngyszeme, hogy 88 fõ fog a Zengõ
Óvodába jelentkezni, és lehetetlen hely-
zet fog elõállni ennek kapcsán. Nem za-
varta õket, hogy a lakcímnyilvántartás
alapján lehetetlen, hogy annyi 3 éves
gyermek hirtelen életre keljen. A Zengõ
Óvodában a jelenlegi létszám 246 fõ, is-
kolába megy 53, visszatartanak 19-et, ez
26, azaz 38%-a azoknak, akik kikerülhet-
nének az óvodából. A beiratkozás nem

88, hanem 44. Elõjegyzett 2008-ra 4 fõ.
Részletesen is tájékoztatást fogok adni a
lakosság felé, hogy ne az maradjon meg
bennük, amit a helyi médiamogul csinál,
aki idecsõdíti mindenféle környékbeli
óvodának a vezetõjét.
Nedoba: Két hónappal ezelõtt szóvá tet-
tem a Közútkezelõ Kht. igazgatójának,
hogy a Vágóhíd utca sarkán, egy 20 méte-
res szakaszon, a 63-as út szintjével van
együtt az útszegélykõ. A múlt héten meg-
szüntették ezt a balesetveszélyt. Szeret-
ném megköszönni a gyors reagálást!
Azonban a térkõnél nem javították még
ki a sérült ereszcsatorna-fedeleket. A
Zengõ Óvodával kapcsolatos riadalom-
keltés kapcsán szeretném kérdezni, hogy
ki hazudott, ki vezetett félre kit? Akik tet-
ték, azok legalább annyit mondjanak,
hogy elnézést, rosszul mértük fel a hely-
zetet, vagy minket is félretájékoztatott
netalántán az akkori intézményvezetõ.
Ez is bizonyítja számomra, hogy az intéz-
ményvezetõt, aki ezeket az adatokat ad-
ta, fel kellett menteni, mert a bizalom
iránta megrendült. A városunkban van
egy H. L. nevezetû férfi, aki nem Sárbo-
gárdon született, hanem csak a szél hozta
ide, és folyamatosan uszít, árt ezeknek a
településeknek. Remélem, eljön majd az
idõ, hogy önmagával elszámol, és szé-
gyellni fogja magát. 44-en jelentkeztek az
óvodába, nem 88-an. Tessék leírni, hogy
hol a másik 44!

Mennyi az annyi?

Dr. Krupa: A polgármester úr nem fejtet-
te ki teljesen a pontos létszámot. Van elõ-
jegyzett gyerek 2008-ra, és 3 gyerek el lett
utasítva a Zengõnél, õk majd december-
ben lesznek 3 évesek. Nem hivatalos in-
formációink szerint Alapra talán 5 sárbo-
gárdi gyereket írattak be. Sárszentmik-
lóson és Pusztaegeresen van még férõ-
hely. A Zengõ létszáma telített, a maxi-
málison túl van. A felduzzasztott létszám
annak a hatása is, hogy 44 gyereket nem
engedtek az iskolába. De fizikailag nincs
annyi gyerek, mivel a sajátos nevelési igé-
nyû gyermek kettõnek számít, illetve más
dolog a létszám és más a tényleges napi
óvodába járás. (A normatíva visszafizeté-
sénél például több mint 6 millió Ft-ot kel-
lett az étkezési norma miatt visszafizet-
ni.)
Õri: Pusztaegresen a Kossuth utcában
két elég nagy kátyú van az iskolával szem-
ben.
Schmidt: A fõúton életveszélyes bicikli-
vel menni, akkora kátyúk vannak, fõleg a
vízlevezetõknél. Szépen kérem a polgár-
mester urat, hogy fejezze be a személyes-
kedéseket.
Etelvári megismételte egy korábbi javas-
latát, miszerint a vandálokkal kapcsolat-

ban nyomravezetõi díjat kellene kitûzni
10-20 ezer Ft értékben. Az új postán egy
ablaknál negyedórákat kell sorban állni,
pedig van ott három-négy ablak is, amit
kinyithatnának, ha sokan vannak. A Jó-
zsef Attila utcában a fekvõrendõrök mi-
att szinte megszûnt a forgalom, ezért in-
dokolatlan a megállási tilalom fenntartá-
sa. Indítványozta az iskola bejáratán túlra
tenni az egyirányú utca táblát, hogy ne
kelljen minden szülõnek szabályt sérteni
naponta.
Bártfai: Feltehetõen száraz évnek né-
zünk elébe, mégis kérem, hogy a város-
ban megépült vízlevezetõ árkok áteresze-
it tisztíttassuk ki.
Szakács Benõné: Nekem egy kérésem
lenne: egymás tisztelete.
Horváth Tibor: A mentõállomással
szemben még mindig megáll a víz. Nem
értem, hogy ha itt az óvodások elférnek,
akkor a Bogárd és Vidékében miért je-
lent meg, hogy Alapról és Cecérõl jönnek
ide toborozni a gyerekeket? Sokan úgy
értelmezik, hogy mi elküldjük a gyereke-
ket Sárbogárdról és a vidéknek kell befo-
gadni. Ez egy kicsit kétségesnek tûnik.
Juhász: Gondolom, hogy H. L. szándé-
kos hisztériakeltése húzódhat meg e mö-
gött.
Gábris: A papföldi játszótér mellett léte-
sülne egy focipálya. A focikapuk végleges
rögzítéséhez milyen hivatalos dokumen-
tum kell?
Sinka: Beigazolódni látszik, hogy a né-
pesség-nyilvántartás szerinti gyerekszá-
mok a valósak. Ehhez képest egyesek
megalapozatlanul képviseltek egy olyan
dolgot, amivel õk sem voltak teljesen tisz-
tában. A Bogárd és Vidéke engem sze-
mélyesen kiemelt egy cikkben. Jó lenne,
ha nem „Név és cím a szerkesztõségben”
mögé bújva vállalnák a véleményüket,
amihez nem is volt megfelelõ információ-
juk. (Mint azt már korábban többször is
leírtuk a lap hasábjain: a „Név és cím a
szerkesztõségben” aláírással megjelenõ ol-
vasói levelek szerzõinek neve és elérhe-
tõsége a szerkesztõség birtokában vannak,
de azok csak a szerzõk hozzájárulásával
adhatók ki más részére. Ezzel a lehetõséggel
azok szoktak élni, akik joggal tartanak at-
tól, hogy véleményük miatt hátrányos meg-
különböztetésben részesülhetnek õk vagy
családtagjaik egy esetleges bosszúhadjárat
során. Például nem veszik föl a gyereküket
az óvodába, vagy elbocsátják a munkahe-
lyükrõl õket stb. Erre sajnos már nem egy-
szer volt példa ugyanis. Szerk.)

Bódai: A rendõrség bejáratával szemben
és a Rossman elõtt, a kerékpársávban a
rács meg van süllyedve. Szintén a rendõr-
séggel szemben nem világít a lámpa.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Kérdezték

Árkok
Végre megjöttek az esõk. Sajnos több-
ször vihar formájában. A keddi vihar is
sok kárt okozott. Újra folyik a víz az ár-
kokban, de sok helyen a gondozatlanság
miatt csak folyna. A keleti csatorna tisz-
tán tartása se fontos már az önkormány-

zatnak, több helyen mé-
teres kaszálatlan fû, gaz
nõ benne.
Az elfelejtett régi kam-
pányígéretet ki kéri szá-
mon?

Lejegyezte: Hargitai Lajos

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.

A falvak örömmel fogadják
a sárbogárdi óvodásokat

Hétfõn este a mûvelõdési központban
tartottak tájékoztatót az óvodás szülõk-
nek az alapi és a cecei óvodavezetõk és
polgármesterek.
Méhes Lajosné elmondta, hogy sok szülõ
érdeklõdött már telefonon a lehetõség-
rõl, hogy az alapi óvodába milyen módon
nyerhet felvételt gyermekük, miképpen
oldják meg a gyerekek szállítását. Töb-
ben be is íratták már oda a gyermeküket,
és sokan jelezték beíratási szándékukat.
Végsõ soron szeptemberben dõl el, hogy
hány gyerek szeretne még beiratkozni az
óvodába, amikorra már betöltik az óvo-
dás életkort.
Koncz Jánosné, a sárbogárdi Zengõ Óvo-
da megbízott vezetõje elmondta, hogy
eddig 44 gyerek iratkozott be hozzájuk a
korábban jelzett 80 fõvel szemben. Ez
30-as, vagy afölötti csoportlétszámokat
jelent majd. Az eddig jelentkezett gyere-
keket valószínûleg mind fogadni tudják
az óvodában.
A vártnál kisebb érdeklõdés oka lehet,
hogy többen eleve azért nem Sárbogárd-
ra viszik a gyereküket, mert egyrészt nem
szeretnék zsúfolt óvodai csoportba vinni,
ahol ki vannak téve a magas létszám miat-
ti állandó stressznek, másrészt nem is bíz-
tak abban, hogy az õ gyerekük befért vol-
na valamelyik sárbogárdi óvodába. Va-
gyis az eddigi jelek szerint maguk a szülõk

gondoskodnak arról, hogy ne legyenek
túlzsúfoltak a sárbogárdi óvodák.
Az alapi óvoda vezetõje elmondta, hogy
szép, tágas csoportszobákban, korszerû
felszerelésekkel várják a gyerekeket. Az
oktatási törvény értelmében maximum
25 fõs csoportok lehetnek, és õk ehhez
tartják magukat. Még minden óvodai
csoportban van néhány hely. A cecei óvo-
da szintén maximum 25 fõs csoportokban
gondolkodik. Õk akár 20-30 gyereket is
örömmel fogadnak még.
A gyerekeket óvónõi kísérettel viszik ki
mindkét településre. Hangsúlyozták,
hogy a 10-12 km-es távolság nem jelen-

tõs. Budapesten ennél nagyobb távolsá-
gokra jár sok gyerek zsúfolt tömegközle-
kedési eszközzel. Itt pedig minden gyerek
biztonságos ülésben, szakképzett kísérõ-
vel teszi meg az alig tízperces utat.
Mindkét óvoda vezetõje hozta magával
az óvodát bemutató fényképes füzetet. A
szülõk végiglapozták azokat. Minden ér-
deklõdõ szülõt szeretettel várnak az alapi
és a cecei óvodában, hogy nézzenek kö-
rül, saját szemükkel lássák, hogy jó hely-
re, harmonikus közösségekbe, nyugodt
falusi gyerekek közé kerülnek a bogárdi
gyerekek.

Hargitai Lajos
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Ir ingó keringõ
Nagy tömeg gyülekezett a nagylóki hiva-
tallal szemben szombaton délelõtt, hogy
együtt járják végig a körülbelül 14 kilo-
méternyi Iringó Tanösvényt, annak hiva-
talos megnyitóját követõen.
Örvendetes, hogy a helyi lakókon kívül
sokan eljöttek a nagy eseményre a kör-
nyékbeli településekrõl is (például Sár-
szentmiklósról, Sárkeresztúrról), fõképp
iskoláscsoportok, lelkes pedagógusok kí-
séretében. Az õt körbezáró gyerekgyûrû-
ben alig lehetett észrevenni Südi Iringó
versenytáncost, akit a névrokonság apro-
póján hívtak meg a szervezõk. Az ismerõs
arcok között láthattuk még Lendvai Gá-
bor ökobiológust, aki feltérképezte a tan-
ösvényt, és az arról szóló szakmai ismer-
tetõt összeállította. De nem hiányozha-
tott a nagy eseményrõl Vígh-Tarsonyi

László — aki több mint tíz éve szervezi a
nyári Mezõföld gyalogtúrát, melynek ki-
indulópontja Nagylók —, és Tóth László,
a Magyar Sportturisztikai Szövetség el-
nöke sem.

A gyalogtúrát megelõzõen a
csodálatos természet elõtt
tisztelegtek mûsorukkal a
nagylóki általános iskola di-
ákjai. Majd Südi Iringó ün-
nepélyesen fölvágta az ös-
vény térképe köré kötött
nemzeti szalagot, és útnak
indulhattak a túrázók.

Hargitai Kiss Virág

Önbecsüléssel a holnap felnõttjeiért
Manapság egyre többet hallani arról, hogy a
média által sugallt sztereotípiák miatt a fiata-
lok súlyos önbecsülési problémákkal
küzdenek. Sajnos a reklámok olyan irreális
szépségideált alakítottak ki, amelyet a
legtöbb nõ sohasem tud elérni, és emiatt
nem érzi jól magát a bõrében. A Dove
Önbecsülési Alap és a Kompánia Alapítvány
együttmûködésével 2006 õszén indult
TestBeszéd Program arra fókuszál, hogy a fi-
atalok megtanulják, hogyan alakítsanak ki
„ideális” és egyben reális képet a
szépségrõl. A program nemrég lezárult elsõ
szakaszában több mint 1000 diákot sikerült
elérni.
A nõk több mint 50%-a undorral gondol saját tes-
tére, és miközben a tizenéves lányok mindössze
19%-a túlsúlyos, 67%-uk gondolja úgy, hogy
fogynia kellene. A kilókkal szembeni fellépés ál-
talában könyörtelen diétához vezet, amely legin-
kább a fejlõdõ szervezetben lévõ kamaszokat vi-
seli meg. A túlzott fogyókúra könnyen okozhat

evészavart (pl. bulímia, anorexia), amelynek
gyógyításához elkerülhetetlen a kórházi kezelés.
Az egyébként is kevesebb önértékeléssel ren-
delkezõ kamaszoknak nagy szüksége van arra,
hogy a hamis ideálokat nyújtó médiával szem-
ben segítséget kapjanak önbecsülésük kellõ és
objektív kialakításában.
A TestBeszéd Program megismerteti a lányokat
és fiúkat azzal, hogy mi az igazság a „tökéletes”
szépségábrázolások színfala mögött, amely el-
érésére õk olyannyira törekszenek. A program
eddig 5 budapesti és 13 vidéki iskolába jutott el
31 kortárs segítõ részvételével. A foglalkozások
során a diákok dramatikus játékelemekre épülõ,
interaktív iskolai foglalkozásokon tapasztalhat-
ják meg, hogy mások milyennek látják õket, és
képessé válnak konstruktív visszajelzések befo-
gadására, adására. A program egyik legfonto-
sabb eleme, hogy a gyerekek megérthetik, ho-
gyan vezetheti életüket az önmagukkal kapcso-
latos elégedetlenség kedvezõtlen irányba.

Dr. Piszker Ágnes, a TestBeszéd Program egyik
kidolgozója elmondta: „Különösen kiemelt és
kritikus életszakasz az önértékelés, önbecsülés
alakulása szempontjából a serdülõ- és ifjúkor,
amikor a családtól kapott visszajelzések halvá-
nyulnak, súlyuk már kisebb, és meghatározóbbá
válik a társaktól érkezõ közvetlen, illetve közve-
tett, diszkrétebb, finomabb jelzések differenciált
beépülése.”

Emiatt óriási szerepük van az iskoláknak és a
szülõknek abban, hogy olyan közeget biztosít-
hassanak a gyermekeiknek, ahol elegendõ
visszacsatolást kaphatnak.

A TestBeszéd Program továbbfejlesztésével
már tanárok számára is elérhetõ a modellprog-
ram didaktikája, illetve 2007 folyamán szeretnék
akkreditálni a programot, hogy minél több gye-
rek önbecsülésének fejlesztésében segíthesse-
nek.

További információ: Kovács Katalin, tel.: 06
(1) 450 5063, e-mail: kovacs@cafepr.hu.
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Ovisok a tûzoltóknál

A sárkeresztúri óvodások
múlt héten látogatást tet-

tek a sárbogárdi tûzoltóságon.
A tûzoltó bácsik jóvoltából ki-
próbálhatták az igazi tûzoltó-
autót, a mentõfelszereléseket,
az oxigénmaszkot. Rendeztek
nekik játékos versenyeket: lab-
dával kellett vízzel teli vödörbe
beletalálni, a fecskendõ vízsu-
garával jelzõbóját elsöpörni.

A legizgalmasabb az a szer-
kezet volt, amely hatalmas
durranással tudott kilõni
vízbombát. Nagy riadalmat
keltett köztük, amikor láng-
védõ, ezüst „ûrruhában”
közéjük ballagott egy tûzol-
tó, de aztán pillanatok alatt
megbarátkoztak vele.

/H/

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves

családját a Sárkeresztúri Vihar
Közhasznú Lovas Egyesület és

Sárkeresztúr Község Önkormányzata
szervezésében tartandó sárkeresztúri

AMATÕR
KETTESFOGATHAJTÓ-
VERSENYRE, MELYET

2007. május 26-án,
szombaton tartunk.

Program: 9 órakor: érkezés, nevezés;
9.30 órakor: pályabemutatás; 10 óra-
kor: akadályhajtás — I. forduló; 12
órakor: ebédszünet; 13 órakor: aka-
dályhajtás — II. forduló; 15.30 órakor:
vadászhajtás; 17.30 órakor: ünnepé-
lyes eredményhirdetés, díjkiosztás.

A verseny a falu határában, a kálozi
út mellett kerül megrendezésre.

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!

Asztalitenisz-hírek
Pénteken, május 11-én hazai asztaloknál került sor a SAK II-es csapata és Szabad-
battyán II-es csapata közötti bajnoki fordulóra. A párosok mérkõzésén a Tósoki Fan-
ni—Tóth Katalin páros nagy csatában megszerezte a gyõzelmet, a Csizi—Szüle S. pá-
ros sajnos veszített.
Az egyéni mérkõzések is változatosan alakultak, Lajtos Józsi és Németh Jani nem tu-
dott nyerni, Szüle Sanyi, Csizi és Tóth Katalin szerencsére igen, de ez is kevésnek bizo-
nyult, mert a végeredmény 11-7 lett a vendégek javára.
Az NB III-as csapat vasárnap játszott Veszprémben. A párosok mérkõzése sajnos
nem igazán sikerült, mind a két páros — igaz, szoros mérkõzésen — veszített. Az egyé-
ni mérkõzések itt is változatosan alakultak. Idõs Papp és Dörögdi Gábor csak szette-
ket tudtak nyerni, mérkõzést nem. Lovász Lajos és ifj. Papp L., akik remek játékkal
rukkoltak elõ, három-három mérkõzést nyertek, a végeredmény 12-6 lett a hazai csa-
pat javára. Az, hogy a csapat marad-e továbbra is NB III-as, csak a teljes forduló befe-
jezése után derül. Nagyon bízunk benne, hogy sikerül továbbra is NB III-ban játszani.

A SAK vezetõsége

Tinódi gyereknap

május 26-án, szombaton
13 órától a Tinódi utca

végén, a vasúti sportpályán.

Tûzoltó-, mentõbemutató,
légvár, Fortuna Rádió,

este diszkó.
Mindenkit szeretettel várunk!

Tinódi Öntevékeny Csoport

RUHAOSZTÁS
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat (Sárbogárd, Ady
E. út 162.) ruhaadomány-osztást szer-
vez 2007. május 18-án, pénteken,
9—11 óráig. (Kérjük, hogy reklám-
szatyrokat hozzanak magukkal!)
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A május minden évben nagy ünnepeket hoz magával. A mûve-
lõdési házban tartotta iskolánk ötödik és kilencedik évfolyama
az anyák napi köszöntõt az édesanyáknak és nagymamáknak.
Május 5-én volt a ballagás a gimnáziumban. Idén két osztály
ballagott, egy nyolcosztályos és egy négyosztályos.

Ballagás 2007

„Május 5-én búcsúztak iskolájuktól a végzõsök, köztük a 12.c
osztály tanulói is, akiknek nyolc évig voltam osztályfõnökük.
Nyolc év hosszú idõ. Rengeteg emlékezetes esemény, öröm, bá-
nat, tanulmányi siker tarkította ezeket az éveket. Nekem ez volt
az elsõ osztályom, s talán ezért is feledhetetlen számomra a ve-
lük, közöttük eltöltött idõ. Diákjaim igyekeztek gondoskodni
arról, hogy minél több élethelyzetben kipróbálhassam talpra-
esettségemet. Sok-sok tapasztalattal gazdagodtam, amiért há-
lás vagyok nekik. A ballagás során végig az motoszkált bennem,
hogy ezek a komoly, megilletõdött felnõttek nem is olyan régen
még ötödikes kisgimisként keresték izgatottan a helyüket a tan-
évnyitó ünnepségen. Büszke vagyok eddigi eredményeikre, és
bízom benne, hogy sikeres érettségi vizsgáikra, s életük további
alakulására is ilyen büszke lehetek majd.” — Osztályfõnökük,
Bunfordné Szõnyegi Csilla osztotta meg velünk gondolatait.

Versenyek

A március 22-én megrendezett mezei futóversenyen a 6. osztá-
lyos lányok harmadik helyezést értek el. Hajba Norina egyéni-
ben ezüstérmes lett. Április 24-én a körzeti labdarúgó diák-
olimpián az 5-6. osztályos fiúk bronzérmet szereztek. Május
3-án a körzeti atlétikai versenyen az 5-6. osztályos lányok ezüst-
érmesek lettek, Hajba Norina egyéniben bronzérmet kapott.
A Sárbogárdon megrendezett nemzetközi minõsítõ íjászverse-
nyen elsõ helyezett lett ifjúsági kadett kategóriában Lovász Ba-
lázs 9.b osztályos tanuló, és május 12-én Nyergesújfaluban is
gyõzött kategóriájában.
Német nyelvbõl Móron tartották a megyei középiskolai ver-
senyt, ahol Horváth Virág 10. osztályos tanuló az ötödik, osz-
tálytársa, Katona Kinga a hetedik helyen végeztek.
Angol nyelvbõl Székesfehérváron a Tóparti Gimnázium adott
otthont a megyei középiskolai versenynek. Nagy Tímea 9.b osz-
tályos tanuló a második helyen, Láposi István szintén 9.b osztá-
lyos a kilencedik helyen végzett.
Budapesten, az Ábel Jenõ országos latinverseny második, dön-
tõ fordulójában az idei évben Simon Barbara 7.c osztályos ta-
nulónk szerepelt. A döntõben elért eredményérõl a késõbbiek-
ben kapunk tájékoztatást. Tanáraik: Árvai-Vucskics Ivett,
Bodoki Tamásné, Horváthné Szabó Judit és Tóth Gabriella

OKTV

Fülöp Attila végzõs diákunk a matematika OKTV döntõjében a
19. helyen végzett. A megyei matematikaversenyt pedig idén
megnyerte. Eredményeihez gratulálunk. Tanára: Györéné
Lengyel Teréz.

Nyelvvizsgák

Tavasszal az alsóbb évfolyamokból mentek nyelvvizsgázni diák-
jaink. Tóth Máté és Tóth Szabolcs 11.a osztályosok angol kö-
zépfokú A, Kása Nikolett 11.b és Kukucska Helga 11.c közép-
fokú B és Huszár Sándor 10.a alapfokú B vizsgát tettek. A 10.

évfolyamból Horváth Virág, Katona Kinga, Léki Bence és
Zádori Imre alapfokú B nyelvvizsgát tettek. A 9.b osztályból
Nagy Krisztina és Kulcsár Zsuzsanna angol alapfokú C, Nagy
Tímea Andrea középfokú C, osztálytársa, Láposi István közép-
fokú B bizonyítványt kapott.
A nyolcadik évfolyamból Szávics Dániel, Tiringer Melinda,
Kéri Donát és Zsigmond Dóra angol nyelvbõl alapfokú C vizs-
gát tettek, osztálytársaik, Nagy András alapfokú A, Huszár
Rózsa és Joó Kovács Roland alapfokú B bizonyítványt kaptak.
A végzõs évfolyamból szintén angolból Szeklár Emese középfo-
kú C, Horváth Lilla középfokú B és Õri Péter középfokú C
nyelvvizsgát kaptak. Tanáraik: Bodoki Tamásné, Dombi Zol-
tánné, Hargitai Kiss Virág és Müller Csaba.

Faültetés

Leszkovszki Albin tanár úr 1971-ben végzett osztálya a gimná-
zium parkjában tujafákat ültetett, amit részben az osztály diák-
jai, részben Kadlecsik Miklós, a gazdabolt és faiskola tulajdono-
sa ajánlottak fel az iskolának. Köszönjük!

Kirándulás a Horgász-szigeten

„Április 28-án nagyon
szép reggelre ébred-
tünk, gyönyörûen sütött
a nap. A szüleink vittek
minket autókkal a köze-
li horgásztóhoz. Felsze-
reltük botjainkat és el-
kezdõdött a kárászozás.
Míg mi pecáztunk, az
anyukák paprikás
krumplit fõztek nagy
bográcsban. Jól éreztük magunkat, jó volt kint lenni a szabad-
ban. Nagy Józsi bácsi, Bogi apukája a kárászozó tóhoz irányított
minket, hogy ne zavarjuk a napi jegyeseket. Nekünk jobb is volt
ez a rész, mert nagyon gyakran volt kapásunk, ami eredménnyel
is járt, vagyis rengeteg kishalat fogtunk. Nagy élmény volt! A
legnagyobb meglepetés az volt, hogy a lányok is hoztak botokat,
és õk is pecáztak. Nem is akárhogy! Némelyik ügyesebben fogta
ki a halakat, mint a fiúk. Sajnos nagyon hamar eltelt ez a nap.
Éva néni azt ígérte, hogy ha jól vizsgázunk, akkor júniusban
megismételjük ezt a napot. Mi azon leszünk, hogy ez összejöj-
jön!” — írta Tótok Alex 5.c osztályos kisgimnazista.

GIMISAROK
2007. MÁJUS — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné
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PÓTOLTÁS

A sárbogárdi polgármesteri hivatal értesíti
a lakosságot, hogy a Fejér Megyei

Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ
Állomás állatorvosa az ebek veszettség

elleni pótoltását végzi.

2007. május 22., kedd:

— Pusztaegres: 8—8.30 óráig.

2007. május 23., szerda:

— Kislók (József A. u. sarkán): 8—8.30 óráig;
— Sárbogárd, Ifjúsági park: 9—9.45 óráig;
— Töbörzsök (Gulyarét): 10—10.45 óráig;
— Sárszentmiklós (gabona elõtt): 11—11.45
óráig.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy minden
3 hónapnál idõsebb ebet legalább egy alka-
lommal veszettség ellen be kell oltani!

A veszettség elleni oltás: 2.400 Ft.

A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtele-
nítéssel együtt:

— 10 kg testtömegig: 2.500 Ft;
— 20 kg testtömegig: 2.600 Ft;
— 20 kg testtömeg felett: 2.700 Ft.

Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosaival
szemben szabálysértési eljárást kezdeménye-
zünk.

AJÁNLATI
FELHÍVÁS

Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete telekértékesítésre ajánlati felhí-
vást tesz közzé a városban található 3 db épí-
tési telekre, magánerõs lakásépítés céljából:

* Sárhatvan, József A. utca, 719/4 hrsz.,
2978 m2, 600 Ft/m2 minimális vételár;

* Sárbogárd, Munkácsy u., 5622 hrsz.,
1448 m2, 800 Ft/m2 minimális vételár;

* Sárbogárd, Árpád u. (szennyvízcsonk ki-
építve), 1069/19 hrsz., 1757 m2, 1.000
Ft/m2 minimális vételár.

A telek mûszaki jellemzõi megtekinthetõk a
polgármesteri hivatalban.

Az ajánlat benyújtási helye, ideje

A vételi ajánlatok benyújtásának határideje:
2007. június 8-án, délelõtt 10.00 óra. Helye:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., polgármesteri
hivatal, I. emelet, 9. iroda.

Az ajánlatokat a pénzügyi, városgazdálkodási
és városfejlesztési bizottság elnökének kell cí-
mezni. A borítékon jól láthatóan legyen feltün-
tetve: „Vételi ajánlat építési telekre. Csak bi-
zottság által bontható fel.”

Az ajánlat elbírálási módja,
határideje

Az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat a
pénzügyi, városgazdálkodási és városfejlesz-
tési bizottság 2.000.000 Ft-ig, 2.000.000 Ft
felett a pénzügyi, városgazdálkodási és város-
fejlesztési bizottság javaslatára a képvise-
lõ-testület bírálja el. A beérkezett vételi ajánla-
tok elbírálási szempontjai megtekinthetõek a
polgármesteri hivatalban.

A beérkezett ajánlatokat 2007. június 15-éig
bírálják el.

Az ingatlanokról bõvebb felvilágosítást a pol-
gármesteri hivatalban Fehér Mihálynénál le-
het kérni a (25) 520 260/48-as melléken.

Polgármesteri hivatal

ÁRAJÁNLATTÉTELI
FELHÍVÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata iskolabusz-
szolgáltatás biztosítására várja személyszállí-
tással foglalkozó vállalkozók árajánlatát.
Az iskolabusz útvonala: Nagyhörcsök—Sár-
hatvan—Pusztaegres, buszforduló — Sárbo-
gárd, gesztenyesori parkoló. Összesen: 24,3
km.
A gyerekeknek 7.40 óráig kell az iskolába ér-
kezni. A hazaszállítás idõpontja: 16.15 óra.
Szállítandó gyermeklétszám: 18 fõ + 1 fõ kí-
sérõ.
A szolgáltatás idõtartalma: 2007. szeptember
— 2008. június, kb. 181 iskolai nap.
Az árajánlatot az iskolabusz üzemelésére, mû-
szaki állapotára, valamint a közúti közlekedés
szabályaira vonatkozó aktuális jogszabályok
figyelembevételével kell megadni. Kérjük fel-
tüntetni a szolgáltatás vállalásának bruttó
napi díját és az autóbusz típusát.
Az ajánlatokat kettõs, zárt borítékban kérjük
benyújtani Juhász János polgármester részé-
re. A külsõ borítékon kérjük feltüntetni: „Ár-
ajánlat iskolabuszra”; a feladó nevét, címét a
belsõ borítékon kell feltüntetni.
Az ajánlatok benyújtási határideje: 2007. má-
jus 31., 15.00 óra.
Helye: polgármesteri hivatal, 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2. (titkárság).
A beérkezett árajánlatok felbontására 2007.
június 1-jén, 10.00 órakor kerül sor, melyen az
ajánlattevõ jelen lehet, illetve képviseltetheti
magát. Az iskolabusz-szolgáltatást végzõ vál-
lalkozó kiválasztásáról Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának képviselõ-testülete 2007. jú-
nius 8-ai ülésén dönt.

Juhász János polgármester

VÁROSI
GYERMEKNAP
2007. május 26., szombat,

9—13 óráig.
Helyszín: Sárbogárd, Hõsök tere,

mûvelõdési ház elõtti parkoló.
Programok: népi családi játékok; „lovagi tor-
na” — tréfás ügyességi játék; kerékpáros
ügyességi verseny; a Black Time tánccsoport
bemutatója; tûzoltóbemutató; rendõrségi be-
mutató; ügyességi és logikai játékok.

A város minden gyermekét szeretettel várja
Sárbogárd Város Önkormányzata.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden sárbogárdi
polgárt a hõsök napja alkalmából tartandó

koszorúzásra, hogy nemzetünk hõsi halottai
elõtt lerójuk tiszteletünket.

A koszorúzások
idõpontja és helyszíne:

2007. május 26. (szombat).
17.00 órakor: Pusztaegres — hõsi emlékmû;
17.30 órakor: Sárszentmiklós — emlékpark;
18.00 órakor: Sárbogárd — Hõsök tere.

Juhász János polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
2007. május 26-án, szombaton reggeltõl kora
délutánig a HÕSÖK TEREI PARKOLÓ rendez-
vény (gyermeknap) miatt LEZÁRÁSRA KE-
RÜL. Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri hivatal

„A felejtés számûzetés.
Az emlékezés szabadulás.”

(Báál Sém Tov nyomán)

MEGHÍVÓ
1944 nyara történelmünk egyik legsötétebb
korszaka, amikor a „modern tudományos
rasszizmus és antiszemitizmus céltáblájának
tekintett embercsoportokat” gettókba gyûj-
tötték, majd haláltáborokba hurcolták.
Ez történt a volt sárbogárdi járásban is. A sár-
bogárdi izraelita temetõben felállított emlék-
oszlopon olvasható a Sárbogárdról és a kör-
nyék településeirõl elhurcolt áldozatok neve.
A többéves hagyományt folytatva, május
utolsó vasárnapján emlékezünk meg róluk, és
egyben tiltakozunk az erõszak, a vallási, faji
megkülönböztetés ellen.

Ebben az évben,
május 27-én, déli 12 órakor
tartjuk megemlékezésünket

az izraelita temetõben.
Kérjük, tisztelje meg személyesen ezt a kegye-
letteljes eseményt. Emlékezzünk együtt az ál-
dozatokra.

Juhász János polgármester,
valamint az ünnepség szervezõi
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I. Suzuki Barta Nõi Kézilabda-bajnokság
Sárbogárd (ÖTYE)—

Varázs Garázs
E mérkõzést felvételrõl május 15-én,
22 órakor láthatták a Bogárdi TV mû-
során.

Mezõszilas—Suzuki Barta
22-16 (13-7)

Vezette: Sárközi László. Mezõszilas: Ju-
hász, Takács T., Takács V., Zámbó, Var-
ga, Csendes, Prikkel. Csere: Darázs,
Raffael, Somogyi, Schneider, Sebestyén.
Suzuki Barta: Huszár, Böröczki, Erlich,
Koncz, Kiss M., Karnis, Berkei. Csere:
Roszkopf, Kakas, Vámosiné, Barta, Ale-
xandra, Kiss Gy., Békési, Barta, Anita,
Végh.
A mérkõzés elején a lendületes játékot
bemutató mezõszilasi lányok elhúztak a
megilletõdött Suzuki Barta csapattól.
Végig megõrizték hatgólos elõnyüket,
még akkor is, amikor kettõs emberhát-
rányba kerültek. Az igazsághoz tartozik,
hogy itt már nyolc gól is volt az elõny. A
Suzuki Bartánál egy Zámbó-tanítvány,
Koncz Diána játéka emelkedett ki, míg a
másik csapatból Varga és Csendes volt
egyformán eredményes. Kiállítás: 2x2
perc, illetve 2 perc. Góldobók: Zámbó,
Takács T. (3), Varga (8), Csendes (8),
Schneider (2), illetve Koncz (9), Berki,
Barta Anita (2), Karnis, Erlich, Böröczki,
Kiss Gy.

Gázmodul-Fair
Bútor—Sárszentmiklós SMIKI

Team 16-17 (9-7)
Vezette: Sárközi L. Gázmodul-Fair Bú-
tor: Ertván, Dallos V., Szõnyegi, Dallos
K., Szántó, Kapoli, Tar. Csere: Somogyi,
Kristóf, Ujj, Farkas. SMIKI Team: Ri-

góné, Horváth, Horváthné, Soós, Tóth
A., Kiss, Pajor. Csere: Kissné, Magyar,
Iványi, Tóth B., Király, Deák, Hegedüs.
Ellentétes félidõket láthatott a szépszá-
mú közönség. Nehezen bírt egymással a
két csapat, sokáig a Gázmodul-Fair Bú-
tor vezetett, de a végjátékra jobban össz-
pontosító SMIKI Team nagy ováció kö-
zepette egy góllal jobbnak bizonyult el-
lenfelénél. Harcos amazonok mérkõzése
volt. Góldobók: Csendes (4), Ujj (2),
Kapoli (2), Tar, Szántó (2), Dallos V.,
Kristóf, Somogyi, illetve Horváthné (4),

Soós (4), Tóth A. (3), Pajor (2), Horváth,
Deák, Kiss (2).

Sárosd—Qualitybuild
11-16 (8-9)

Vezették: Sárközi L., Takács L. Sárosd:
Pribékné, Tóthné, Hollósyné, Hollósy,
Pauditsné, Arany. Csere: Hotca, Kovács,
13-as, ketten szám és név nélkül, Ba-
ráthné. Qualitybuild: Asbóth, Mészáros
R., Gazsó, Toldi, Lepsényi, Tkácsuk,
Csendes. Csere: Fürész, Sándor, Kiss,
Mészáros H., Szloboda.
Az elõzõ mérkõzéshez képest sokat ja-
vult a sárosdi csapat játéka. Amíg el nem
fáradtak, méltó ellenfelei voltak a
Qualitybuildnek. Kiemelkedett Lepsényi
gólerõs játéka. A többi játékos nem tu-
dott felnõni hozzá, pedig kapták a taná-
csot az edzõktõl, a nézõktõl. A közönség
végig kitartott a csapatok mellett. Góldo-
bók: Tóthné (3), Baráthné, Pribékné (2),
Arany (21), Kovács, Pauditsné, illetve
Gazsó, Lepsényi (10), Mészáros R., Tol-
di, Mészáros H., Csendes, Fürész.

Tabella
1. Sárbogárd (ÖTYE) 2 - - 58-22 4
2. Mezõszilas 2 - - 49-32 4
3. SMIKI Team 2 - - 33-27 4
4. Gázmodul-Fair Bútor 1 - 1 28-26 2
5. Qualitybuild 1 - 1 32-38 2
6. Cosa Nostra - - 1 9-12 0
7. Suzuki Barta - - 1 16-22 0
8. Varázs Garázs - - 2 23-43 0
9. Sárosd - - 2 21-47 0

AHOGY KEZDÕDÖTT
Gróf Ferenc: — Hogyan jött a gondolat,
hogy kézilabda-bajnokságot szervezzél?

Kakas Krisztina: — Az ötlet Barta Ale-
xandrától származik. Õ vetette fel a
gondolatát, és attól kezdve vettem át a
szervezést. Elõször felmértük, hogy
egyáltalán van-e érdeklõdés, és megle-
pett milyen sokan jelentkeztek. Felke-
restem Sárközi Laci bácsit, aki nagyon
sokat segített ötleteivel, tanácsaival. A
Mészöly Géza Általános Iskola igazga-
tója, Nagyné Rehák Julianna készséges
volt. Nagyon jól esett, hogy mindenki,
akitõl segítséget kértem, minden fenn-
tartás nélkül jött és segített.

— Terveztek-e õszi fordulót vagy foly-
tatást?
— Mindenképpen tervezzük a folyta-
tást, szeptembertõl a következõ bajnok-
ságot. Remélem még több csapatot kö-
szönthetünk közöttünk. Örülök, hogy
ilyen sokan jöttek játszani, és megle-
pett, hogy milyen sok szurkolót látok
hétrõl hétre.
— Lesz-e díjazás?
— Természetesen lesz díjazása a baj-
nokságnak, mindenképpen megtaláljuk
a módját, a belépõdíj összegébõl szeret-
nénk szponzorálni.

Gróf Ferenc

VARÁZS GARÁZSVARÁZS GARÁZS
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Sárszentmiklós—Alba Regia 2-0 (0-0)
Sárszentmiklós: 250 nézõ, vezette: Tö-
möri. Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A.,
Palotás, Bodó, Csanaki, Szarka, Mar-
kovics, Káli (Tóth), Szabó Z. (Král), Tó-
rizs (Salamon). Edzõ: Horváth Csaba.
Alba Regia: Szmilek, Fésû, Kuhinkó (Gé-
vai), Csorba, Soós, Galaczi, Krausz
(Mézner), Pavlik, Somogyi, Szoboszlai
(Kurucz). Edzõ: Beszédes Sándor.
A mérkõzést lakodalom miatt az Alba
Regia kérésére az elmúlt hét szerdán ját-
szotta le a két csapat, azon a napon, me-
lyen a Szabadföld-kupa döntõjét is ját-
szották. Fejér megyébõl ez a két csapat
jutott legtovább a sorozatban, mindket-
tõt Márkó ejtette ki.
Mint a nézõk számából is kitûnt, nagy vá-
rakozás elõzte meg a mérkõzést, mert két
jó formában focizó csapat találkozott.
Az Alba Regia a bajnokságban megszer-
zett pontjainak jelentõs részét a tavaszi
fordulóban gyûjtötte be, mely a téli átiga-
zolási idõszakban végrehajtott erõsítések
eredménye.
A játék alapján mindkét csapat számára
csak a gyõzelem volt elfogadható ered-
mény, mert igazi csata alakult ki. A csapa-
tok jól felkészültek egymás játékstílusá-
ra, ezért az elsõ játékrészben nem esett
gól.
A félidõben a szurkolók véleménye sze-
rint egy kifejezetten jó meccset láthat-
tunk.
A II. félidõ elején felpörögtek az esemé-
nyek, mert az elsõ 5 percben mindkét csa-
pat elõtt több lehetõség adódott, melybõl
mi jöttünk ki jobban, mert a 48. percben
Káli pontos passzát Salga értékesítette,
1-0. A gól megnyugtatta csapatunkat, kis-
sé visszahúzódva kontrákra építettünk,
ennek eredményeként ezután veszélye-
sebbnél veszélyesebb akciókat vezettünk.
A félidõ vége felé a vendégcsapat min-
dent egy lapra feltéve támadott, és ahogy
lenni szokott, gólt is kaptak. A 87. perc-
ben Markovics nagyszerû ütemben futott
el a bal oldalon, beadása a védõkön irányt
változtatva Salamon elé pattant, aki ka-
pásból a jobb felsõ sarokba lõtt, 2-0. A gól
után a hazai szurkolók fellélegeztek,

mert ekkor vált nyilvánvalóvá: megvan a
meccs.

A mérkõzés összképét tekintve megérde-
melten nyertünk a jó játékerõt képviselõ
székesfehérvári csapat ellen. Nem emel-
nék ki senkit, mert ez a gyõzelem egyér-
telmûen igazi csapatmunka volt. Ezzel a
gyõzelemmel megerõsítettük helyünket a
tabellán, és ismét feléledtek vérmesebb
reményeink.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Alba Regia 4-1 (2-0)

Hazai góllövõk: Juhász, Gászler, Farkas,
Bartók.

A nagy kedvvel játszó Bartók Z. vezérle-
tével végre ismét gyõzelemnek örülhetett
csapatunk — tegyük hozzá — az igencsak
gyenge játékerõt képviselõ vendégcsapat
ellen. Középpályásnak és csatárnak elõ-
retolt védõink szinte akkor kerültek hely-
zetbe, amikor akartak. Bartók ezen a
mérkõzésen is bizonyította kivételes rú-
gótechnikáját, de a kapufával nincs ba-
rátságban, mely kisegítette a vendégcsa-
patot.

Hétvégén a számunkra már mumusnak
számító Iváncsára látogatunk, de ha ha-
sonló hozzáállással lépünk pályára, ak-
kor nem lehet baj, és meg merem kockáz-
tatni, hogy gólokkal nyerünk.

Szabó Béla

Megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája

1. Velence 25 15 6 4 70-32 51
2. Sárosd 25 14 6 5 68-37 48
3. Kápolnásnyék 25 13 6 5 54-28 48
4. Csór 25 13 6 6 52-31 45
5. Sárszentmiklós 25 12 5 8 51-28 41
6. Aba-Sárvíz 25 10 9 6 41-27 39
7. Polgárdi 25 11 6 8 38-32 39
8. Etyek 25 11 4 10 48-41 37
9. Bicske 25 11 3 11 37-32 36
10. Kisláng 25 10 6 9 38-47 36
11. Iváncsa 25 11 2 12 39-38 35
12. Szabadegyháza 25 8 3 14 33-60 27
13. Alba Regia 25 8 2 15 41-53 26
14. Dunafém-M. 25 5 7 13 35-71 22
15. Kisapostag 25 5 4 16 28-70 19
16. Adony 25 2 5 18 35-82 11

A Déli-csoport állása
1. Zichyújfalu 23 17 2 4 83-39 53
2. Alap 23 17 1 5 77-30 52
3. Dég 23 17 - 6 68-26 51
4. Vajta 23 13 2 8 57-45 41
5. Rácalmás 23 12 4 7 56-39 40
6. Nagyvenyim 23 12 1 10 62-48 37
7. Jenõ 22 10 6 6 74-45 36
8. Sárszentágota 23 11 1 11 51-45 31
9. Beloiannisz 23 10 7 6 59-39 34
10. Besnyõ 23 9 4 10 55-53 31
11. Cikola 22 5 8 9 68-65 20
12. Perkáta 23 5 - 18 37-106 15
13. Ráckeresztúr II. 23 2 1 20 20-79 7
14. Nagylók 23 1 1 21 18-129 4
Beloiannisztól, Cikolától 3 büntetõpont levonva.

A Femol-csoport állása
1. Sárszentmihály 25 21 4 - 75-32 67
2. Pálhalma 25 18 5 2 60-17 59
3. LMSK 25 17 3 5 48-26 54
4. Baracs 25 14 3 8 43-31 45
5. Káloz 25 12 7 6 47-30 43
6. Seregélyes 25 12 3 10 57-46 39
7. Lajoskomárom 25 12 3 10 50-49 39
8. Mezõfalva 25 11 3 11 43-39 36
9. Sárbogárd 25 10 5 10 48-36 35
10. Mezõszilas 25 11 1 13 60-56 34
11. Cece 25 8 5 12 42-43 29
12. Tác-Csõsz 25 6 7 12 44-57 25
13. Füle 25 6 4 15 38-54 22
14. Kulcs 25 5 2 18 29-80 17
15. Elõszállás 25 4 3 18 34-74 15
16. Szabadbattyán 25 3 2 20 25-73 10
Szabadbattyántól 1 büntetõpont levonva.

A Femol-csoport
eredményei

Kulcs SE—Sárszentmihály 1-6 (0-4)
100 nézõ, vezette: Kalmár T. Gólszerzõ:
Subi, illetve Tóth (3), Toldi, Gulyás,
Rácz. Ifjúsági mérkõzés: 5-4.

LMSK—Elõszállás 2-0 (0-0)
160 nézõ, vezette: ifj. Nagy L. Gólszerzõ:
Csizmadia (2). Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

Pálhalma—Seregélyes 1-0 (0-0)
250 nézõ, vezette: Koszorús. Gólszerzõ:
Papp. Ifjúsági mérkõzés: 5-1.

Káloz—Füle 2-0 (0-0)
250 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ:
Stivi, Tauser. Ifjúsági mérkõzés: 7-2.

Baracs—Sárbogárd SE 2-0 (0-0)
150 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ:
Miklós, Suhajda. Ifjúsági mérkõzés: 0-3.

Lajoskomárom—Mezõszilas 2-6
(1-2)

210 nézõ, vezette: Termõ. Gólszerzõ: Bo-
dor, Orosz, illetve Wukovics (2), Kereszt-
úri (2), Szepesi, László. Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-3.

Mezõfalva—Szabadbattyán 1-0
(0-0)

100 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ:
Barta. Ifjúsági mérkõzés: 14-0.

Cece—Tác-Csõsz 2-0 (1-0)
210 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ: Kiss
G., Klazer. Kiállítva: Mukrányi (Tác-
Csõsz). Ifjúsági mérkõzés: 4-3.

A Déli-csoport
eredményei

Perkáta—Ráckeresztúr II. 2-1 (1-1)
Vezette: Gyõri. Gólszerzõ: Klein, Csere,
illetve Maros.

Dég—Besnyõ 6-0 (1-0)
Vezette: Szabó A. Gólszerzõ: Gulyás (3),
Rostás, Toldi, Sörös.

Nagyvenyim—Zichyújfalu 4-1 (2-0)
Vezette: Mester. Gólszerzõ: Vana, Hut-
vágner, Sárai, Major, illetve Rujsz. Kiál-
lítva: Vass, illetve Bondor, Debreczeni.

Alap—Rácalmás 1-2 (0-0)
Vezette: Bányai. Gólszerzõ: Palotai, il-
letve Nagy (2). Kiállítva: Márta, illetve
Bartkó.

Sárszentágota—Nagylók 4-1 (2-1)
Vezette: Kovács. Gólszerzõ: Fazekas (2),
Kuczi (2), illetve Bogó.

Beloiannisz FC—Vajta 5-1 (3-0)
Vezette: Rózsa. Gólszerzõ: Linder (2),
Tóth, Pálinkás, Sztfopulosz, illetve Ko-
vács.
A Jenõ—Cikola mérkõzés elmaradt, a
vendégcsapat nem érkezett meg.
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19-én, szombaton, 19 órakor

VADIDEGEN
Színes amerikai thriller

Egy gyilkosság körül minden bizonyta-
lan, egy azonban biztos: hogy ki a gyil-
kos és az áldozat. Ma már azonban ez
sincs így: az internet itt is mindent
megváltoztatott. Vannak chatszobák,
ahová nehezebb bejutni, mint a legtit-
kosabb klubokba, léteznek internetes
találkahelyek, ahova csupán hosszú el-
lenõrzés és szigorú biztonsági intézke-
dések után klikkelhet oda a felhaszná-
ló. De ha egyszer bejutott, új világ nyí-
lik ki elõtte: a leplezetlen vágyak, fur-
csa kívánságok világa, ahol mindenki
szabadon váltogathatja a személyisé-
gét. Próbálkozhat, és hagyhatja, hogy
mások próbálkozzanak vele.
Ro (Halle Berry) egy barátja gyilkosa
után nyomoz, és úgy tûnik, csak akkor
tudhat meg többet az ügyrõl, ha õ is
bekerül a rendszerbe. Egyre mélyebb-
re merül a szenvedélyek hálózatába,
olyan mélyre, ahonnan talán már nincs
kiút.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
HORGÁSZVERSENY

A Honvéd Bajtársi Egyesület 2007.
május 13-án tartotta meg elsõ hor-

gászversenyét Örspusztán, a 2/A tavon. A
versenyre 14 fõ nevezett, 8—11 óráig tar-
tott a verseny, 1 bottal, 1 horoggal. A
beetetések után kezdetét vette az izgal-
mas verseny halak és versenyzõk között.
Igaz, a horgászati etikettet nem igen sike-
rült betartani, mert volt körte, szatmári
szilva és egy számomra ismeretlen pálin-
ka, melyet minden horgásznak meg kel-
lett kóstolni. A szerencse nem mindenki-
nek kedvezett, de azért sikerült egypár
versenyzõnek halat fogni, mely a versenyt
el is döntötte.
A verseny után a vendégek és a résztve-
võk megtekintették Rétimajor neveze-
tességeit (halászati múzeum, wellness
központ, halászcsárda, és nem utolsó sor-
ban a nevezetes madárvilágot). A halász-
lé elfogyasztása elõtt került sor az ered-
ményhirdetésre. A díjakat Gál Sándor
klubelnök adta át a gyõzteseknek.
Harmadik Tótok Zsolt vendéghorgász,
második idõs Porkoláb János nyugalma-
zott alezredes, székesfehérvári vendég-
horgász, az elsõ helyezett Aulechla Jó-
zsef nagytóvárosi vendéghorgász lett.
A legnagyobb halat szintén vendéghor-
gász, id. Porkoláb János tudhatta magáé-
nak.
Közben Rétimajorban már rotyogott a
bográcsban a halászlé, Farkas István ba-
rátunk keverése, kavarása mellett. Meg-

lepetésként még prezentált egy kis külön-
legességet: busából készült kolbászt szol-
gált fel mustár és kenyér kíséretében. Jó
hangulatban zárult a verseny, melyet jö-
võre is megismételünk.
Köszönjük Lévai Ferencnek és dolgozói-
nak az önzetlen segítséget.

Gróf Ferenc

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt

és családját

2007. május 21-én, hétfõn,
18 órára

Novák Edith
képzõ- és iparmûvész

Emlékkiállítás címmel
megnyíló performance

kiállítására.

Közremûködik: Németh Irma
elõadómûvész.

A kiállítást megnyitja: Agócs László.
Minden érdeklõdõt szeretettel

várunk!

H A G Y O M Á N Y Õ R Z Õ
F E S Z T I V Á L

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

a Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat gyermeknapot, kulturális,
sport- és hagyományõrzõ fesztivált rendez a sárbogárdi sporttelepen.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Finom maradék
Hozzávalók: elõzõ napról megmaradt
pörkölt, burgonyapüré, 2 cikk fokhagy-
ma, 2 tojás, 2 pohár tejföl, só, fehér bors,
kicsi vaj.
Elkészítése: a kivajazott sütõformába
leterítjük a burgonyapürét. A pörköl-
tet 2 cikk fokhagymával ledaráljuk, 2
tojás keményre vert habjával fellazít-
juk, ráterítjük a burgonyapürére. 2 to-
jássárgáját 2 pohár tejföllel, pici sóval,
fehér borssal simára keverünk. Elsi-
mítjuk a húson. Takaréklángon piros-
ra sütjük. Felszeleteljük.
Kompót, vagy bármilyen savanyúság
illik hozzá.

Alma kókuszos
bundában

Hozzávalók: 4 közepes alma, 1 tojás,
liszt, 2 dl tej, 1/2 csomag kókuszreszelék,
cukor, 1/2 csomag vaníliás cukor, olaj.
Elkészítés: a tojásból, lisztbõl és a tej-
bõl sûrû, csomómentes palacsintatész-
tát készítünk. Ízlés szerint cukorral és
vaníliás cukorral ízesítjük, majd hoz-
záadjuk a kókuszreszeléket. Az almá-
kat megmossuk, megtöröljük, a mag-
házat kiszúrjuk belõlük, majd kisujjnyi
vastagra felkarikázzuk. Az almakari-
kákat lisztbe, majd a kókuszos pala-
csintamasszába forgatjuk. Felforrósí-
tott olajban megsütjük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

MEGHÍVÓ
A Petõfi Sándor Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete

megalakulásának 19. évfordulóján közgyûlést tart.
Ezt követõen kulturális bemutatót szervezünk a gimnázium jelenlegi

tanulóinak szereplésével.
A mûsor után baráti találkozóra kerül sor.

A rendezvény helye és ideje: József Attila Mûvelõdési
Központ, Sárbogárd, Hõsök tere,

2007. május 19., 14 óra.
Mûsorelõzetes:

Fitzgerald: Angol szvit (Szummer Ádám trombita); Kölcsey Ferenc: Himnusz
(Vinklmann Gréta); Mozart: Don Diovanni (Szajkó Anikó, Szajkó Lilla fuvola);
Kosztolányi Dezsõ: Mostan színes krétákról álmodom (Horváth Réka); Arany Já-
nos: Fülemile (6. c osztály); Grieg: Tündértánc (Horváth Réka zongora) Örkény Ist-
ván: Tóték (Dizseri Barnabás); Petõfi Sándor: Szeget szeggel (Márton Anett); Isme-
retlen szerzõ: Malaguena (Dizseri Barnabás, Mezõ Bálint gitár); Lázár Ervin: Sze-
gény Dzsoni és Árnika (Petõfi Színpad).

A rendezvényre szeretettel vár minden volt és jelenlegi diákot,
illetve minden kedves érdeklõdõt az egyesület vezetõsége!

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

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!

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.

A Sárréti Vízi Társulat

2 fõ munkatársat felvesz

GÉPKOCSIVEZETÕI,
nehéz- és könnyûgép-
kezelõi végzettséggel.

Sárbogárd, Árpád u. 8.

Telefon: 06 (25) 508 395

AKCIÓ
MÁJUS 18-tÓl!

TOMI KRISTÁLY 2 kg 990 Ft
ARIEL KIDS 3 kg 1480 Ft
PERSIL 4,4 kg 2600 Ft
LIBERO bugyipelenka nagy cs. 3000 Ft
SUNSILK sampon 340 Ft
BARNÍTÓS testápolók 770 Ft-tól

Sárbogárd, Ady E. út 115.

Rétszilasi gyereknap

2007. május 27-én,
vasárnap, 9 órától

gyereknap Rétszilason.
Programok:

Egész nap ingyenes légvárhasználat, arc-
festés, kézmûves-foglalkozás, quadozás,
rendõrségi és tûzoltóbemutató.
11 órától: foci; 13 órától: ebéd; 13.45
órakor: játszótéravatás; 14 órakor:
Csepregi Éva; 15 órakor: Bíró Kriszta;
15.30 órakor: Black Time junior tánc-
csoport; 16 órakor: Black Time gyermek-
tánccsoport; 16.30 órakor: Bíró Kriszta;
17 órakor: Képviselõ Band; 20 órától:
bál.
A helyszínen büfé üzemel. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklõdõt!

Rétszilasért Egyesület



Bogárd és Vidéke 2007. május 17. GYEREKSAROK 15

Rejtvény

Egy kis matematika!
Pótold a hiányzó számokat!

17+…+14+20=75

412-25-32-…=213

145+…+15+71=411

516-32-55-74=…

(56:)+12+(77:11)=

Beküldési határidõ: 2007. május 22.

AZ UDVARIAS
KECSKEGIDÁK TÖRTÉNETE

Egy nagy-nagy erdõ szélén boldogan élt
kecskemama a két gidájával. Mogyoró-
bokor alatt laktak, ezért a nagyobbik gi-
dáját Nagymogyorónak, a kisebbiket meg
Kismogyorónak nevezték. Kecskemama
minden szabad idejében nevelgette, ta-
nítgatta két gidáját:
— Nagymogyoró! Ne mekegj hangosan,
ha vendégek vannak nálunk! Kismogyo-
ró! Tartsd a fejedet elõre, ne nézegess
mindig hátra!
Kecskemama elmagyarázta a gidáinak
azt is, hogy mikor az erdõben sétálnak, az
erdõ minden lakójának szép udvariasan
köszönjenek, ha látogatóba mennek, tö-
röljék meg a lábacskájukat, kopogjanak,
és csak akkor menjenek be, ha azt hallják,
hogy szabad.
Kecskemama háza közelében volt egy
öreg tölgyfa. Mókuscsalád lakott az öreg
tölgyfa odvában: mókusmama meg két
fürge kismókus; Nagydió, így hívták a na-
gyobbik mókust, a kisebbiket meg úgy,
hogy Kisdió — mert mindegyik nagyon-
nagyon szerette a diót. A két mókus örö-
kösen bosszantotta, csúfolta a két szelíd
kis kecskegidát; az is lehet, hogy irigyel-
ték õket, mert az erdõ lakói mindig a két
gidát dicsérték, s örökösen az engedet-
len, huncut mókusokat korholták.
Egyszer aztán a két mókus elhatározta,
hogy megtréfálja a két gidát. Az erdõ sû-
rûjébe csalták õket, ott barátkoztak, ját-
szottak velük, míg be nem sötétedett. Mi-
kor sötét lett, Nagydió meg Kisdió fölug-
rottak a legmagasabb fa lombjai közé, s
ugrándoztak hazafelé. Útközben nagyo-
kat nevettek: mit csinál most majd a sötét
erdõben a két gida?
Nagymogyoró és Kismogyoró ijedten né-
zett a fák lombjai között továbbugráló
mókusok után.
— Mi lesz velünk éjszaka? — sírdogált
Kismogyoró.
— Nem találunk haza, az biztos — mond-
ta Nagymogyoró. — De tudod, mit? Itt

van egy barlang, bemegyünk, reggelig al-
szunk, s világosban majd hazatalálunk.

Nyomban indultak is a barlang felé. Kis-
mogyoró már be is lépett volna, de Nagy-
mogyoró a fülénél fogva visszarántotta:

— Hogyan képzeled?! Kopogtatás nél-
kül?

Kismogyoró udvariasan megtörölte a lá-
bacskáit és kopogott.

A barlangból elõször mocorgás, azután
morgás hallatszott, majd egy barátságta-
lan „Ki az?”.

— Kismogyoró meg.... — De a gida máris
elhallgatott. A hangból rájött õ is meg a
testvére is, hogy farkasbarlangba kopog-
tattak.

— Fussunk el! — suttogta Nagymogyoró,
s máris rohantak árkon-bokron át. Mire a
lompos, fekete farkas megnézte volna,
hogy ki háborgatja, a két gida már az er-
dõszélen loholt. Talán az ijedtségtõl volt,
hogy úgy megokosodtak, de akármilyen
sötét volt is, hazataláltak. Otthon aztán
elmesélték a nagy kalandjukat: beszéltek
az álnok mókusokról, akik faképnél
hagyták õket, a farkasbarlangról és arról,
hogy õk merõ udvariasságból kopogtat-
tak, a hangból megtudták, hogy farkas la-
pul a barlangban, és hazaszaladtak. Az
erdõ népe azóta még jobban szereti a két
gidát. Azt mondják róluk, hogy nemcsak
udvariasak de okosak is.

Heti idõjárás

A következõ napokban jellemzõen na-
pos és nyárias idõben lesz részünk. A
hét vége felé nedvesebb levegõ alakít-
hatja idõjárásunkat, ezért szórványos
zápor, zivatar is kialakulhat. A reggeli
hõmérséklet 8—16, a nappali 19—26
fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
Helyes megfejtést küldött be: Bara-
bás Anita, Kislók; Barabás Tamás,
Kislók.

Szerencsés megfejtõnk:

Barabás Anita,
Kislók.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Éjszakai pillangó
Most igazi pillangóról írok, nem azokról
a szomorú lányokról, akiket a futtatóik
kikényszerítenek az országutakra, hogy a
bájaikkal pénzt keressenek nekik.

Kedden reggel a lakásunk ajtaján kilépve
egy óriási éjjeli pávaszemes lepkét pillan-
tottam meg a lépcsõn. A vakító reggeli
napsütéstõl elkábulva próbált búvóhe-
lyet találni magának szegény. Óvatosan
megfogtam és bevittem megmutatni a
gyerekeknek, akik még életükben nem
láttak ekkora lepkét. Nem csoda, hiszen
Európa legnagyobb pillangója már csak

nagyon ritkán látható. Esti szürkületkor
jön elõ, és éjjel szerzi be táplálékát.
Miután megcsodáltuk, és megpihent egy
kicsit az árnyékos szobában, kitettük a
természetbe. Reméljük, hogy megúszta
ezt a kalandot, és talált magának megfe-
lelõ alvóhelyet.

Hargitai Lajos
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Május 19., 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 14.30 Kajak-kenu világkupa 17.00
TS—Bajnokok Ligája-magazin 17.30 Autóvízió 18.00 Századfordító magyarok
18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show 19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.10
Sziki-szökevény 21.30 Dob+basszus 22.05 Hírek 22.10 Sporthírek 22.20 New
York bandái
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yu-Gi-Oh! 6.25 Kölyökklub 9.00 Disney-rajz-
filmek 10.15 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.50 Tuti gimi 13.45 Rendõr-akadémia 14.40 L. A. Heat — Halálos páros
15.35 A hálózat csapdájában 16.40 Meg vagyunk lõve 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz plusz 19.30 Címlapsztori 20.25 Két túsz között 22.45 Titkos terv 0.55 Zsaru-
szerelem 2.55 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.10 A vadon naplója 10.45 Kalandjárat 11.20 Babavilág
12.00 Rém rendetlen család 12.30 Hetedik mennyország 13.30 JAG — Becs-
ületbeli ügyek 14.30 Született feleségek 15.30 Csillagkapu 16.25 Csillagkapu
17.25 Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Nagy zûr
Korzikán 22.10 Kalifornia: A halál nem utazik egyedül 0.30 Kísértés nyara 2.20 Ed
3.10 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05
Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Kontinensek, szántóföldek 13.04 Találko-
zás Tolcsvay Bélával 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 Legenda Tóth Ist-
vánról 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, kenó 23.04 16 óra 0.10
Éjszaka

Május 20., 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!” 9.50 Örömhír 10.15
Református ifjúsági mûsor 10.25 Az utódok reménysége 10.55 TS-Moto GP
12.00 Hírek 12.10 Én is hittem egyszer 12.40 Unokáink sem fogják látni 13.10
Magyar elsõk 13.25 Feszti körkép 13.55 Abszolút 14.30 50 éves a Telesport
15.00 Kajak-kenu vVilágkupa 17.30 Vevõszolgálat 18.00 BBC-exkluzív 18.58
Föld Tv 19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 A szólás szabadsága 21.30 A la carte
22.15 Az ártatlanság kora 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.50 TS—Motorsport 1.15
TS —Moto GP
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 8.40 Mp4orce 9.05
A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.25 Így készült: Fedõneve Pipõ 9.50 recept-
klub 10.10 Játék 11.00 MeneTrend 11.25 Világfalu — A titokzatos ember 12.00
Híradó 13.05 Hegyi mentõk 14.00 Magyar autósport-magazin 14.15
Forma-1-magazin 14.45 Seven Days — Az idõkapu 15.40 Eltûntnek nyilvánítva
16.35 Döglött akták 17.30 Cobra 12 — Az új csapat 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11
20.00 Harry Potter és az Azkabani fogoly 22.50 Heti hetes 0.20 Portré 0.55
Rali-vb 1.25 Fönn a csúcson
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 15.30 Psych — Di-
lis detektívek 16.30 Smalville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.00 Eurotúra 22.45 Képírók 1.05 Napló 2.00
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 Pünkösdi istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda
14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Bat-
thyány, az örökmécses 16.33 1848 Petõfi verseiben 17.00 A mi idõnk 18.00 Kró-
nika 19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Szentirmay Elemér nótáiból 20.04
Rádiófónia 21.04 Vándorló szülõföld — Doroszló 22.00 Krónika 22.20 A vihar —
A Nemzeti Színház vendégjátéka a stúdióban 0.10 Éjszaka

Május 21., 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 10.55 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 Vevõszolgálat
14.40 BBC-exkluzív 15.30 Kodály 125 15.45 Én is hittem egyszer 16.15 Válaszd a
mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ, a
varázsló 17.50 Jog-alap 17.55 Doktor Nagyfõnök 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó
19.40 Köztévé 20.00 A tv ügyvédje 21.00 Kékfény 22.00 Hétfõ este 22.35 Kultúr-
ház 23.05 Médiamix 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Legyezõhorgászat 1.10
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 14.05 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 23.20 A végsõ megoldás: Halál 1.30 Reflektor
1.45 Bundesliga 2.55 Autómánia

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Melrose Place 12.25 Észbontó 13.25 Mozidélután
15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengéreszeti helyszí-
nelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Frei-dosszié 22.05 Liptai Cladudia-show 23.05 Tények este 23.35 Nyom-
talanul 0.35 Dr. Heckyl és Mr. Hypr — Ronda vagyok, de hódítani akarok 2.15
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.05 Falurádió 6.00 Reggeli sáv 6.15 Sportvi-
lág 7.20 Sportvilág 8.15 Sportvilág 9.05 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Fejtá-
masz — Kulturális ajánló 11.33 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.40 Magyaror-
szágról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Irodalom 13.30 Vallási mûsor 14.00 Króni-
ka 14.05 Szonda 14.35 Népzene 15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika 16.05 Délutá-
ni sáv 17.30 Krónika 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Napközben-vá-
logatás 19.50 Mese 20.05 Aranyemberek 20.35 Irodalom 21.05 Nyeregben írt
történelem 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.20 Parlamenti ütközõ 22.35 Iro-
dalmi újság 23.00 Hírek, kenó 23.05 Oxigén 23.30 Cigány félóra 0.10 Éjszaka

Május 22., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér — Õrség 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! 20.25 Életképek
21.00 Kedd 21 22.00 Kedd este 22.35 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek
23.20 Az eminens 1.10 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 14.10 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 0.30 Reflektor 0.50 Igaz történetek 3.10 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 19.45 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Tökéletes célpont 23.00 Tények este 23.30 Alexandra-pódium 0.05 Bíró-
sági mesék 0.55 Alfred Hitchcock bemutatja 1.30 A kokain földjén 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Krónika 5.05 Falurádió 6.00 Reggeli sáv
6.15 Sportvilág 8.00 Krónika 9.05 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Fejtámasz —
Kulturális ajánló 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jö-
vök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Irodalom 13.30 Vallási mûsor 14.00 Krónika 14.05
Kultúrkör 15.05 Magyarországról jövök 16.00 Krónika 16.05 Délutáni sáv 18.15
Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Napközben-válogatás 19.50 Mese 20.05
Aranyemberek 20.35 Irodalom 21.05 Mesélõ krónikák 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.20 Parlamenti ütközõ 22.35 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.05
Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Május 23., SZERDA

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A tv ügyvédje 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos
Násztya 11.45 Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.35 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 TS-Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda este 23.30
Kultúrház 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.25 Lapozó 0.50 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 13.50 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 CSI
— Miami helyszínelõk 22.00 Dr. Csont 23.00 Alias 23.55 Reflektor 0.15
Atomkutya 1.55 Cobra 11
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.05 Teleshop 11.25 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 19.45 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Doktor House 22.05 Hõsök 23.05 Egy rém rendes család Budapesten
23.35 4400 0.30 Tények este 1.00 Asszonysorsok Kínában 3.00 Hack —
mindörökké zsaru 3.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Krónika 5.05 Falurádió 6.00 Reggeli sáv
6.15 Sportvilág 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.05 Napközben 10.00 Krónika 11.10
Fejtámasz — Kulturális ajánló 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.40 Ma-
gyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Irodalom 13.30 Irodalom 14.05 Kul-
túrkör 15.05 Magyarországról jövök 16.00 Krónika 16.05 Délutáni sáv 17.30 Kró-
nika 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Napközben-válogatás 19.50
Mese 20.05 Aranyemberek 20.35 Irodalom 21.05 Egy hazában 22.00 Krónika
22.20 Parlamenti ütközõ 22.35 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kultúrkör 0.10
Éjszaka
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Május 24., 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 13.30 Lapozó 13.55 Magyar elsõk 14.20 Krém 15.15 Kodály 125
15.25 Önök kérték! 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó
16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap 18.05 Doktor Nagyfõnök
18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Szempont 21.00 Titkos
szolgálat-MI-5 22.00 Csütörtök este 22.35 Kultúrház 23.05 Panoráma 23.35 Hír-
adó 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 13.55 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
Szeszélyes 22.15 Leszámolás Kis-Tokióban 22.50 Akták 0.25 Ments meg! 1.25
Reflektor 1.45 Infománia 2.15 Tébolyult szenvedély
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhá-
ja 9.10 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Melrose Place 12.25 Észbontó 13.20
Mozidélután 15.00 Csillagkapu 16.00 Bûbájos boszorkák 17.05 NCIS — Tenge-
részeti helyszínelõk 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.45
Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen 21.00 Nora Roberts: Bukott angyal 23.00
Különleges ügyosztály 24.00 Az ügy 0.35 Tények este 1.05 Miranda 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Krónika 5.05 Falurádió 6.00 Reggeli sáv
6.15 Sportvilág 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.05 Napközben 10.00 Krónika 11.10
Fejtámasz — Kulturális ajánló 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.40 Ma-
gyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Irodalom 13.30 Vallási mûsor 14.05
Kultúrkör 15.05 Magyarországról jövök 16.00 Krónika 16.05 Délutáni sáv 17.30
Krónika 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Napközben-válogatás
19.50 Mese 20.05 Aranyemberek 20.35 Irodalom 21.05 A 20. Század titkai
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.20 Parlamenti ütközõ 22.35 Iskolapélda
23.00 Hírek, kenó 23.05 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Május 25., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Szempont 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 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
16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Ablak 2. 17.55 Jog-alap 18.05 Doktor
Nagyfõnök 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 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 A terror csapdájában
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 14.00 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
Bad Boys — Mire jók a rossz fiúk? 23.30 A büntetõ 1.10 Reflektor 1.30 Szuper-
csapat 3.05 Itthon 3.20 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 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 — Tenge-
részeti helyszínelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.15 Egy
a 100 ellen 21.00 Cliffhanger — Függõ játszma 22.15 A Médium 0.15 Tények
este 0.45 Végzetes hajsza 2.15 FBI ügynökök bevetésen 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Krónika 5.05 Falurádió 6.00 Reggeli sáv
6.15 Sportvilág 8.00 Krónika 9.05 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Fejtámasz —
Kulturális ajánló 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jö-
vök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Irodalom 13.30 Vallási mûsor 14.05 Péntek kávéház
15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.05 Délutáni sáv 17.30 Krónika 18.15 Sportvi-
lág 18.30 Határok nélkül 19.05 Napközben-válogatás 19.50 Mese 20.05 Arany-
emberek 20.35 Irodalom 21.05 Ítélet 22.00 Krónika 22.20 Parlamenti ütközõ
22.35 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.05 Péntek kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Május 19., szombat: 7.00 Lapszemle, 12.00 Lapszemle, 15.00 Kõ
Pál kiállítása, Papföldi majális, 18.00 Lapszemle, 20.00 Varázs Ga-
rázs—Sárbogárd (ÖTYE) kézilabda, 21.00 Sárszentmiklós—Alba
Regia foci, 23.00 Lapszemle

Május 20., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Íjászbajnok-
ság, Zarándokút Fallóskútra, 18.00 Heti híradó, 19.00 Sziréna, 20.00
Szeverényi János evangélikus missziói lelkész: Elõadás a házasság-
ról, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna

Május 21., hétfõ: 7.00, 12.00, 18.00 Heti híradó, 8.00, 13.00, 19.00
Sziréna, 20.00 A Mezõföld kincsei, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna

Május 22., kedd: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 A Mezõföld
kincsei, 12.00 és 18.00 Heti híradó, 13.00 és 19.00 Sziréna, 20.00
Suzuki Barta—Sárosd kézilabda, 21.00 Sárbogárd—Lajoskomárom
foci, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna

Május 23., szerda: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Suzuki
Barta—Sárosd kézilabda, 10.00 Sárbogárd—Lajoskomárom foci,
12.00 és 18.00 Heti híradó, 13.00 és 19.00 Sziréna, 20.00 Anyák
napja a sárbogárdi nyugdíjasklubban, a Fejér Megyei Közgyûlés ülé-
se, 23.00 Lapszemle

Május 24., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Anyák napja a sárbo-
gárdi nyugdíjasklubban, a Fejér Megyei Közgyûlés ülése, 12.00 és
18.00 Lapszemle, 20.00 Szeverényi János evangélikus missziói lel-
kész: Elõadás a házasságról, 23.00 Lapszemle

Május 25., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Szeverényi János evangé-
likus missziói lelkész: Elõadás a házasságról, 12.00 és 18.00 Lap-
szemle, 20.00 A Mezõföld kincsei, 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.
Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ
péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ban. Fûrész József, tel.: 06 (25) 461 303, 06 (30) 290
3744.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557 6509.
(0214550)

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

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.
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítését válla-
lom; 06 (30) 316 3162. (0214434)

Méhek, méhrajok befogását vállalom. Telefon: 06
(30) 328 9267.
Pelikán sörözõ olcsón kiadó. 06 (30) 2665 234.
(0414543)

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

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

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)

Baba-légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ Sár-
bogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0414925)

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. Te-
lefon: 06 (25) 471 984. (0414919)

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)

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

Téglaépületben földszinti lakás eladó, illetve csalá-
di ház csere is érdekel; 06 (30) 974 4940. (0414891)

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

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

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

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

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

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)

Sárszentmiklóson 110 m2-es, hõszigetelt családi
ház melléképületekkel eladó; 06 (30) 6042 754.
(0414973)

Petúniák, muskátlik 50 Ft-ért, cserjék 290 Ft-ért,
örökzöldek 600 Ft-ért kaphatók. Krisztina dísznö-
vény, Árpád u. 65/A; 06 (30) 429 3403.
Eladó 8 lakásos téglaépületben, kétszobás lakás. Ér-
deklõdni: 06 (20) 221 0655. (0414004)

Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes, föld-
szinti lakás, pincével, beépített konyhabútorral,
azonnal beköltözhetõ állapotban eladó. Ár: 7,4 millió
Ft. Tel.: 06 (20) 474 5530. (04140031)

Sárbogárdon 34 aranykoronás szántóföld eladó, ár-
ajánlatot kérek. 06 (20) 968 6737. (0414974)

Árpád-lakótelepi 53 m2-es, 4. emeleti lakást elcse-
rélnénk egy sárbogárdi családi házra. Tel.: 06 (30)
616 2452. (0414980)

Családi ház Sárszentmiklóson igényesnek, hosszú
távra kiadó. Tel.: 06 (20) 455 7413. (0414979)

Sárbogárdon háromszobás, összkomfortos családi
ház eladó. Érd.: 06 (25) 461 313. (0414978)

Akciós OTP gyorshitel kezdõ költségek nélkül 6.600
Ft/hótól; 06 (70) 205 3595. (0414007)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépko-
csi-vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel, május
26-án, 18 órakor. Jelentkezni a helyszínen, a sárbo-
gárdi mûvelõdési házban. Tel.: 06 (30) 9939 285.
(0414005)

Árpád-lakótelepen lakás hosszabb távra kiadó
20.000 Ft+rezsi; 06 (30) 570 3119. (0414984)

Mozgófagylalt árusítására munkatársat keresek;
06 (30) 408 1550. (0414983)
Csirkevásár (fehér) Tinódi u. 52., telefon: 06 (25)
460 704. Elõnevelt TETRA H (barna) csirke elõje-
gyeztethetõ július 7-8-ára. (0414982)

Nyaralás a horvát tengerparton július 15-22., 7 éj-
szakás turnusok. Szállás és busz háztól házig szállí-
tással 45.000 Ft/fõ. Tel.: 06 (70) 334 9149, a Horvát
Travel megbízottja. (0414990)

Takarítást vállalok; 06 (30) 418 2439. (0414992)

Salamon utcában felújításra szoruló családi ház,
dupla telekkel eladó. 06 (70) 223 6691. (0414993)

Sárbogárdon COOP ABC fölött felújított, 70 m2-es
lakás eladó. Érd.: 06 (30) 428 4483. (0414991)

Hûtõkocsi bérlése rendezvényekre! Rendezvények-
re, esküvõkre hûtõkocsi bérlése! Áraink kedvezõek.
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklõdé-
sét, hívja a következõ számot: 06 (20) 325 6960.
Rendelkezzen velünk, készséggel állunk szolgálatá-
ba! (04114989)

Kettõs hasznosítású, vörös, elõnevelt csirke, elõne-
velt kacsa kapható 8-17 óráig Cece, Hunyadi u. 12.,
Szabóék. Érdeklõdni: 06 (25) 234 137.
Családi ház eladó Sárbogárdon, Tüzér u. 39. Tel.: 06
(70) 330 8321. (0414996)

Idén termõ konténeres gyümölcsfák kaphatók.
Krisztina dísznövény, Árpád u. 65/A.; 06 (30) 429
3403.
Hitelügyintézés! Most induló költségek nélkül. Érd.:
06 (20) 323 6011. (0414988)

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

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

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

TÛZIFA ELADÓ! Tel.: 06 (30) 9470 899.

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.
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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

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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„Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.”

(2 Tim 4,7)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

STEITZ ÁDÁM tanár
2007. május 11-én elhunyt.

2007. május 18-án, 15 órakor
búcsúzunk tõle Gyönkön.

A gyászoló család

Betörés
„A város központjában lakunk. Hétvégi távollétünk után haza-
érkezve döbbenten tapasztaltuk, hogy a lakásunkat feltörték.
Építkezés miatt nagyobb összeget tartottunk otthon egy bizton-
ságos, falba épített széfben. Ezt a széfet teljesen szétverték a fal-
lal együtt, és elvitték belõle az építkezésre szánt pénzünket.
Azonnal hívtuk a rendõrséget. Kijöttek. A rendõrök látva, hogy
itt betörés történt, hívták a nyombiztosítókat. A nyomozók na-
gyon alapos munkát végeztek. Rendesek, türelmesek voltak ve-
lünk, pedig ilyenkor az ember igen zaklatott állapotba tud ke-
rülni. Döbbenetes volt ugyanakkor számunkra, hogy milyen
szegényes, kezdetleges a nyomozók felszereltsége. A feszítõvas
nyomrögzítéséhez a szilikon szavatossága lejárt. Csak a híres
magyar találékonyságuk segített gyerekgyurmát kértek, azzal
vették le a nyomot. A lábnyom rögzítése se sikerült a hozzá való
anyaggal. Igaz, hogy borssal, sóval, mindennel fölszórták a terü-
letet a tettesek. A kezdetleges felszerelés miatt csak kevés ujj-
nyomot tudtak rögzíteni, pedig rengeteg tiszta nyom volt, mert
elutazásunk elõtt takarítottunk. Mivel nem a rendõrségen belül
van már a nyomok elemzése, egy hónapba telik, mire vizsgálati
eredmény születik. A siker kulcsa pedig itt is a gyorsaság lenne.
Úgy gondolom, hogy ha az állam milliárdokat tud költeni tö-
megoszlató eszközökre, gumilövedékre, viperára, amit a lakos-
ság ellen vetnek be, akkor az alapvetõ nyomozási eszközökre is
adhatnának pénzt, ami az állampolgárok védelmét szolgálja.
A nagy kár miatt a bûncselekmények áldozatait segítõ szerve-
zethez fordultunk. Ott azzal utasítottak el bennünket, hogy aki-
nek van ennyi pénze, az nem szorul segítségre. Még akkor sem,
ha a házépítésre megtakarított pénzét viszik el?
A biztosítóval se jártunk jobban. Van vagyonbiztosításunk, töb-
bek között lopási kárra is. Azért nem akarnak fizetni, mert sze-
rintük be kellett volna jelentenünk a biztosítónak, hogy van fal-
ba épített trezorunk. Pedig olyan trezort vásároltunk, ami
MABISZ-garanciával rendelkezett. Ez nem számít? A trezor-
ban volt az autónk riasztókulcsa. Azt is elvitték. Hogy azt is el ne
lopják, lecseréltettük az autózárat. Ez 100.000 Ft-ba került. Ezt
a kárt se akarják megtéríteni.”
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõjét, R. Sza-
bó Ágnest kérdeztem, valóban olyan szegényes-e a nyomozók
felszereltsége, hogy akadályozza az eredményes munkát.
A szóvivõ elmondta, hogy kivizsgálták az esetet, és megállapí-
tották, hogy minden olyan nyomot rögzítettek, ami szükséges a
bûncselekmény felderítéséhez. A szilikonnal valóban baj volt,
de a helyettesítésére felhasznált gyurma is megfelelt a nyom
rögzítésére. Ujjlenyomatot is háromféleképpen lehet rögzíteni,
ezek közül a leginkább megfelelõt használják a nyomozók. A
lábnyom rögzítésére se csak egy módszer létezik, hiszen még a
hóban lévõ lábnyomot is tudják rögzíteni. A konkrét esetben is
megállapítható, hogy a nyomozók számára rendelkezésre álló
eszközök megfelelõk voltak, minden szükséges nyomot rögzíte-
ni tudtak. Megértik, hogy a károsultak felfokozott idegállapot-
ban ilyenkor minél gyorsabban eredményt szeretnének. A
rendõrség is erre törekszik. Ezt nem akadályozza az sem, hogy a
nyomvizsgálatot kiszervezték a bûnügyi szakértõi intézetbe,
ahova elküldik vizsgálatra a rögzített nyomokat, és idõbe telik,
míg az eredmény megérkezik. Az eljárás ettõl függetlenül is fo-
lyik, és mindent megtesznek annak érdekében a rendõrök, hogy
mielõbb elfogják a tetteseket.

Hargitai Lajos

Steitz Ádámtól
búcsúzunk

Egy nagyszerû ember távozott kö-
zülünk 2007. május 11-én: Steitz
Ádám testnevelõ tanár, a sárbogár-
di Mészöly Géza Általános Iskola
nyugalmazott pedagógusa, akit a
Fejér Megyei Közgyûlés 2004-ben
Terstyánszky Ödön-díjjal tüntetett
ki rendkívüli munkásságáért.
Steitz Ádám szigorú, szikár megje-
lenése, erõteljes hangja tiszteletet
parancsoló volt. De a szemében ott
csillogott az az energikus, barátsá-
gos, mosolygó fény, ami miatt egyszerûen nem lehetett nem
szeretni.
Németajkú család szülötteként Gyönkön, Tolna megyében ne-
velkedett és járt általános, majd középiskolába. Gyerekkorá-
tól a sport szerelmese volt: atletizált, futballozott, kézilabdá-
zott, korcsolyázott és síelt.
Sportszenvedélyét nemcsak gyermekeinek, hanem tanítványa-
inak is átadta. Feledhetetlen az a kitartás és elkötelezettség,
amivel például a korcsolyapálya jegét locsolta minden télen éj-
szakánként. De a Mészöly Géza Általános Iskola sportpályái-
nak kialakítása is Steitz Ádám nevéhez fûzõdik, ahogy sok más
kiemelkedõ eredmény is.
Miután 1956-ban lediplomázott a Pécsi Pedagógiai Fõiskolán,
Iregszemcsén kezdett tanítani. Késõbb hazament Gyönkre az
általános iskolába és a gimnáziumba. Sárbogárdon 1966-tól ta-
nított, 39 éven át. 60 évesen vonult nyugdíjba.
A meghirdetett összes tömegsportversenyen részt vett tanítvá-
nyaival, akik a megyei, területi, országos versenyeken kiemel-
kedõ helyezéseket értek el. Az eredményeknél azonban fonto-
sabbnak tartotta a sokoldalú testedzést. Fáradhatatlanul azon
dolgozott, hogy megszerettesse a sportolást az egymást követõ
generációkkal, és az napi rutinná váljon a felcseperedõ diákok
életében.
Szerkesztõségünk az alábbi idézettel szeretne fejet hajtani
Steitz Ádám emléke elõtt:
„Az emberi lélek nem semmisülhet meg teljesen a testtel együtt,
hanem megmarad belõle valami, ami örök.” (Spinoza)

Hargitai Kiss Virág

Nyílt tér
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