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VÁROSI MAJÁLIS
SÁRBOGÁRDON MÁJUS 1-JÉN

Helyszín: Sárbogárd, Ifjúsági park
13 órától fõzõverseny — sertéshúsból készült egytálételek
versenye. Jelentkezõnként 3 kg sertéshúst biztosítunk. A
többit a versenyzõk fantáziájára bízzuk. Az ételeket hely-
ben kell elkészíteni! Jelentkezni lehet április 28-áig a mûve-
lõdési házban.
15.30 órától a FÜBE civil szervezet meghív mindenkit egy
tányér babgulyásra;
15.30 órától gyermekjátszó — kézmûvesek, arcfestés;
16.30 órakor a sárbogárdi városi fúvószenekar mûsora;
17.15 órakor a fõzõverseny eredményhirdetése;
17.30 órakor Ayala kabarémûsora;
18.30 órakor Kovácsovics Fruzsina, a Csillag születik felfe-
dezettjének mûsora;
19.30 órakor utcabál a Gulicska—Baracskai—Barabás-ze-
nekarral.

Étel, ital, kis vidámpark.
Mindenkit szeretettel vár Sárbogárd Város Önkormányzata!

Alap, Cece, Mezõszilas, Sáregres, Vajta

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az

„5FALU” AMATÕR
ELÕADÓ-MÛVÉSZETI

FESZTIVÁLRA.

Idõpont: 2008. április 27. (vasárnap).
Program:

9.00 óra – produkciók bemutatása,

15.30 óra – eredményhirdetés, gálamûsor.

Helyszín: Arany János Mûvelõdési Ház, Alap, Fõ u. 164.

Németh Lászlóra emlékeztek
Mezõszilason az író lánya, Németh Magda emlékezett édesapjá-
ra. (Írásunk a 2. oldalon olvasható.)

Esküt tettek a rendõrpalánták
Alapon az Arany László-iskolanapokon „Mini Police” vetélke-
dõn ismerkedtek a gyerekek a rendõri munkával.

(Írásunk a 2. oldalon olvasható.)

* Családi késelés

* Vigyázat! Lopják a növényvédõ szereket!

* Fémtolvajok — Nekiestek, mint borjú az anyjának

* Kölcsönfûrésszel indult fát vágni

* Bomba a Vízi-dûlõben (Írásunk a 4. oldalon.)

KÉK HÍREK
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Németh Lászlóra emlékezve
Mezõszilason hûségesen ápolják Németh László emlékét. A Né-
meth László Baráti Kör a polgármesteri hivatal dísztermében
rendezte emlékülését a hétvégén az író születésének 107. évfor-
dulója alkalmából. Erre Németh Magdolnát, az író lányát hívták
meg. A vele való beszélgetés vezetésére Solymosi Ottót, a Magyar
Rádió rendezõjét kérték fel.
Minden évben neves irodalmi nagyságok fordulnak meg ezeken
az emléküléseken. Hallhattunk már évekkel korábban Németh
Lászlóról értekezést Czine Mihálytól, Vekerdi Lászlótól és más
irodalomtörténészektõl.
A rendkívül érdekes beszélgetést filmrészletekkel színesítették.
A visszaemlékezésben megelevenedtek régi helyszínek, a magyar
szellemi élet hajdani eseményei, írók, színészek portréi. Mindezt
Németh Magda személyes családi emlékei hitelesítették. Németh
László emlékezetes drámáinak színházi bemutatóiból már rég ha-
lott, nagy színészeink elõadásában idéztek föl részleteket video-

felvételrõl. A hallgatóságot mélyen megérintették a látottak,
hallottak.
A Németh László Általános Iskola énekkara és drámaköre méltó
mûsorral emelte az emlékülés színvonalát.
Magyar József polgármester az emlékülés befejezéseként átadta
a Németh László-díjat, amelyet az idén elõdje, Kiss Géza nyugal-
mazott polgármester vehetett át. Mezõszilas emléklapját és címe-
res plakettjét a Németh László Baráti Kör fennállásának husza-
dik évfordulója alkalmából Varga István elnöknek, a Németh
László Kulturális Egyesület 10 éves fennállása alkalmából Gógán
Jolán elnöknek adta át az ünnep alkalmából a polgármester.
Ezt követõen a vendégek átvonultak a Németh László Klub-
könyvtárba, ahol a Németh László-emlékkiállítás is megtekinthe-
tõ. Itt Steiner Lisa amerikai mûvésztanár grafikai munkáit tekin-
tették meg a vendégek.

Hargitai Lajos

Vegyes érzések
Az április 11-ei ülésen Sárbogárd képvise-
lõ-testülete egyhangúlag jóváhagyta a vá-
ros honlapjának akadálymentesítését,
hogy az a látássérültek számára is elérhe-
tõvé váljon.
Ezért a nyilvánosság elõtt is szeretnék kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik en-
nek a fontos ügynek az elõmenetelét bár-
milyen módon segítették.
Több éven át, jó néhány fórumon hangoz-
tattam, hogy szükség lenne Sárbogárd
honlapjának frissítésére, de ezek a kérések
minden alkalommal érdemi válasz nélkül
maradtak. Aztán késõbb mégis elindult a
honlap frissítése, ám az oldal a látássérül-
tek számára teljesen átláthatatlanná vált.
Juhász János polgármester úr igencsak
megrótta Bártfai Antalt, amiért a képvise-
lõ úr bátorkodott levelet írni az akadály-
mentesítés ügyében a honlap üzemeltetõ-
jének. A polgármester úr arra hivatkozott,
hogy az SZMSZ szerint a képviselõ úr ezt
nem tehette volna meg.
Amikor ezt a saját fülemmel hallottam,
egy pillanatig, bizony, azt gondoltam, hogy
nemcsak a szememmel, hanem talán már a
fülemmel is gond lehet. De tévedtem, na-
gyon is jól hallottam: a képviselõ úr nem

végezheti képviselõi munkáját, nem teheti
azt, amire felesküdött, nem élhet azokkal a
jogokkal, amelyeket az SZMSZ biztosít
számára.
Ezzel szemben Sárbogárd képviselõ-testü-
letének Szervezeti és Mûködési Szabályza-
ta világosan kimondja, hogy „a képviselõ a
város ellátásában, üzemeltetésében, mû-
ködtetésében résztvevõ vállalatoktól, in-
tézményektõl felvilágosítást kérhet” (57. §
16. francia bekezdés).
Na, most akkor felteszem a költõi kérdést:
valójában ki is járt el helyesen?
A vitában a polgármester magatartása és
az általa képviselt hangnem nagyon meg-
terhelõ volt számomra. Ugyanis Bártfai úr
személyében egy olyan embert ismertem
meg, aki nem fogyatékosként, hanem em-
berként tekint ránk, fogyatékosokra, és
neki ezt még megjátszania sem kell, mert
ez az õszinte magatartás része a személyi-
ségének. Ennek következtében a neki cím-
zett polgármesteri szóbeli sértéseket saját
magamon is éreztem.
Röviden a tények: Bártfai úrnak úgy há-
rom hónapja tanulmányozás céljából átad-
tam néhány, az akadálymentesítésrõl szóló

anyagot, ezzel együtt a segítségét kértem a
honlap akadálymentesítésének ügyében.
Amikor szembesültünk azzal, hogy az áp-
rilis 11-ei testületi ülés tizedik napirendi
pontjába beilleszthetõ e kérdés megtár-
gyalása, közösen megkerestünk egy bizott-
sági elnököt, a többi bizottsági elnöknek
(egy kivételével) pedig elektronikus levél-
ben adtam elõ a kérésemet. Idõközben egy
meglehetõsen furcsa információ jutott el
hozzánk, miszerint „a honlap akadálymen-
tesítését nem lehet támogatni, mert több
millió forintba kerülne, ez pedig nagy ki-
adással járna a város számára”. Mint aki
ebben az ügyben érintett, egyértelmûen
tudtam, hogy ez az állítás nem lehet igaz,
ezért Bártfai úr e-mail-ben kérdést inté-
zett a honlap üzemeltetõjéhez az akadály-
mentesítés költségeivel kapcsolatban.
Eközben (bizonyára a polgármester utasí-
tására) a város aljegyzõje is felvilágosítást
kért az üzemeltetõtõl, így aztán a cég
mindkét megkeresésre válaszolt. Ez volt
az, ami „kiverte a biztosítékot” a legutóbbi
ülésen.
Elszomorodtam azon, hogy egy olyan ügy,
amely talán egy kicsit közelebb hozhatott
volna minket egymáshoz, inkább csak to-
vább mélyítette a már amúgy is elég nagy
szakadékot, bennem pedig vegyes érzések
maradtak.

Nochta Pál
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Mödling után
Ausztriában járt a sárbogárdi kórus

A Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Ve-
gyes Kar külföldi bemutatkozásainak sorá-
ból eddig kimaradt az ausztriai szereplés. A
„mulasztást” az elmúlt hétvégén pótolta a
kórus. Mödlingbe, a Bécshez közel fekvõ,
csodálatosan szép osztrák városba kapott
meghívást a hagyományos tavaszi zenei
fesztiválra. A koncertnek a kiváló akuszti-
kai körülményekkel rendelkezõ Terézia-
terem volt a színhelye.
A megérkezést és a beéneklést követõen
kórusunkat a Szent Gábriel-kolostor misz-
szionárius központjában helyezték el. A
minden igényt kielégítõ, modern szállodá-
ban egyágyas szobák álltak rendelkezé-
sünkre!

A város központjában rendezett koncert
elsõ részében fõként ifjúsági csoportok sze-
repeltek. A szünet elõtti utolsó mûsorblok-
kot — mint ahogyan a teljes fesztivált záró
„megkoronázást” is — nekünk szánták a
rendezõk. Nem döntöttek rosszul! A lát-

ványban is impozáns, nagy létszámú ma-
gyar kórus mûsora valóban a rendezvény
koronája volt. Ahogy a fesztivál irányítója
záróbeszédében mondta: „A kiváló sárbo-
gárdi kórus jókedvû éneklésével belopta
magát a mödlingiek szívébe, mûsorával iga-
zi zenei ünneppé tette a fesztivált. Bármi-
kor örömmel látjuk az együttest városunk-
ban.”
Minden elfogultság nélkül mondhatjuk,
hogy a kórus újabb elismerést szerzett a
magyar zenekultúrának — s nem utolsó
sorban városunknak.
Az ovációtól hangos, forró sikerû magyar
program végül ráadásszámokkal zárult.
Ritka alkalom, hogy egy háromórás mûsor

végén még ráadásokat is követeljen a publi-
kum. Most így történt.
A jelenlévõ bolgár vendégek is kifejezhet-
ték örömüket a saját nyelvükön megszólal-
tatott, feszes ritmusú bolgár népdalfeldol-
gozás hallatán.

Nem könnyû egy élõ koncert élményét
visszaadni. Nem fejezi ki a helyszínen meg-
élteket a szóbeli, vagy filmes beszámoló.
Forró siker volt a sárbogárdiak mödlingi
fellépése. (Mi persze tudjuk, mennyi felké-
szülés elõzte meg! De megérte!)
A siker mellett szívesen gondolunk vissza a
Waldorf-iskola diákjainak jókedvû, ze-
nés—énekes színpadi játékára, kórusuk
csengõ hangjára, önfeledt muzsikálásukra
(sem a német nyelv, sem a hosszú idõtar-
tam nem volt fárasztó számunkra).
Figyelemmel és érdeklõdéssel hallgattuk a
felnõtt együttesek produkcióit, a helybeli-
ek lelkes igyekezettel elõadott mûsorát, a
magyar „vendégmunkás” zenetanárnõ
nagyszerû zongorakíséretét. Szívesen hal-
lanánk (és ajánlanánk) közönségünknek a
leobendorfi népzenei kvartett leányait, a
badeni pedagóguskórust, amely klassziku-
sokat, népdalfeldolgozásokat és spiritu-
áliákat egyaránt magas színvonalon adott
elõ.
Vasárnap reggel indultunk Bécsbe, az oszt-
rák fõváros nevezetességeinek megtekinté-
sére. Indulás elõtt még elköszöntünk Ko-
dály Stabat Materével a Szent Gellért-ka-
tedrális lenyûgözõ méretû és akusztikájú,
áhítatot keltõ termében. (Különleges él-
ményt jelentett a záróakkord hosszan zen-
gõ visszhangja!)
Bécsben dr. Dizseri András, Szabados Ta-
más és Marth Béláné idegenvezetésével
jártuk körbe a város szívét.
Nagy segítséget jelentett a kórus számára
Resch Gábor tolmácsolása. (Nagy elõnye
egy ötventagú együttesnek, hogy minden
feladatra van alkalmas vállalkozó.)
A hazaúton végig tavaszi napsütésben su-
hant a buszunk. Mindig megnyugtató, ha
olyan türelmes, pontos vezetõ ül a volán-
nál, mint Kaszás Károly.
Támogatóinknak (Patikamérleg Bt., városi
önkormányzat, Vagyonhasznosító Szövet-
kezet) ezúttal is köszönetet mondunk!

Hargitai Kiss Virág

Új gyártócsarnokot avatott a Videoton Kaposváron
2008. április 18. péntek 14:44:38 www.mfor.hu

Új gyártócsarnokot avattak pénteken a székesfehérvári székhelyû
Videoton Holding Zrt. kaposvári gyárában. Az ötezer négyzetmé-
teres üzemben a világ egyik vezetõ háztartási gépgyártójával, a
Braun GmbH-val megkötött szerzõdés szerint vasalókat készíte-
nek.
A kétszázmillió forintos állami támogatással 1,5 milliárd forintból
megvalósított beruházás 300 embernek ad munkát Kaposvár leg-
nagyobb foglalkoztatójánál — hangzott el az ünnepélyes átadás
elõtt tartott sajtótájékoztatón.
Sinkó Ottó, az 1992 óta magántulajdonban lévõ holding vezér-
igazgatója a kaposvári Elektro-Plast Kft. érdemeit sorolva hang-
súlyozta: a Videotonnak mára — Székesfehérvár után — ez a má-
sodik legnagyobb gyára, amely a társaság 15 százalékos átlagát
meghaladó mértékben, évrõl évre 20 százalékos árbevétel-növe-
kedést ér el.
Lakatos Péter, a Magyarországon több mint 8 ezer dolgozót fog-
lalkoztató holding másik vezérigazgatója felidézte: 12 évvel ez-

elõtt a kaposvári gyárban még egyszerû szereléseket végeztek,
mára azonban a rendkívül bonyolult, komplex feladatok sem
okoznak nehézséget. Szavait igazolta Orest Bach, a németországi
központú Braun GmbH külsõ gyártásokért felelõ igazgatója, aki
az elmúlt három év kedvezõ tapasztalataival indokolta döntésüket
a kaposvári gyár mellett.
Gerber András, a kaposvári gyár igazgatója hangsúlyozta: ez volt
az egyik legjelentõsebb beruházás a Videotonnál az elmúlt idõ-
szakban. Nem csupán kapacitásbõvítésrõl van szó, hanem saját
fejlesztésû technológiák bevezetésérõl is — tette hozzá.
A Videoton Holding Zrt. a legnagyobb magyar magántulajdonú
ipari vállalatcsoport, amelynek Magyarországon tíz, Bulgáriában
egy telephelye van, 2006-os árbevétele 74 milliárd forint volt. El-
sõsorban a gyártási és gyártáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, tel-
jes körû megoldást kínál a gyártási, mérnöki és logisztikai szolgál-
tatások területén ipari vállalatok számára. A most felavatott
üzemcsarnokban hetente 35-40 ezer vasaló készül.
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Meglett a kerékpár

Április 17-én 17.10-kor fia kerékpárjának ellopása miatt kért in-
tézkedést egy sárbogárdi édesanya. A fiú kerékpárját az iskolából
vitte el ismeretlen tettes. A bejelentés nyomán megállapítást
nyert, hogy két tanuló vitte el a kerékpárt, amit megtaláltak az el-
járásban, és visszaadták azt a bejelentõ gyermekének.

Kardos menyecske

Április 17-én 23.15-kor Sárbogárdon az ügyeletes orvos tett beje-
lentést, mert ellátásra megjelent egy sárbogárdi férfi, akit élettár-
sa egy veszekedés kapcsán késsel megszurkált többször is egy disz-
nóölõ késsel, s ezzel nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Az élettársat gyanúsítottként hallgatták ki a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányságon.

Tetten érték a hívatlan látogatót

Április 21-én délelõtt a cecei rendõrõrs beosztottja tetten ért és
elfogott egy helyi lakost, aki egy Illyés Gyula utcai lakatlan családi
ház melléképületébe az ajtót befeszítve betört. A férfi a mûhely-
ben kutatni kezdett, ekkor érte õt tetten a szolgálaton kívüli rend-
õr. A férfit, elõállítását követõen, a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságon gyanúsítottként kihallgatták, majd õrizetbe vették.

Vigyázat! Lopják a növényvédõ szereket!

Megnõtt a kereslet a gombaölõk és gyomirtó vegyszerek iránt, és
úgy tûnik, nem csak a legális kereskedelemben. Az elmúlt két hét-
ben Fejér megyében megszaporodtak az olyan jellegû bûncselek-
mények, ahol az elkövetõk akár több millió forint értékû növény-
védõ szert zsákmányoltak egy-egy alkalommal. A gyomirtók és
gombaölõ szerek rendkívül drágák, vásárlásuk, birtoklásuk sok
esetben engedélyhez kötött, és bizony, a felhasználásuk is komoly
szakértelmet igényel. Ráadásul nem egyszer települések szélén,
kevéssé õrzött ingatlanon tárolják a gazdák, így igen csekély a
lebukás veszélye. A rendõrség óvatosságra inti a gazdálkodókat.
Sárbogárd térségében is több ilyen nagy kárt okozó bûncselek-
mény történt.
Április 12-ére virradóra egy sárkeresztúri lakos tett bejelentés,
mert a Sárosdi úton lévõ telephelyén betörést észlelt. Amellett,
hogy fûnyírót és motoros fûrészeket is elvitt az ismeretlen tettes,
több tíz liter növényvédõ szert tulajdonított el (Talstar 10 EC-t,
Fury 10 EC-t, Stabilan SL-t, valamint U46D-t és Clikc-Gaurdien
Maxot).
Április 21-én délután Cecérõl jeleztek lopást. A megállapítás sze-
rint valamikor a megelõzõ nem egészen 24 órában járt a sértett
Cece, szõlõhegyi tanyáján az ismeretlen tettes. A tanyaépület ab-
lakát betörte, oda bement és 16 doboz, 15 kg súlyú MOTIVEL
TURBÓ I. kat. kukoricavegyszert és 80 liter AGIL III. kat. gyom-
irtót tulajdonított el. A lopással okozott kár meghaladja az 1,8
millió forintot, a rongálással további ötvenezer forint kár keletke-
zett.

Nemcsak a növényvédõ szer, de a takarmány, illetve a vetõmag is
kelendõ ebben az idõszakban. Abán egy családi ház melléképüle-
tébõl többek között három zsák kukoricát vittek el, de még ennél
is nagyobb kárt okoztak egy soponyai tanyán, ahonnan 15 zsák
méreggel kezelt, csávázott kukoricát loptak el. A hibrid kukorica
elõállítására szolgáló speciális Pioneer „apa” vetõmagot sem élel-
miszerként, sem állati takarmányozásra nem lehet használni,
ugyanakkor elvetni sem érdemes, mert abból csak a többit
beporzó növények kelnek ki. A gazda kára viszont 800.000 Ft.
A rendõrség felhívja a gazdák figyelmét a jelenségre, és kéri, hogy
ezekben az idõkben a vásárlástól a felhasználásig tegyenek meg
minden tõlük telhetõt a raktározás biztonságáért, gondoskodja-
nak a termékek õrzésérõl, esetlegesen rövidítsék le a raktározási
idõt.
Miután a növényvédõ szerek a kereskedelmi forgalomban igen
magas árfekvést képviselnek, így nyomott áron továbbadva is
nagy haszonnal értékesíthetõk. A rendõrség kéri, hogy akinek fel-
kínáltak bizonytalan eredetû növényvédõ szert, vagy tudomással
bír olyan személyrõl, aki vásárolt ily módon, jelezze a rendõrkapi-
tányságok 107-es, 112-es segélyhívószámain. De várják azok je-
lentkezését is, akik az elkövetõ(k) személyére vonatkozóan érté-
kelhetõ információval bírnak. Hasznos lehet a rendõrség számára
az is, ha valaki gyanúsan mozgó, vagy idegen rendszámú jármû
mozgását jelzi.
Illetéktelen kezekben ezek a mérgek akár egészségromlást is
okozhatnak, és potenciális veszélyt jelentenek az élõvilágra, vi-
zek, rétek állat- és növényvilágára.

Nekiestek, mint borjú az anyjának

Káloz külterületén, egy tanyán lángvágóval operálták ki a beton-
siló vas támfalait. A zajra felfigyelõ, arra járó polgárok azonban
értesítették a rendõröket, akik gyorsan a helyszínre érkeztek.
Amikor a tettesek a hatalmas vasdarabokat kezdték teherautóra
pakolni, akkor csaptak le rájuk a járõrök, akik a szorgosan ügykö-
dõ három tettest: egy fehérvári és két zámolyi lakost elfogták,
majd a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon gyanúsítottként kihall-
gatták. A fémtolvajok által okozott kár még így is közel félmillió
forint.

Kölcsönfûrésszel fát vágni indult

Április 22-én délután lopás gyanújával egy sárosdi lakost állítot-
tak elõ a rendõrök a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A férfi áp-
rilis 22-ére virradóra egy alapi családi ház nyitott melléképületé-
be ment be, és kb. 35.000 Ft értékben egy motoros fûrészt tulajdo-
nított el. A férfi õrizetbe került.

A markoló robbanószert talált

Sárkeresztúron a Vízi-dûlõben egy markológép kanala második
világháborús páncéltörõ gránátot fordított ki a földbõl. A rendõr-
ség a helyszínt lezárta a tûzszerészek megérkezéséig, akik elszállí-
tották és hatástalanították a veszélyes robbanószerkezetet.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK

TRAFFIPAX
2008. május hónapban az alábbi idõben és helyeken

tervezünk sebességmérést:

május 3., 9—13 óráig Sárbogárd területén,
május 7., 12—16 óráig Szabadegyháza területén,
május 11., 13—17 óráig Cece területén,
május 16., 14—18 óráig Sárszentágota—Felsõkörtvélyes

területén,
május 20., 9—13 óráig Sárbogárd területén,
május 25., 14—18 óráig Mezõszilas—Igar területén.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Minden nap 8 órányi mûsor

Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Interjú
Kóka Rozáliával

2007. december 6-án Kóka Rozália me-
sélt a Sárszentmiklósi Általános Iskola
alsósainak. Lehetõségünk nyílt egy be-
szélgetésre is, akkor kérdezgettük az
életérõl, munkájáról:
„Elõször hallgatóként foglalkoztam a
mesékkel. Kisgyermekkoromban egy
csodálatos mesemondó bácsi élt a
szomszédban. Csodálója voltam az apó-
kának, aki vigyázott ránk és közben me-
sékkel szórakoztatott bennünket. Na-
gyon hamar elkezdtem a mesegyûjtést.
Ti még nagyon fiatalok vagytok. Nektek
egy 19 éves már idõsnek tûnhet, de
azért az még fiatal. Én éppen 19 éves tanítóképzõs hallgató vol-
tam, amikor az elsõ mesegyûjteményemet letettem az asztalra.
Akkor szakszerûen gyûjtöttem meséket: magnetofonnal, idõs bá-
csiktól, néniktõl. Azóta folyamatosan gyûjtök. Eddig tíz könyvet
írtam, melyek meg is jelentek, van, ami már kétszer is. Emellett já-
rok mesélni az országban, és az országon kívül is, hiszen jártam
már Kanadában, az Egyesült Államokban, valamint a közelebbi
tájakon: Vajdaság, Erdély, Felvidék, Burgenland. Januárban
Bécsbe megyek, februárban Párizsba. Nagyon szeretek mesélni.
Az óvodásoktól egészen a felnõtt korosztályig tudok mesélni, hi-
szen a felnõttek is szeretik a meséket. Nekik, persze, nem
malackáról, egérkérõl, farkasokról mesélek, hanem inkább olyan
történeteket mondok, amiknek mesés elemei is vannak.
Én nem találok ki meséket, mindig népmesékbõl állítom össze a
mûsoraimat, méghozzá mindig azokból, amiket gyûjtögettem.
Hagyományos mesemondóktól – mesefáktól, akik a családban ta-
nultak – gyûjtöttem. Egyrészt, mert lehet, hogy lusta vagyok, de
nem akarom megtanulni a könyvekben leírt meséket. A másik az,
hogy nagyon csodálatos meseíróink vannak, akik fantasztikus me-
séket írtak: Lázár Ervin, Janikovszky Éva, Fésûs Éva. Engem a
népköltészet ragadott meg igazán. Nemcsak a mese, hanem a dal,
a szokások, a viseletek, a táncok. Úgy gondolom, hogy a nép olyan
szépeket talált ki, hogy én olyanokat nem tudok. Annyit teszek,
hogy egy kicsit megigazítom õket. Hiszen a fonóban órák hosszat
meséltek egy mesét. Volt annyi idõ, hogy egy mesét addig csûrtek,
csavartak, bogoztak, hogy közben a kocsideréknyi kukoricát meg-
fosztották. Én nem a hagyományos viszonyok között mesélek, ha-
nem többnyire színpadon vagyok. Amikor kiállok 200-300 gyerek
elé, és látom hogy õk kicsik, csak 30-40 percig képesek figyelni,
válogatnom kell a rövidebb mesék között.
Hol gyûjtöm, hol lejegyzem, hol tanulom, hol elõadom a meséket,
így a mesélést nagyon hosszú idõ óta fõ hivatásomnak tekintem.
Nem mindig voltam mesemondó. Legelõször tanító néni szeret-
tem volna lenni, azt meg is valósítottam: 13 évig tanítottam. Azu-
tán öt évig népmûvelõként dolgoztam. Öt évig voltam igazgatóhe-
lyettes, majd az újságírásba is belekóstoltam: 1985-ben lettem új-
ságíró munkatársa egy gyermeklapnak. Ti biztos nem találkozta-
tok már a Kisdobos címû újsággal. Késõbb a Zene címû lapnál dol-
goztam, majd a Heti Hírhozónál, amit nyugdíjasoknak írtak, 10
éven át pedig a Magyar Mûvelõdési Intézetben végeztem prog-
ramszervezõi tevékenységet.
Jelenleg a Folkmagazin külsõs munkatársa vagyok. Az interneten
megkereshetitek a cikkeimet!
Életem során rendkívül sok dologgal foglalkoztam, és magam is
eléggé összetett személyiség vagyok, de az igazi lételemem a me-
sélés, a mese, mely egész életemet végigkísérte!”
Köszönjük szépen! Sok sikert és jó egészséget kívánunk Kóka Ro-
záliának a meséléshez!

Az interjút készítette: Fülöp Anita, Stefán Melánia, Erõs Dóra
7. a osztály, Sárszentmiklósi Általános Iskola

Vendégünk volt
Pachmann Péter,

aki médiatankönyvet írt az Apáczai Kiadónak

Szerdán, április 16-án délután médiaórán vettünk részt a Sár-
szentmiklósi Általános Iskolában. Pachmann Péter (a Tv2, Té-
nyek mûsorvezetõje) tartotta elõadást arról, hogy filmfelvétel
alatt mi mindent használnak fel, és hogy milyen könnyen lóvá le-
het tenni a nézõket. Felnõtt ember létére úgy mondta el a gondo-
latait, hogy a fiatalok is megértsék. A film, amit megnéztünk, Kár-
olyi Béla edzõ életérõl és az egyik tanítványa pályafutásáról szólt.
A fiatal lány elsõ olimpiai szereplése majdnem tragédiába torkol-
lott. Húzódott izmokkal és törött kulcscsonttal ugrotta az utolsó
ugrását, de végül aranyérmes lett az USA válogatottjában. Igazán
érdekes volt az óra, be lehetne vezetni kötelezõ tantárgyként is.

Czeiner Brigitta, Takács Dávid, Killer Máté, Csillag Vanessa 7. c

Szép magyar beszéd
2008. április 10—12-éig tar-
tott a Kazinczyról elnevezett
,,Szép Magyar Beszéd” ver-
seny dunántúli regionális
fordulója, döntõje.
A balatonboglári kollégium-
ban szálltunk meg, amit csü-
törtökön délután foglaltunk
el. Aznap volt az ünnepélyes
megnyitó a Lengyel—Ma-
gyar Barátságházban, ahol a
zsûri is megjelent. Itt adtuk
le a szabadon választott szö-
veget és húztunk sorszámot.
Összesen 65-en versenyez-
tünk.
Másnap korán keltünk, mert reggeli után, 8.30-kor kezdõdött a
verseny. A páros és páratlan számúak külön terembe kerültek. A
versenyen jelen lehettek a szülõk és a felkészítõ tanárok is. A 4-4
fõs zsûri olyan neves emberekbõl állt, mint dr. Wacha Imre, Bordi
András, dr. Benczédy József.
Pénteken délután kirándulni mentünk Somogyvárra és megnéz-
tük Berzsenyi Dániel házát, valamint jártunk Buzsákon is. Vacso-
ra után reneszánsz táncházon vettünk részt.
Szombaton zajlott a kötelezõ szöveg elmondása, ami 2 óráig tar-
tott. 14.30-kor kezdõdött az ünnepélyes eredményhirdetés, me-
lyen megkaptam a Kazinczy-jelvény bronz fokozatát.
Nagyon örülök, és büszke vagyok rá, mert ez egy nagyon nívós és
jelentõs verseny. Az egész Dunántúlról: Mórról, Seregélyesrõl,
Pécsrõl, Gyõrbõl, Budapestrõl, Martonvásárról, Keszthelyrõl stb.
érkeztünk, és már az is nagy siker, hogy eljutottam rá. Jól éreztem
magam, remélem, a középiskolásokéra is eljutok majd. Bordi
András szerint biztosan találkozunk!

Bogárdi Tamara, 8. b, Sárszentmiklósi Általános Iskola

EMLÉKEZTETÕ
A Honvéd Bajtársi Egyesület értesíti a honvédtiszteket, tiszt-
helyetteseket és hozzátartozóikat, hogy április 25-én a József
A. u. 15/b (volt HEMO) épületében az eredeti tervnek megfe-
lelõen ügyfélszolgálati tevékenységét megtartja.

Vezetõség
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Arany László Általános Iskola — iskolanapok
2008. április 16-17-18.

Az alapi Arany László Általános Iskolában
minden évben megrendezésre kerülnek az
iskolanapok. Az idei tanévben a pedagó-
gusok igazán kitettek magukért, és színvo-
nalas programokkal várták nemcsak az
alapi ifjúságot, hanem a környék iskolái-
nak diákjait is.

1. nap
Az alsó tagozatban kistérségi népdalének-
lési versenyt rendeztek két korcsoportban,
amelyre összesen 21 diák nevezett. Alsó-
szentiváni, mezõszilasi és sárszentmiklósi
tanulók versengtek az alapi gyerekek mel-
lett a helyezésekért.
Eredmények: 1-2. osztály: I. Szemler Lilla
(Alap), II. Kellner Dóra (Sárszentmik-
lós), III. Som Mária (Alap), 3-4. osztály: I.
Stefán Judit (Sárszentmiklós), II. Osi
Cintia (Mezõszilas), III. Ihász Attila (Sár-
szentmiklós).
A felsõ tagozatban Kodály Zoltán emléké-
re rendezett vetélkedõre 9 csapat nevezett.
A népdaléneklési versenyen részt vett is-
kolákon kívül a felsõs vetélkedõre még
Cecérõl és Nagylókról is érkezett egy-egy
csapat.
Eredmények: I. Kodály hangjegyei csapat
(Alap) 74 pont, I. Aranytorkú pacsirták
(Cece) 73 pont, III. Kodály követõi (Sár-
szentmiklós) 68 pont.
Ezen a délelõttön azok az alapi diákok sem
unatkoztak, akik nem neveztek a zenei
rendezvényekre, hiszen õket egész dél-
elõtt szabadtéri és tantermi játékok várták.
Az elsõ nap délutánján került megrende-
zésre a kistérségi „Olvassunk együtt!” ve-
télkedõ 3. osztályos döntõje, Fekete István
Vuk címû regényébõl. A végsõ megméret-
tetésen 5 csapat vett részt az alapi, az
alsószentiváni, a cecei és a sárszentmiklósi
iskolából. A délután során játékos felada-
tok megoldásával dõlt el, hogy melyik a
legjobban felkészült csapat. Az eredmé-
nyek a következõképpen alakultak:
Lovak csapata (Alsószentiván), Csipet-
csapat (Alap), Vahur csapat (Cece), Vil-
lám csapat (Sárszentmiklós), G. R. F. csa-
pat (Alsószentiván).

2. nap
Ez a nap a kézmûvesség napja volt. A gye-
rekek tizenegyféle foglalkozás közül vá-
laszthattak. A nap érdekessége az volt,
hogy nem a pedagógusok tartották a fog-
lalkozásokat, õk csupán segítettek. Hím-
zés – Tóthné Szigeti Ilona, papírmunkák –
Kanyóné Somogyi Tünde, agyagozás –
Ratalits Zoltán, bõrözés – Plank József,
vesszõfonás – Kovács István, szalma- és
gyöngyékszerek, üvegdíszítés – Aranyos
Gézáné (Bóbita Óvoda), szárazvirág-köté-
szet – Zsigmond Györgyné, díszdoboz-ké-
szítés – Takács Jánosné, kézimunkák ruha-
anyagból és papírból – az ápoló és gondozó

intézet dolgozói, sütés-fõzés – a Margaréta
nyugdíjasklub tagjai.
A második nap délutánján a 4. osztályosok
„Olvassunk együtt!” vetélkedõjének dön-
tõje került lebonyolításra. A versenyen 5
csapat indult. Itt már igazán komoly fel-
adatokkal dõlt el, hogy melyik csapat ol-
vasta el a legfigyelmesebben A. A. Milne
Micimackó címû könyvét. A csapatok
Alapról, Cecérõl, Nagylókról és Sár-
szentmiklósról érkeztek. A 6 játékos ver-
senyfeladat megoldása után kialakult a
végeredmény. Az elsõ helyen holtverseny
alakult ki, de ezt a csapatok egy kicsit sem
bánták, sõt, együtt örültek annak, hogy két
csapat is a képzeletbeli dobogó elsõ fokára
állhatott.
I. Iringók (Nagylók), Mézes Mackó Lá-
nyok (Sárszentmiklós), II. Zsebibabák
(Sárszentmiklós), III. Red Devils (Alap),
IV. Micimackó barátai (Cece).
Mind a két nap az „Olvassunk együtt!” ve-
télkedõ zsûrijében meghívott vendégként
helyet foglalt iskolánk volt magyar szakos
tanára, Szántó Józsefné. Rajta kívül még a
meghívott csapatok kísérõ pedagógusai is
zsûriztek, a részrehajlás elkerülése végett.
A második nap végére azonban a gyerekek
már nem a versenyt látták ebben a két ve-
télkedõben, hanem csak jól akarták érezni
magukat, és ez a legfontosabb.

3. nap
Pénteken „Mini Police” vetélkedõn „mér-
kõzött meg” az egész iskola. A csapatok ál-
lomásról állomásra haladva ismerkedhet-
tek meg gyakorlatban is a rendõrök mun-
kájával. Közben megtanulhatták játékos
formában a KRESZ szabályait, felderít-
hettek egy bûncselekményt, helyszíni
szemlét tartottak egy balesetnél, és a végén
sok csillaggal tiszteletbeli rendõrré avatták
õket. A gyerekek nagyon élvezték a játé-
kot. A rendõr bácsik pedig nagyon elége-
dettek voltak az ifjú rendõrpalántákkal,
akik mind sikeresen végrehajtották a fela-
datokat az alaki kiképzéstõl a rendõrvizs-
gáig és eskütételig.
A hosszú délelõtti program után még so-
kan maradtak az utolsó délutánra is. A
Sebfelelõs országos vöröskeresztes kam-
pány keretein belül gyakorlati bemutatót
láthattak és hallhattak az érdeklõdõk, a
dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Egész-
ségügyi Szakközépiskola diákjaitól és a du-
naújvárosi Vöröskereszt titkárától. A dél-
után meghívott vendégei Kaszás Jánosné,
a helyi Vöröskereszt képviselõje és Bu-
runcz Jánosné, az iskola volt biológiataná-
ra voltak.
Az iskola minden diákja és dolgozója ez-
úton szeretne köszönetet mondani mind-
azoknak, akik a háromnapos rendezvény-
sorozatot önfeláldozó munkájukkal segí-
tették! Köszönjük!

Arany László Általános Iskola, Alap
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A francia kapcsolat
A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium 16
éve tart fenn kapcsolatot francia iskolák-
kal. Idén a sárbogárdi diákok látták vendé-
gül az érkezõ diákokat, akik az auxerre-i
Saint-Joseph Gimnáziumból látogattak el
hozzánk.
Április 3-án, a késõ délutáni órákban ér-
keztek meg városunkba. Részt vettünk egy
kisebb fogadáson, majd minden diák haza-
tért az õt fogadó családhoz.
Másnap óralátogatás és vetélkedõ várt a
diákokra. A vetélkedõ után az alapi Mezõ-
föld Táncegyüttes bemutatóját tekinthet-
tük meg, majd minden vendég bekapcso-
lódhatott a táncba.
Április 5—10-éig kirándulni mentünk, és
megpróbáltuk a leghíresebb helyeket,
épületeket megmutatni vendégeinknek.
Április 5-én reggel 6 órakor elindultunk
Székesfehérvárra, ahol a Bory-várat és a
belvárost néztük meg. A kora délutáni
órákban indultunk haza. Este 6 órakor
kezdetét vette a francia—magyar est, ame-
lyen iskolánk diákjai léptek fel. A fogadó
diákok közül néhányan kisebb színdarab-
bal is készültek. Antoine de Saint-Exupéry
A kis herceg címû mûvébõl láthattunk egy
rövid részletet. Vendégeink is bemutattak
egy rövid irodalmi összeállítást, valamint
beszámoltak arról, hogyan készültek az
utazásra. A mûsor végén a Titán zenekar
szórakoztatta a vendégeket.
Április 6-án a fogadó családok szerveztek
közös programot az általuk vendégül látott
francia diákkal.
Április 7-én Balatonbogláron egy II. világ-
háborús francia hadifogoly-emlékhelyet

látogattunk meg, majd Siófokra és Dégre
utaztunk.
Április 8-án Budapestre mentünk, ahol a
Citadellára, a Budai-várba, a Parlamentbe
és a Hõsök terére látogattunk el.
Április 9-én Pécs városát tûztük ki úti cé-
lunknak. Itt a tévétornyot, a székesegyhá-
zat és a dzsámit néztük meg.

Április 10-én Rétimajort, a rácegrespusz-
tai iskolamúzeumot, a cecei Csók Ist-
ván-kiállítást és a tájházat mutattuk meg a
francia diákoknak. Cecén lovas kocsikkal
mentünk a vadászházhoz. Ez a program
nagy sikert aratott vendégeink körében.
Este egy kisebb búcsúbulit rendeztünk ne-
kik, amit szintén nagyon élveztek.

Talán mindenki nevében szólok, ha azt
írom, hogy senki sem bánta meg, hogy
részt vett a cserekapcsolatban.
Egy nagyon kedves társasággal ismerked-
tünk meg, és mindenki új barátokra tett
szert. Sokan visszahívták a fogadott diáko-
kat a nyári szünetre, és már alig várjuk a
következõ találkozást.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik a cserekapcsolatot tá-
mogatták. De mindenekelõtt a szülõknek
szeretnénk megköszönni a közremûkö-
dést.

Fõ támogatóink voltak: a Fejér Megyei
Önkormányzat, a Suzuki Barta autósza-
lon, iskolánk alapítványa, a cecei Vára-
dy—Szabó család és az Irka papírbolt.

Handa Edina
10. c osztályos tanuló

Csoportkép a Bory-várnál

Tavaszi fesztivál Cecén
Hétvégén hat táncegyüttes részvételével rendezték meg a cecei
mûvelõdési házban a tavaszi néptáncgálát. A pusztahencseiek
már nem elõször mutatkoztak be a cecei közönség elõtt. Az
adonyi Salina táncegyüttes az ottani német nemzetiségi hagyomá-
nyokat is beépítette mûsorába. Az alapi Mezõföld Táncegyüttes
és a cecei Gerlice a mezõföldi néptánchagyományokat elevenítet-
ték föl, ugyanakkor más tájak táncaiból is adtak ízelítõt.
Cecén nagy kultusza van a néptáncnak. Ez látványosan megmu-
tatkozott a helyi együttesek mûsorában is. Fellépett az ifjúsági, az

utánpótlás, a fiók és a négykézláb (ovis) csoport. Természetesen a
legkisebbek aratták a legnagyobb sikert önfeledt játékosságuk-
kal.
Ez volt egyúttal a Violin Mûvészeti Alapiskola évzáró rendezvé-
nye is. A néptánc oktatása ugyanis a Violin keretében történik.
A rendezvényt Varga Gábor polgármester nyitotta meg. Ez volt
egyúttal Márkus Ferenc helyi amatõr fotós kiállításának megnyi-
tója is.
A fotókiállítást is érdemes megnézni! Egy meglepõen jó szemû,
tehetséges fiatalember képeivel ismerkedhetünk meg. Az itt kiál-
lított képek kis része csupán egy hatalmas anyagnak. Reméljük,
idõvel a többi képet is megismerheti a nagyközönség.

Hargitai Lajos
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EURÓPAI VÉDÕOLTÁSI HÉT
2008. április 21—április 27.

Megelõzés—védelem—védõoltás

Minden gyermeknek szüksége és joga van a védõoltással meg-
elõzhetõ fertõzõ betegségek elleni védelemre.
Az európai országok polgárainak egészségét ma is számos fertõzõ
betegség veszélyezteti. A védõoltás, az immunizálás az egyik leg-
hatékonyabb egészségügyi beavatkozás.
A védõoltások alkalmazásának hazai rendszerében beszélhe-
tünk:
– az életkorhoz kötött védõoltásról,
– a megbetegedési veszély esetén kötelezõ védõoltásról,
– a megbetegedési veszély elhárítása céljából térítésmentesen
végzendõ védõoltásról,
– az egyes munkakörökhöz kapcsolódó védõoltásról,
– a külföldi utakkal kapcsolatos védõoltásról,
– az önkéntes, egyéb védõoltásról.
Magyarországon egyedülálló, követendõ védõoltási rend van.
Hazánkban az életkorhoz kötött oltások teljesítése hosszú évekre
visszatekintve kiváló, az oltandó korosztályokban az átoltottság
99 %-os. Az elmúlt 10 évben nem fordult elõ torokgyík
(diphteria) és járványos gyermekbénulás, nem igazoltak hazai
eredetû kanyarót. Rózsahimlõ, mumpsz is csak szórványosan,
merevgörcs (Tetanusz) megbetegedés is csak az oltatlan idõsko-
rúak között fordult elõ. De hallhatunk a szomszédos országokban
zajló ilyen megbetegedésekrõl, járványokról.

Magyarországon az életkorhoz kötött védõoltások, a folyamatos
oltások és kampányoltásokhoz térítésmentesen, a legmegfele-
lõbb idõpontban, jelenleg a világon legkorszerûbb oltóanyaggal
történnek. A közösségbe lépés feltétele az életkorhoz kötött vé-
dõoltások megléte. Az ÁNTSZ havonta követi a korosztályok át-
oltottságát, a folyamatos és kampányoltások megtörténtét, az
oltás elmaradásának indoklását.
A 2006. év során a Magyarországon évtizedek óta alkalmazott ol-
tási renden változások történtek. 10 fertõzõ betegség ellen kap-
nak védõoltást a gyerekek életkorhoz kötötten, kötelezõ jelleg-
gel. Az oltásokhoz a legmodernebb, nagy biztonságú, magas
immunogenitású oltóanyagokat használjuk. Az oltási rend a jár-
ványügyi helyzetet, a WHO ajánlásait, az egyre modernebb oltó-
anyagok megjelenését figyelembe véve idõrõl idõre változik.
Rendkívül fontos, hogy a szülõk értik a védõoltások jelentõségét,
és támogatják azt, pozitív hozzáállásukkal maximálisan segítve
ennek a fontos tevékenységnek a végrehajtását.
A védõoltás fertõzõ betegségek elleni védelem. Nem szabad
azonban megfeledkeznünk arról, hogy a HPV vírus elleni védõol-
tás a méhnyakrák megelõzésében játszik szerepet. Ez önként fel-
vehetõ injekció, térítés ellenében.
Az önként felvehetõ védõoltások között meg kell említeni az inf-
luenza elleni 1.300.000 ingyenes oltóanyagot, melyet a rizikócso-
portok részére biztosít az állam.
Hangsúlyozni kell, hogy a védõoltások története sikertörténet. A
védõoltásokkal vált lehetõvé, hogy számos, korábban rettegett
fertõzõ betegség eltûnt.

ÁNTSZ

Csonka csapattal, példás akarattal másodikak a szilasi lányok
Az Adidas Gyermekbajnokság 1994-ben született lánycsapatai számára Kiste-
leken rendezték a 2007/2008. évi országos nyolcas döntõt.
Zámbó Tibor tanítványai nem a legjobb elõjelekkel utaztak el, hisz Káldi sérülés
miatt nem tartott a csapattal, s Bozsovics is betegen vállalta a játékot.
A Sokon Kft. jóvoltából — amit szeretnénk ezúton is megköszönni — külön
szálláson, Ópusztaszeren lakott a csapat, ami kiválóan segítette a pihenést,
amire nagy szükségünk is volt, mert igen erõs csoportban játszottunk.
A csoport erejét bizonyítja, hogy minden keresztjátékot a mi csoportunk csa-
patai nyertek, s a helyosztókon is elõrébb végeztek.

Eredményeink:

Csendes és Schneider vezényletével kemény mérkõzésen biztos gyõzelem.

Szilas KC Mezõszilas—Nagyatád 21:12
Gól: Schneider (4), Raffael A. (2), Csendes (7), Bozsovics (6/3), Somogyi (2).

A négy kihagyott hétméteres sok volt a hazai és a diákolimpiai bajnokcsapat el-
len.

Szilas KC Mezõszilas—Kistelek 14:16
Gól: Jakab (1), Schneider (3/2), Raffael (2/1), Csendes (2), Bozsovics (4/1),
Somogyi (1), Schmidt (1).

Óriási akaraterõvel és példás fegyelemmel játszva biztos gyõzelem a
továbbjutás miatt létfontosságú mérkõzésen, s sajnos Csendes sérülése az
utolsó percben.

Szilas KC Mezõszilas—FTC 16:14
Gól: Jakab (1), Schneider (9/1), Csendes (2), Bozsovics (1/1), Somogyi (2),
Raffael B. (1).

A csoport végeredménye:
1. Szilas KC Mezõszilas 4 pont
2. FTC 4 pont
3. Kistelek 3 pont
4. Nagyatád 1 pont

Elõdöntõ: Az átlövõit elvesztõ csapatunk beállósainak nagy mérkõzése.

Szilas KC Mezõszilas—Szekszárd UKSE Márker 18:17

Gól: Schneider (6/1), Raffael A. (2), Bozsovics (3/2), Raffael B. (2), Schmidt
(5).

Döntõ: A 0:6-ról még felküzdöttük magunkat 15:17-ig, de Zádori csuklótörése
és más után csak a becsületünkért küzdöttünk, s az sikerült is.

Szilas KC Mezõszilas—FTC 15:19
Az országos döntõ végeredménye:

1. FTC, 2. Szilas KC, Mezõszilas, 3. Szekszárd UKSE Márker, 4. Gyõr Toldi
DSE, 5. Kistelek, 6. Nagyatád, 7. Bp. Spartacus, 8. Szeged KSE.
Az országos döntõ legjobb kapusa: Nagy Éva, Szilas KC, Mezõszilas. A csapat
edzõje: Zámbó Tibor.

A csapat tagjai: guggolók balról — Patai Boglárka, Raffael Aranka, Tóth Kriszti-
na, Jakab Jozefina, Nagy Éva (Aba), Bozsovics Rita (Mohács), Zádori Judit; ál-
lók balról — Raffael Bianka, Somogyi Nóra (Agárd), Schneider Éva, Somogyi
Tamás egyesületi elnök, Zámbó Tibor edzõ, Csendes Szabina, Schmidt Niko-
lett (Sárbogárd), Takács Viktória.

Szilas KC
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Tájékoztató
Értesítem az ebtartókat, hogy a kutyák köte-
lezõ oltását és féregtelenítését májusban
végzik az állatorvosok.
Alap, 2008. május 13., 15., pótoltás: május
22.
Alsószentiván, május 6., 8., pótoltás: május
26.
Cece, május 5., 7., pótoltás: május 14.
Hantos, május 13., pótoltás: május 17.
Káloz, május 6., pótoltás: május 8.
Nagylók, május 14., pótoltás: május 17.
Sárbogárd, május 6., 7., 8., pótoltás: május
14.
Sáregres, május 5., pótoltás: május 15.
Sárkeresztúr, május 5., pótoltás: május 8.
Sárosd, május 21., pótoltás: május 30.
Sárszentágota, május 5., pótoltás: május 9.
Szabadegyháza, május 14., pótoltás: május
24.
Vajta, május 6., pótoltás: május 13.
Az oltás és féregtelenítés díja: 2600—3000
Ft. Háznál történõ oltásnál kiszállási díjat kell
fizetni. Minden 3 hónaposnál idõsebb állat ol-
tása kötelezõ.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos

Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy

2008. április 28-29-én,
8-14 óra között

Sárbogárdon az alábbi utcákban

karbantartás miatt
VÍZHIÁNY várható.

Április 28.: Kinizsi, Vágóhíd, Köztársaság (a
Vágóhíd és a Köztársaság út 92. között), Ti-
nódi u. eleje a Mészöly Géza utcáig, Berzse-
nyi u.;
április 29.: Vágóhíd, Nagy Lajos, Tinódi u.
eleje a Posta utcáig, Berzsenyi u.

Megértésüket elõre is köszönjük!
SÁRRÉT-VÍZ Kht.

Objektív felelõsség
2008. május 1-jétõl szigorítások lépnek
életbe a közlekedési szabálysértések vo-
natkozásában.
Néhány példával szeretnénk a figyelmet
felhívni annak érdekében, hogy ne kell-
jen mélyebben a zsebünkbe nyúlni.
Lakott területen belül ötvenes táblánál
30 %-os sebességtúllépéstõl büntetnek,
azaz aki 65-tel megy, az már 30 ezret fi-
zethet. Ezután 60, 80, 100 és 150 %-os
túllépéseknél ugrik a tarifa 40, 60, 90, 130
majd végül 300 ezer Ft-ra.
Lakott területen kívül 20 %-os sebesség-
túllépéstõl büntetnek a rendõrök. Így a
90-es területen 108-tól indul a 30 ezres
büntetés, és 226 km/óránál kell a legmé-
lyebben a zsebünkbe nyúlni.
Autópályán 10 %-os túllépést követõen
már 30 ezer a büntetés, 157-tõl 182-ig 50
ezer, 195-ig 80 ezer, 208-ig 120 ezer,
234-ig 150 ezer, 260-ig pedig 200 ezer.
260 km/órás sebesség felett pedig 300
ezer Ft-ba kerül, ha elkapja a rendõr a
sofõrt.
Ha valaki a leállósávban halad autópá-
lyán, akkor 150 ezer Ft lehet a büntetés,
az indokolatlan megállás pedig 100 ezret
kóstál.
Amennyiben a vasúti átjáró elõtt kötele-
zõ a megállás, és ezt valaki elmulasztja,

akkor az 100 ezerbe, tilos jelzésen való át-
hajtás pedig 300 ezerbe kerülhet.

A forgalomirányító fényjelzõ készülék
sárga jelzésének figyelmen kívül hagyása
50 ezer, a pirosé 100 ezer.

A megállás és várakozás tiltott helyen 30
ezer Ft.

A behajtási tilalom és a kötelezõ haladási
irány megszegõire 50 ezret szabhatnak
ki.

Természetvédelmi területen az engedély
nélkül behajtókat 100, 150 vagy 300 ezer
Ft-ra is büntethetik

A bírság kiszabása nemcsak lehetõség,
hanem a szabálysértés elkövetése esetén
ennyit is kell fizetni, a jogszabály nem biz-
tosít mérlegelési lehetõséget.

A jogszabály hatályba lépése óta egyéb-
ként, ha nincs meg a szabálytalankodó
jármû vezetõje, akkor az üzembentartó-
nak kell fizetnie. Májustól nem lehet hi-
vatkozni arra sem, hogy közeli hozzátar-
tozó vezetett.

Kérünk mindenkit, tartsa be a szabályo-
kat és mérlegeljen, mielõtt a szabálysér-
tést elköveti.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Hirdetmény
A sárbogárdi polgármesteri hivatal értesíti a la-
kosságot, hogy a Fejér Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszerellenõrzõ Állomás állatorvosa
az alábbi idõpontokban és helyeken végzi az

ebek veszettség elleni
védõoltását és

féregtelenítését

2008. május 6. (kedd):
Pusztaegres (sportpálya) 8.00—9.45-ig,
Örspuszta 10.00—10.15-ig,
Sárhatvan 10.30—11.30-ig,
Nagyhörcsök 13.30—14.00-ig,
Kislók puszta 14.30—15.00-ig,
Kislók (a József A. u.
sarkán) 15.15—16.00-ig.

2008. május 7. (szerda):
Sárbogárd (Ifjúsági park) 8.00—9.45-ig,
Sárbogárd
(Dínom-dánom, Kossuth u.) 10.00—11.00-ig,
Töbörzsök (Gulyarét) 13.00—13.45-ig,
Töbörzsök
(az Esze Tamás u. vége) 14.00—15.30-ig,
Sárbogárd
(Dínom-Dánom, Kossuth u.)15.45—16.45-ig,
Sárbogárd
(Endre kocsmája, Közt. u.) 17.00—17.30-ig.

2008. május 8. (csütörtök)
Sárszentmiklós
(a MOL-al szemben) 8.00—8.45-ig,
Sárszentmiklós
(Mini presszó,
Semmelweis u.) 9.00—10.00-ig,
Sárszentmiklós (a László u.
és Vasút u. sarkán) 10.15—11.00-ig,
Rétszilas 11.15—12.00-ig,
Sárszentmiklós
(a temetõ parkolója) 15.00—16.00-ig,
Sárszentmiklós
(a Gabona elõtt) 16.30—17.30-ig.
Az eboltás költségét az eb tulajdonosa viseli. A
veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelení-
téssel együtt: 2.800 Ft. Háznál történõ oltás
esetén kiszállási díjat kell fizetni.
A veszettség elleni védõoltás valamennyi há-
rom hónapnál idõsebb ebnél kötelezõ!
Az oltás megtörténtét eboltási igazolványba
történõ bejegyzéssel igazolja az állatorvos.
Emiatt azt a tulajdonos hozza magával!
Elmaradt eboltás esetén a polgármesteri hivatal
30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírságot róhat ki!
Az ebek veszettség elleni pótoltását

végzik 2008. május 14. (szerda):
Pusztaegres 8.00—8.30-ig,
Kislók (a József A. u. sarkán) 9.00—9.30-ig,
Sárbogárd (Ifjúsági park) 10.00—10.45-ig,
Töbörzsök (Gulyarét) 11.00—11.45-ig,
Sárszentmiklós
(a Gabona elõtt) 12.00—12.45-ig.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy minden 3
hónapnál idõsebb ebet évente legalább egy al-
kalommal veszettség ellen be kell oltani! Az ol-
tatlanul maradt ebek tulajdonosával szemben
szabálysértési eljárást kezdeményezünk.

Sárbogárd város jegyzõje
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U13-as labdarúgó-bajnokság
„J” csoport, II. forduló

1. Cece–Vajta, 2. Sárszentmiklós, 3. Mezõfalva, 4. Sárbogárd
A mérkõzéseket 2x20 perces idõtartamban, folyamatos cserele-
hetõséggel játszották a csapatok Szabó Attila és Kecser László já-
tékvezetõk irányítása alatt. A játékvezetõk nagyon helyesen, a
szabályok pontos betartására és magyarázatára fektették a hang-
súlyt, természetesen nevelõ szándékkal. Ez nem azt jelentette,
hogy szétfújták a mérkõzést; engedték játszani a gyerekeket.

Eredmények:
Sárbogárd—Mezõfalva 1-1 (1-0), büntetõkkel 5-4
Cece-Vajta—Sárszentmiklós 4-1 (1-0)

A bajnokság érdekessége, hogy a gyõztes és a vesztes csapatok ját-
szottak egymással, nem volt körmérkõzés.

Mezõfalva—Sárszentmiklós 2-0 (1-0)

Sárbogárd—Cece-Vajta 0-0 (0-0), büntetõkkel 5-4

A gyõztes mérkõzésért 3 pontot, ahol büntetõkkel dõlt el a mér-
kõzés, ott 2 pontot kaptak a csapatok.

A nézõk láthattak szép cseleket, okos megoldásokat, izguló és irá-
nyító edzõket, ami a labdarúgás sava-borsa, sok gólt.

Hajrá, utánpótlás!
G. F.

Sárszentmiklós vitte a pálmát
A Sárszentmiklósi SE pályáján rendezték hétvégén az utánpótlás körzeti focibajnokságát, melyre nyolc csapat érkezett. A meccseket
két pályán játszották párhuzamosan Szabó Attila és Kecser László játékvezetõk irányításával. Sok szülõ jött ki, hogy biztassa a cseme-
téjét. A gyerekek minden erejüket bevetve, hatalmas lelkesedéssel játszottak.
A legjobbnak Sárszentmiklós B csapata bizonyult, második lett Dunaújváros, harmadik Paks, negyedik Káloz, ötödik Baracs, hatodik
Pestszentlõrinc, hetedik Sárbogárd, nyolcadik Sárszentmiklós A csapata. Az eredményhirdetéskor a csapatok mellett díjazták a leg-
jobb játékost: Topp Bencét (Dunaújváros), a gólkirályt: Lacza Mátét (Paks), a legjobb kapust: Barabás Józsefet (Sárbogárd).
A szervezõk köszönik a támogatók: Barabás József, ifj. Nagy László, Sükösd Tamás, Rozgonyi és Fövenyi duó segítségét. Külön köszö-
net Körmendi Józsefnek a kitûnõ babgulyásért.

Szervezõk

KÖSZÖNET
Tisztelt Nagylókiak!

Nagylók Község Önkormányzata csatlakozott a Magyar Közút
Kht. által a Föld napja alkalmából meghirdetett szemétgyûjtési
akcióhoz. A megmozdulás a település közigazgatási területén ta-
lálható és az Állami Közúthálózathoz tartozó utak mellett eldo-
bott szemét összegyûjtését szolgálta. A szemét a Közút Kht. által
biztosított zsákokba került összegyûjtésre, amit térítésmentesen
el is szállítottak.
Nagylók lakosságát illetõen a szemétgyûjtési megmozdulásban 63
fõ vett részt: a nyugdíjasklub tagjai, általános iskolások, pedagó-
gusok, önkormányzati képviselõk és más lakosok. Az összegyûj-
tött szemét tömege 700 kg-ot tett ki, ami a Föld napján települé-
sünkrõl elszállításra került. Nagylók község nevében köszönöm
minden résztvevõ személynek a társadalmi munkáját, amivel
településünket tisztábbá tették!

Tóth József polgármester
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Zichyújfalu—LSC Sárbogárd 2:2
Zichyújfalu: Márton, Németh Z., Bondor,
Herczeg (Major), Debreczeni, Szegi, Horváth,
Mogyorósi, Újfalusi, Németh P., Káplár.
LSC Sárbogárd: Sípõcz, Pálinkás, Szabó K. J.,
Sebestyén, Böhm (Hegedûs), Csuti
(Szabó A. II.), Csendes, Kõvágó (Szabó A. I.), La-
katos, Bognár, Kapusi.
Remek iramú, hallatlanul változatos, színvona-
las mérkõzést játszott a két csapat egymással.
Az elsõ félidõben a hazaiak védelmünk bizonyta-
lanságát kihasználva szereztek vezetést, ame-
lyet egy ritkán látható bombagóllal kettõre nö-
veltek.
A szünetet követõen Szakács István edzõ szer-
kezetileg átalakította csapatunkat. Ehhez cse-
rékre is szükség volt.
A második félidõben szinte végig egy kapura ját-
szott csapatunk. A beszorított hazaiak elõtt lé-
nyegében csak egy helyzet adódott, amikor Se-
bestyén a gólvonalról rúgott ki oldalra egy lab-
dát. A végig nagy iramot diktáló sárbogárdiak
teljesen megérdemelten egyenlítettek. Elõbb
büntetõbõl Kapusi, majd késõbb távolról Szabó
A. I. volt eredményes.

Ha még néhány perccel tovább tart a mérkõzés,
akkor talán a gyõzelmet is megszereztük vol-
na…

Igen nagy szükségünk lett volna a három pontra!
Ezt tudták a fiúk is, ezért szívvel-lélekkel küzdöt-
tek a gyõzelemért. Nem sikerült.

A végeredmény igazából egyik csapatnak sem
jó.

Valamennyi játékosunk jól játszott, azonban tel-
jesítményével kiemelkedett a mezõnybõl Laka-
tos György és Pálinkás Ferenc.

Ifjúsági mérkõzés: 1:6

Fiataljaink csak a második félidõben nyújtott já-
tékukkal érték el ezt a magabiztos és nagyará-
nyú gyõzelmet.

A következõ mérkõzést az LSC Sárbogárd hazai
pályán Pálhalma ellen játssza.

A találkozó vasárnap 17 órakor kezdõdik.

Minden szurkolót szeretettel várunk!

T. Z.

Sárszentmiklós–Etyek 1:1
Kényszerûségbõl a megszokottól eltérõen írom
meg a cikkemet, mivel semmilyen konkrét adat-
tal nem rendelkezem.
Ennek története, hogy én összeszedtem minden
adatot, ami számomra fontos volt, de a mérkõ-
zés kezdete után pár perccel megjelent a megyei
lap tudósítója, aki elkérte a már rögzített össze-
állításokat, így kitéptük a jegyzetembõl a lapot.
Mindettõl függetlenül, ha emlékeim nem csal-
nak, csapatunk az alábbi összeállításban ját-
szott: Papp Z., Papp A., Szarka, Emperger, Szabó
L., Markovics, Salga, Bakos (Arany), Vámosi,
Káli (Zámbó), Tórizs (Szabó Z.)
Szokásomhoz híven ismét a hazai és a vendég-
szurkolók határvonalán helyezkedtem el, és nyu-
godtan kijelenthetem: egy kifejezetten szimpati-
kus vendégszurkoló-tábort ismertem meg, akik-
kel még ugrattuk is egymást.
A mérkõzésrõl annyit, hogy két gyõzelemre ját-
szó csapatot láthatott a közönség, és igazságos
eredmény született.
Mindkét csapat bátran felvállalta a támadást,
így a két gólon kívül sok helyzetet láthattunk. A
vége felé a vendégszurkolóknak megjegyeztem:
nem vártam ilyen céltudatos, jó játékot a csapa-
tuktól, melyre félig viccesen válaszolták: õk
sem, de aztán gyorsan hozzátették komolyan:
ebben a bajnokságban még nem játszott ilyen jól
a csapatuk. Nem is az eredménynek örülnek, ha-
nem a mutatott játéknak, mely a jövõre nézve
biztató.
Azt hiszem, aki kilátogatott a mérkõzésre, nem
bánta meg, még abban az esetben sem, ha gyõ-
zelmet várt. Az igazat megvallva, elõzetesen
csak a gyõzelmet tartottam elfogadható ered-

ménynek, de utólagosan látva, hogy mindent
megtettünk a gyõzelemért, hajtottunk, amikor a
véleményemet kérdezték, csak annyit mond-
tam: ez így volt rendben. Legnagyobb meglepe-
tésemre mindenki egyetértett velem.

Elõre tekintve: a hétvégén Aba csapatához láto-
gatunk, ami nem lesz egy sétagalopp, de re-
ményt ad, hogy ellenük mindig ment a játék, és
általában legyõztük õket.

Ifjúsági mérkõzés: 2:4

Ifjúsági csapatunk ezt a vereséget önmagának
köszönheti, ennyire fegyelmezetlenül játszani
büntetlenül nem lehet. Az igazsághoz hozzátar-
tozik, hogy nagyon rövid volt a kispad, mert a fel-
nõtt csapat sérültjei és eltiltásai miatt a fél ifi a
felnõtt kispadján ült.

Szabó Béla

A Femol-csoport eredményei:
Pálhalma–Kisapostag 4-2 (2-1)

Gólszerzõ: Romhányi, Tóth, Ivacs, Dudás, illetve
Subi, Szili. Ifjúsági mérkõzés: 8-2.

Baracs–Füle 2-0 (1-0)
Gólszerzõ: Szabó, Deli. Az ifjúsági mérkõzés elma-
radt.

Enying–Adony 0-5 (0-2)
Gólszerzõ: Müller A., Müller M., Král, Szabó, Aszta-
los. Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

Cece–Seregélyes 4-0 (1-0)
Gólszerzõ: Simon, Juhász (2), Szikszai. Ifjúsági
mérkõzés: 2-3.

Mezõszilas–Tác-Csõsz 2-2 (2-2)
Gólszerzõ: Balogh (2), illetve Nagy (2). Az ifjúsági
mérkõzés 9-0-nál félbeszakadt, mert a vendégek 7
fõ alá fogyatkoztak.

Zichyújfalu–Sárbogárd 2-2 (2-0)
Gólszerzõ: Németh, Káplár, illetve Kapusi, Szabó. If-
júsági mérkõzés: 1-6.

LMSK–Káloz 2-1 (2-1)
Gólszerzõ: Teichel (2), illetve Májer D. Ifjúsági mér-
kõzés: 1-9.

Mezõfalva–Lajoskomárom 1-2 (0-0)
Gólszerzõ: Rajna, illetve Csató, Strommel. Ifjúsági
mérkõzés: 8-0.

A Déli-csoport állása:
1. Nagyvenyim 18 15 2 1 78-23 47
2. Dég 19 14 3 2 54-16 45
3. Sárszentágota 18 13 3 2 53-24 42
4. Alap 18 10 4 4 46-34 34
5. Beloiannisz 18 10 4 4 46-34 34
6. Besnyõ 18 8 4 6 38-39 24
7. Rácalmás 19 6 6 7 40-40 24
8. Nagylók 19 7 2 10 39-53 23
9. Elõszállás 19 6 4 9 40-31 22
10. Kulcs 18 4 5 9 29-46 17
11. Vajta 18 3 2 13 24-46 17
12. Mezõkomárom 19 2 - 17 21-72 6
13. Perkáta 19 2 - 17 17-85 6
A Besnyõtõl 4 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport eredményei:
Nagylók—Vajta 3-0 (1-0)

Gólszerzõ: Lendvai (3).
Kulcs—Alap 0-1 (0-0)

Gólszerzõ: Bánóczki.
Elõszállás—Nagyvenyim 0-1 (0-0)

Gólszerzõ: Székelyi.
Dég—Rácalmás 6-0 (4-0)

Gólszerzõk: Kovács, Horváth, Cseke (3), Sörös.
Mezõkomárom—Besnyõ 2-5 (2-1)

Gólszerzõk: Szegedi (2), illetve Matkovics (2), Far-
kas (2), Miklós.

Perkáta—Sárszentágota 1-8 (1-2)
Gólszerzõk: Klein, illetve Kuczi (3), Fazekas (2),

Krajcsovics, Bali, Tóth. Kiállítva: Tomor (Perkáta).

A Femol-csoport állása:
1. Pálhalma 21 19 1 1 81-17 58
2. Adony 22 15 4 3 59-17 49
3. Seregélyes 22 14 2 6 71-37 44
4. Baracs 22 13 3 6 43-20 42
5. LMSK 22 12 3 7 40-31 39
6. Káloz 22 9 3 10 44-35 30
7. Mezõszilas 22 8 5 9 55-47 29
8. Cece 21 8 5 8 41-39 29
9. Kisapostag 22 7 5 10 33-41 26
10. Enying 22 7 5 10 40-54 26
11. Mezõfalva 22 11 5 6 36-28 23
12. Lajoskomárom 22 7 2 13 25-58 23
13. Tác-Csõsz 22 5 7 10 38-48 22
14. Zichyújfalu 22 5 5 12 39-58 20
15. Sárbogárd 22 5 4 13 29-62 19
16. Füle 22 - 1 21 15-97 1
A Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

A Roneko-csoport állása:
1. Velence 22 17 1 4 63-27 52
2. Kápolnásnyék 22 16 2 4 61-21 50
3. Alba Regia 22 15 3 4 61-25 48
4. Bicske 22 14 3 5 61-28 45
5. Sárszentmiklós 22 10 6 6 43-27 36
6. Polgárdi 22 10 5 7 32-28 35
7. Kisláng 22 10 3 9 37-33 33
8. Szabadegyháza 21 10 1 10 35-33 31
9. Sárosd 22 9 2 11 36-44 29
10. Aba-Sárvíz 22 8 4 10 29-30 28
11. Etyek 22 7 5 10 30-46 26
12. Bakonycsernye 22 6 7 9 31-38 25
13. Iváncsa 22 6 5 11 28-42 23
14. Sárszentmihály 21 7 - 14 31-68 21
15. Pusztaszabolcs 22 3 3 16 19-60 12
A Csór visszalépett a bajnokságtól.
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Karrier-e anyának lenni?
Hát, bizonyára, különben nem tettük
volna fel ezt a kérdést. De miféle karrier,
miféle sikertörténet az anyaság?
Elõkerestem az Idegen szavak és kifeje-
zések szótárából azt a szót, hogy karrier:
1) közélet, tudományos, mûvészi életpá-
lya — ez nem stimmel; 2) sikeres pálya-
futás, emelkedõ elõmenetel — hát, ez
már mintha egy picit hasonlítana valami-
hez. Karriert csinál: életpályáján sokra
viszi, gyorsan magas polcra jut — ezt
mondja az Idegen szavak szótára.
No, de mire is gondoljunk? Mert azzal
kezdõdik az anyaság, hogy kell hozzá
még egy ember. Lehet, hogy én, a nagy
én ezt egyedül nem tudom megoldani?
Ráadásul egy másnemû, aki férfi, és még
le is kell magamat kötni hozzá, mert van-
nak még ilyen hagyományok, mert a szü-
leim úgy gondolják, hogy úgy lenne szép.
Esküvõ, nagy felhajtás, aztán lakáskér-
dés, megélhetés, nem lehetek a magam
ura, netán kihasználnak, alkalmazkod-
nom kellene, jobb lenne az egészet eltö-
rölni. Aztán, persze, jönne a gyerek.
Nem elég, hogy kilenc hónapig nyava-
lyogni kellene, hogy fogok kinézni? Min-
den ruhámból kinövök, ronda leszek,
no, meg a szülés nehéz dolog. Fájdalmas
és piszkos munka. Utána mindenféle
megpróbáltatás, állandó aggodalom: sír,
nem sír. Miért sír? Megfázik, melege
van, nem tud semmit megmondani. Ha
megbetegszik, mehetek vele orvoshoz,
nem tudok tõle éjszaka aludni, mindig
van valami probléma. Késõbb, amikor
járni tud, mindent lerámol, tönkretesz.
Nem gyõzök utána futni, aztán jönnek a
kívánságok. Minden kellene, ami más-
nak is van, majd az óvodai, iskolai gon-
dok, a barátok, a rossz hatások, amik a
külsõ környezetbõl érik, az örök aggoda-
lom: hol van, miért nem jött haza már

megint idõben, mi lesz belõle, ha felnõ,
és persze mindez mibe kerül. Mondha-
tom, csuda egy karrier ez az egész. Le-
het, hogy nem is kérek belõle?
Ember! Tudod-e, mivel játszol? Tu-
dod-e, mire mondasz nemet? Ha valaki
karrierre vágyik, és kap egy jó ajánlatot,
mondjuk egy magasabb beosztásra, el-
gondolkozik rajta, hogy elfogadja-e.
Vagy maga keresi a jobb lehetõséget,
ahol kiteljesedhet a tudása, a tehetsége.
Ahogy ma mondani szokták: ahol meg-
valósíthatja önmagát. Anyaság? Gyer-
meknevelés? Ez lenne az önmegvalósí-
tás? Nem! Ez önfeláldozás. De milyen
gyönyörûséges!
El tudod képzelni, hogy akármilyen
munkahelyi dicséret, jutalom felérhet
azzal, mint amikor egy bársonyos kis kéz
átölel, és azt mondja: szeretlek, édes-
anyám? Vagy amikor meglesheted, hogy
próbál elõször felállni a járókában?
Hogy merészkedik egyre messzebb a
szobában, hogyan formálja az elsõ mon-
datokat, szavakat, majd követheted ba-
rátságait, szerelmeit, és végül megkap-
hatod az unokáidat. Tudod, ki bízott
meg ezzel a feladattal? Maga a minden-
ható Isten. Mi más lehetne ennél na-
gyobb karrier?
Tetszett az Úristennek, hogy ránk, nõk-
re essen a választása az élet továbbadá-
sának nagy lehetõségével. Felfogtad
már, hogy ez mit jelent? A teremtés gyö-
nyörûségében vehetsz részt. Munkatár-
sa vagy az Istennek abban, amit a terem-
tés után az emberre bízott. Szaporodja-
tok, sokasodjatok és töltsétek be a Föl-
det! Kettõre bízta: férfire és asszonyra. S
tetszett neki, hogy az általa akart, kigon-

dolt életet éppen rád bízza, hogy takar-
gasd, védd, világra hozd, felneveld, és
megtanítsd mindenre, amit tudnia kell
ahhoz, hogy az legyen belõle, akinek Is-
ten gondolta.
Tudod-e, mekkora felelõsség ez, és
ugyanakkor mekkora kitüntetés? Ha
anya vagy, tulajdonképpen minden le-
hetsz. Hányszor kell betegápolónak, óvó
néninek, tanárnak lenned! Te vagy a fõ-
szakács, ugyanakkor azt is tudni kell, mi
az egészséges a gyermeknek. Te mon-
dod meg, mi a legutolsó divat, és ha elég
ügyes vagy, meg is varrhatod a ruhákat!
Segítheted a gyermekedet a jó barátok
megtalálásában, segítheted majd a párja
megválasztásában, és ami a legfonto-
sabb: te lehetsz a lelki vezetõje is.
Persze, mindezt nem adják ingyen. Ah-
hoz, hogy ezt a feladatot jól el tudd vé-
gezni, van egy igen fontos feltétel: na-
gyon jóban kell lenned azzal, aki rád bíz-
ta ezt az életet. Ahogy a kisgyermek rá-
hagyatkozik a szüleire, szó szerint felnéz
rájuk, tõlük várja a segítséget minden
problémára, úgy kell nekünk Istenre ha-
gyatkoznunk, tõle kérni a segítséget eb-
ben a kérdésben is. Ahogy a kisgyermek
kinyújtja a kezét, amikor kér valamit,
vagy hozzád bújik, ha bántja valami, vagy
valaki, úgy kell nekünk is kinyújtani ke-
zünket Isten felé, hogy ezt a nagy megbí-
zást el tudjuk látni, betölthessük ezt a
feladatot.
Magunk, egyedül nem tudunk megbir-
kózni ezzel a kiváltságos feladattal. Kell
hozzá a társ, az édesapa, és ketten,
együtt kell, hogy fogjuk a Teremtõ kezét,
és kérjük az õ segítségét. Ha jól sikerült
megoldanod, átélheted azt az örömöt,
amit a 128. zsoltár így fogalmaz énekes-
könyvünk szerint:
„Boldog az ember nyilván, ki az Istent
féli,/Õ utaiban jár, ösvényit kedveli. /Mert
magadat táplálod/Kezed munkájával./Is-
ten megáldja dolgot,/Lát jó állapottal./
Házadban feleséged,/Mint a szõlõvesszõ,
/Szép gyümölcsöt hoz néked,/Ha eljõ az
idõ./Meglátod gyermekeidet/Te asztalod
körül,/Renddel, mint olajvesszõt,/Kikben
szíved örül./Ez igen szép ajándék,/Mit az
Isten enged az Õbenne hívõknek,/Akiket
Õ szeret./És végre te meglátod fiadnak fia-
it,/A Sionnak csudálod/Nagy szép békes-
ségit.”

Az Isten minket hat gyermekkel áldott
meg, és tizenegy unokánk van. Köszö-
nöm szépen.

Dr. Márkus Mihályné püspökné,
a dunántúli Nõszövetség elnöke

JÉZUS
AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!

Ha te is szeretnél Isten gyermeke lenni,
a Megváltóban, Jézus Krisztusban megkapni
és birtokolni az üdvösséget, az Örök Életedet,

a gyógyulásodat, a szent egészséget,
meglelni minden szükséged betöltésének

forrását, társörököse lenni Isten egyszülött
Fiának, akkor erre az Istentiszteletre

szeretnénk meghívni nagy szeretettel!
Sárbogárd, mûvelõdési ház,

minden páratlan kedden, 17. 30 órakor.
„Mert úgy szerette Isten e világot,

hogy az Õ egyszülött fiát adta,
hogy valaki hiszen Õ benne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (János 3,16.)
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Április 26., szombat, 19 óra:

PÁNIK
Színes, magyar, romantikus vígjáték

Zsuzsi (Gubik Ági) harminc éves
korára mindent elért, amire egy
ember csak vágyhat: jól fizetõ ál-
lás, szép autó, saját lakás és min-
dent elsöprõ szerelem. Aztán egy
szép napon a fiatal PR-igazgató ar-
ra ébred, hogy a szobájában min-
den mozogni kezd: a fotel elindul az
ajtó felé, a szekrény az ablak felé.
És nem kap levegõt. Elõször azt
gondolja, szívroham. Aztán rádöb-
ben, hogy ez bizony pánik. Amikor még szerelme, Kirill (Kolovratnik Kriszti-
án) is elhagyja, önként bevonul a Pánik Klinikára. Itt a rendkívül ambíciózus
terapeuta (Schell Judit) karmai közé kerül, aki különbözõ módszerekkel,
technikákkal próbálja kezelni õt és a klinika többi pánikbetegét. Zsuzsi cso-
portterápiára jár, tehát látszólag nincs egyedül többé.

Együtt a versben
Szép hagyománya van Sárkeresztúron a költészet megünneplésé-
nek. Gyermekek, felnõttek, nyugdíjasok közösen emlékeznek
meg minden évben nemcsak nemzeti költõinkrõl, hanem a helyi
kötõdésû poétákról is. A verskedvelõk a kultúrházban jönnek
össze egy családi hangulatú estre, s ki-ki hoz magával egy-egy köl-
teményt is, amit a maga értelmezésében tolmácsol a többieknek.

Idén különösen nagy szerepet kaptak Tanka János versei, születé-
sének 100. évfordulója alkalmából. Megtisztelte jelenlétével az
eseményt a Tanka család is. Kovács Györgyné jóvoltából pedig vé-
gigkísérhettük Tanka János életének fõbb állomásait.
A szavalatok mellett a szívnek oly kedves népi dallamok is elhang-
zottak, amiket minden jelenlévõ együtt énekelt.

Hargitai Kiss Virág

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Hadászat a mûvházban

A legkülönfélébb repülõk, tankok, tengeralattjárók és hajók töl-
tötték meg a József Attila Mûvelõdési Ház egyik helyiségét az el-
múlt hét második felében. Egy egész hadsereg készülõdött itt
Czene Máté, Gajger Zsolt, Guszejnov Márton, Hegedûs Zoli,
Horváth Tamás, Horváth András, Kövér Zoltán, Pásztor Zsolt,
Pribék Imre és Téglás László irányításával … csak éppen minia-
tûrben. A helyi és környékbeli makettezõ fiatalok csapata ugyanis
elsõ alkalommal rendezett kiállítást az otthon nagy aprólékosság-
gal összerakott munkákból. Az ügyes kezek nyomán élethû diorá-
mák is születtek az alkalomra.
A sikeres kiállításon fellelkesülve a csapat úgy döntött, hogy ápri-
lis 25-én, pénteken, 16 órakor egy összejövetel keretében megala-
kítják a makettezõk klubját. A klub minden érdeklõdõ elõtt
nyitott.

Hargitai Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Április 25-én, pénteken, 16 órakor tartja alakuló ülését a
SÁRBOGÁRDI MAKETTEZÕK KLUBJA, melyre min-
den érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szervezõk
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Itt a jó idõ, grillezzünk
a szabadban!

Köményes sertéssült grillen

Hozzávalók 4 személyre 1 kg bõrös sertésnyak (hasalja, vagy
lapocka), 1 fej vöröshagyma, só, 1 db paradicsom, bors, kö-
mény, fokhagymapor.

Elkészítés: A húst bõrös oldalánál beirdaljuk, sóval és borssal
bedörzsöljük, ízlés szerint egy csipetnyi fokhagymaport adunk
hozzá. A megtisztított vöröshagymával és paradicsommal ke-
vés forrásban lévõ vízben lefedve mindkét oldalon addig párol-
juk (kb. 30 perc), míg a víz el nem fõ, és a hús jó félig megpáro-
lódott. Kivesszük, megszórjuk a köménymaggal, grillre helyez-
zük, és többszöri forgatás és locsolás mellett ropogósra sütjük.
Tálra tesszük, és a grillen sütött, hámozott sült krumplival tá-
laljuk.

Pulykarolád grillen készítve

Hozzávalók 4 személyre: 4 darab, egyenként 180 g-os, vékony
pulykamellszelet, só, bors, õrölt koriander, currypor, 2 db
banán, 1 pohár joghurt, 1 pohár tejföl, 1 evõkanál ananászlé.

Elkészítés: A pulykaszeleteket megmossuk, szárazra töröljük,
kissé kiveregetjük és hosszában félbevágjuk. A hússzeleteket
sóval, borssal, õrölt korianderrel és curryporral fûszerezzük. A
banánt meghámozzuk, négyfelé vágjuk. Minden hússzeletre
egy-egy negyed banánt helyezünk, és összetekerjük. A teker-
cseket hústûvel összetûzzük, és roston gyakran forgatva, kb.
15-20 percig sütjük. A joghurtot simára keverjük a tejföllel, és
sóval, curryporral, valamint ananászlével ízesítjük. A pulyka-
roládot az így elkészített currymártással tálaljuk.

Hónapos retek friss
zöldfûszerekkel

Hozzávalók 4 személyre: 250 g mélyhûtött fehér spárga, 1 cs.
piros retek, só, bors, 2 ek. ecet, 1 tk. méz, 4 ek. dióolaj, 1-1 cs.
petrezselyem, kapor, turbolya, citromfû, menta, bazsalikom
és metélõhagyma.

Elkészítés: A spárgát hagyjuk felengedni, majd nagyon vékony
szeletekre vágjuk. A megtisztított és megmosott retket ugyan-
csak vékony szeletekre vágjuk. A sót, a borsot, az ecetet, a mé-
zet és az olajat elkeverjük, beletesszük a spárgát és a retket, és
az egészet letakarva körülbelül 20 percig érleljük. A zöld fû-
szernövényeket leöblítjük, szárazra rázzuk és lecsipkedjük a
levelét. A metélõhagymát karikákra vágjuk. A zöldfûszereket
óvatosan a spárgás reteksalátába forgatjuk. (A salátát szezon-
ban friss spárgából készítjük.)

Ó, BÉCS!
Megboldogult, szeretett professzorunk az egyetemen azt mesél-
te, hogy fiatal tanár korában, ha kedvük szottyant rá, felültek a
délutáni vonatra, Bécsben megnéztek az Operában, vagy a
Burgtheáterben egy elõadást, s még az éjszakai vonattal haza is
tudtak jönni. Nekünk ez akkor olyan volt, mint egy tündérmese.
Az ötvenes években jártunk, azt sem tudtuk, hogy néz ki egy útle-
vél, közülünk senki nem álmodozott arról, hogy átlépi a nyugati
határt. Bécs olyan volt a gondolkodásunkban, mint a János vitéz
tündérországa. Elérhetetlen, eszményi világ.
A napokban felültünk egy buszra, és irány Ausztria. A határnál
szó sem volt semmiféle útlevélrõl, meg sem állítottak bennünket.
Igazából nem is vettük észre, hol a határ. Hivatalosan nincs is ha-
tár a két ország között. Már csak ezért is érdemes volt belépni az
Európai Unióba.
Napsütéses vasárnap reggel Bécsben! Igazi gyönyörséta. Az Ope-
ra. A Parlament. A Burg. Mária Terézia fennkölt szobra. Itt balla-
gott valaha a hegedûjével a hóna alatt Johann Strauss, itt élt fény-
korában Mozart, Beethoven. A járda, az úttest mindenütt fel van
mosva, itt-ott víztükör csillan az utcaköveken. Ez egy tiszta város.
Itt nincsenek kutyák? Vagy egyszerûen szólva megoldották a ku-
tyapiszok problémáját? Lám, lehetséges, ami Budapesten lehe-
tetlennek tûnik. Mert falfirka sincs, a történelmi épületek nagy
falfelületei a maguk eredeti pompájában gyönyörködtetnek, nem
mocskolták össze õket torz lelkû éjszakai merénylõk. Csak
hosszas mászkálás után találunk egy kis festékkrikszkrakszot az
egyik falon bizonyságául annak, hogy Bécsben is vannak elmebe-
tegek.
Más furcsaságot is tapasztaltunk. Lehet, hogy abban a városban
nincsenek hajléktalanok?
Talán kizárólag olyan helyeken jártunk, ahol õk nem fordulnak
elõ? Kétséges. Budapesten nemigen lehet olyan helyet találni,
ahol egyénileg vagy csoportosan ne tûnnének fel ezek a torzon-
borz alakok, nem ritkán eléggé ittas állapotban. Bécsben meg
egyet sem láttam. Megint felmerül a kérdés: nálunk miért nem ké-
pesek megoldani azt, amit máshol megoldottak?
Na, persze, Párizsban, Londonban is vannak, akik az utcán alsza-
nak, de ott nem ilyen szemérmetlenül, a földszínû ágynemût tö-
megestül a világ elé tárva jelenik ez meg. Ez szégyenletes.
Szeretjük magunkat elõkelõ európainak elképzelni. Valaki felvi-
lágosított engem, hogy az igazi európaiak, mármint a fejlett régió-
ban élõk Magyarországot bizony a balkáni övezetbe sorolják. Az
emberben felágaskodik az önérzet. Kikérem magamnak, hogy va-
laki engem lenézzen. Vagyok olyan kulturált, mint a Lajtán túliak.
Sajnos azonban a külföldi turistát nem az én olvasottságom ér-
dekli. Õk a külsõségekbõl indulnak ki, a kutyahulladékból, az
összemocskolt vécékbõl, a hajléktalanok ciháiból. Mert ezek csak
látszólag külsõségek, valójában lényegi dolgokról árulkodnak.
Megmutatnak egy általános nívót.
Mit tehetünk? Sértõdjünk meg a tükörre? Inkább igyekezzünk
rendbe tenni magunkat.

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

A CITY CARTEL INGATLANIRODA
helyi képviselete

és
ügyfelei részére ingatlanokat.

Teljes körû ügyintézés, hitel lebonyolítás
egyénre szabott konstrukcióval.

Egyszerûtõl a „speciálisig”, akár meglévõ ingatlanra is.

Telefon: 06 (30) 979 8469
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Megfejtés
A 16. heti rejtvény helyes megfejtése:
HAJ; elefánt, zebra, sas (keselyû vagy
strucc), krokodil (dinoszaurusz).
Helyes megfejtést küldött be: Barabás
Anita és Barabás Tamás, Kislók; Tör-
zsök Beáta, Sárbogárd, Tinódi u. 209.;
Deák Anna, Sárbogárd, Attila u. 9.; Hu-
szár Fruzsina, Sárbogárd, Ady E. út
213.; Varga Dávid, Sárbogárd, Ady E.
út 74.

A szerencsés nyertes:
DEÁK ANNA

Sárbogárd, Attila u. 9.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Heti idõjárás

Az idõszak elején kellemesebbre fordul idõjárá-
sunk: egyre többet süt majd a nap, és már nem
várható számottevõ csapadék. Péntek délután
egy közeledõ hidegfront hatására északnyugat-
ról felhõsödés kezdõdik, és estétõl egyre több-
felé alakul ki zápor, zivatar. Szombaton még sok
lesz a felhõ, szórványosan záporral, helyenként
zivatarral, és a nappali felmelegedés is gyengül
néhány fokot. Vasárnaptól ismét napos, száraz
idõszak veszi kezdetét, fokozatosan emelkedõ
hõmérséklettel. A várható nappali felmelege-
dés csütörtökön 14, 18, pénteken 16, 19, szom-
baton 13, 18, vasárnap 15, 20, hétfõn 17, 22 fok
körül alakul.

www.metnet.hu

Madárfészek
A nap lement. Az alkony
ráborította fátyolát az
egész vidékre. Benépesült
a levegõ zümmögõ bogár-
ral.
A göröngyös, kátyús úton
egy szekér ballag csönde-
sen. De egyszerre csak na-
gyot zökken, s a rajta ülõk
felriadnak.
– Hophó! Eltört a tengely!
– hangzott az egyik utas
szava. A másik leugrott,
csakugyan leült a szekér
hátulsó fele. – Nagy baj –
dörmögte fejét vakarva. –
Megroppant biz az, kátyú-
ba estünk. Most már mit
csináljunk?
– Ha legalább valami fa
volna, valami husáng,
hogy átköthetnõk vele.
– Furcsa tartomány ez erre! Nem nõ itt
meg a fa, csak a nadragulya!
– Haj, haj. Mihez fogjunk, mihez?
– Emelem én a szekeret — ajánlkozott az
egyik —, föl is tartom addig, míg fát érünk.
Kend pedig vezesse a lovakat.
Bizony, jó darabon kellett vinni a szekér
hátulját, s fa még sehol sem volt. Mind a
ketten lihegtek a fáradtságtól.
– Ahol, ni! – kiált fel egyikük. – Ott bólin-
gat egy kis vékony nyárfa. Nekünk való
éppen.
Csakugyan egy karcsú fának az árnyéka fe-
küdt, táncoló fekete csíknak, a szántóföld-
ön, mindjárt az út mellett. A hold éppen
most bújt ki, s meg lehetett látni a tájat.
Több fa sem volt annál.
– No, hát ne legyen ez az egy sem... Kivág-
lak, hogy ne búsulj itt magadban – dörmö-
gött a haragosabbik.
Elõkereste a fejszét, s átugorván az útszéli
garádot, nekivágott a növendék fának.
Az összerázkódott, recsegve, hajladozva.
Rásírta törzsére harmatkönnyeit levelé-
rõl. Gallyai is megropogtak a fejsze csapá-
sai alatt. Egy madár felszállt megriadva, s
kétségbeesve röpködte körül a növendék

fa koronáját. Madárfiak síró csipogása
felelgetett a fölkergetett öreg madárnak.
– Jó lesz-e tengelydorongnak? – türelmet-
lenkedett a másik.
– Jó biz az – szólt a fejszés atyafi kedvetle-
nül –, csakhogy baj van.
– Már megint?
– Hát izé... Fészek van rajta.
– No és aztán?
– Ej, lánchordta! Hát csak nem vághatom
ki! Mi lenne az apróságból? Nem hallja
kend, milyen szomorúan csipognak?
– De bizony hallom szegénykéket. Csak-
hogy aztán velünk mi lesz?
– Mi lesz? Hát mi lenne? – felelte a fejszés
atyafi. – Majd tolom én még a szekeret egy
darabon.
Úgy is volt. Haragudott ugyan egy kicsit,
amint megint a tengelyt fogta kétrét gör-
bülve. De csak tolta a szekeret körül-körül
nézve, hogy egy élõ fát nem lát-e valahol. A
madarak szomorú csipogása fülébe hang-
zott mindig. S valami azt súgta a lelkében:
mégiscsak jól tette, hogy azt a madárfész-
kes növendék fát ki nem vágta.

Mikszáth Kálmán

A két kép között 6 különbség van. Melyek ezek? Beküldési határidõ: április 29.
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Április 26., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.40 Delta 9.15 Fel a
cipõvel! 10.10 Az ezüst vadló 10.40 Pizsamaparti
11.05 Egy kamasz lány naplója 11.30 Most a Buday!
12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40 Momentum 13.10
Klipperek 2. 0 13.40 Lég-Tér 14.10 Bajnokok Ligá-
ja-magazin 14.40 Út Pekingbe 15.10 MKB-Euro-
leasing Sopron–Mizo Pécs 2010 Nõi kosárlabda-mér-
kõzés 17.15 Ötcsillagos szerelem 18.05 Rocklexikon
19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 A társulat
23.00 Sporthírek 23.05 Koncertek az A38 hajón 24.00
Sherlock Holmes esete a gonosszal
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.40 Disney-rajzfilmek
9.35 Receptklub 9.50 Így készült: Eszter hagyatéka
10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.50 Ki vagy doki? 13.40 Forma-1 15.25 A da-
dus 15.50 Kilenc túsz 16.50 Négybalkezes 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz plusz 19.35 Evolúció 21.40
RTL-bokszklub 0.25 Közép-Európa-rali 0.50 Az utca
törvénye 3.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.25 Teleki Sámuel útján 10.00
A világ legerõsebb emberei 10.30 Babavilág 11.00 Így
készült a Lucky Luke – Irány a vadnyugat! címû film
11.35 Tökös csajok 12.10 Ed 13.00 Charlie – Majom a
családban 14.00 Bûbájos boszorkák 15.00 Az elve-
szett ereklyék fosztogatói 16.00 James Bond: A világ
nem elég 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 A kivá-
lasztott – Ki lesz Uri Geller utódja 21.55 Mission
Impossible 2. 0.15 Rettegés 1.50 Mentõhelikopter
2.40 Ed 3.30 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szom-
bat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerel-
ve 13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet
15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04
Az ötkarika jegyében 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Világóra 18.35 G7 – Gazdasági magazin 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – a kultúráról 19.50
Mese 20.04 A titkok légi járata 21.04 Franz Kafka: Le-
vél apámhoz 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Április 27., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.55 Miért épp a demokrácia? 9.55 „Így szól az Úr!”
10.00 Unitárius magazin 10.30 Evangélikus ifjúsági
mûsor 10.35 Útmutató 11.05 Protestáns újságírók
11.30 Az elsõ magyar nyelvû Újszövetség 12.00 Hírek
12.05 Tizenkét kõmíves 12.35 Kis falu a Maros partján
13.05 Nyugat 100 13.35 Sulyok Mária emlékére
15.00 Unokáink sem fogják látni 15.30 Stílus 16.00
Feszti körkép 16.30 Halhatatlanok Társulata 17.25
KészPénz 18.00 Panoráma 18.30 BBC-exkluzív 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Tûzvonalban 20.55 A szó-
lás szabadsága 22.00 Szeretõk és titkok 22.55 Hírek
23.05 Sport7 24.00 Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.40 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.00 Tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.50 Receptklub 10.10 Játék 11.15 Európai
idõ 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Isteni sugal-
lat 12.50 A dadus 13.20 Magyar autósport-magazin
13.35 Forma-1 16.00 Hatoslottó-sorsolás 16.15 A
Mick Jagger-projekt 16.45 Mindent bele, fiúk! 18.30
Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Las Banditas 22.00 Heti
hetes 23.25 Portré 24.00 Közép-Európa-rali 0.15 Ra-
li-vb, Jordánia 0.50 Egy sorozat gyilkos nyara
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.30 Joey 10.00 Ingatlanbóker 10.35
Két testõr 11.10 Stahl konyhája 11.45 Tequila és
Bonetti 12.35 Baywatch Hawaii 13.35 Psych – Dilis
detektívek 14.35 Smallville 15.35 Kyle, a rejtélyes ide-
gen 16.35 Addams Family 2. 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.00 Indiana Jones és
a végzet temploma 23.20 Képírók 1.20 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika

8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Refor-
mátus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04
Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 18.04 XV. Budapesti Könyvfesztivál 19.50 Mese
21.00 Kenó 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Rádiószínház 23.57 Zene 24.00 Éjszaka

Április 28., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 A
palota ékköve 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszí-
nû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Roma magazin 13.05 Domovina 13.35 Bûvölet
14.35 Nyári álmok 15.05 Pénz-vidék 15.35 Família Kft.
16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.50 Max, a zsaru 18.40 Az örökös 19.25 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A tv ügyvédje
21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este 22.45 Nyugat 100
23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Tv-taxi 23.45
Jennerwein – A tiroli vadorzó
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 12.00 Hí-
rek 13.25 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 Döglött akták 16.25 Balázs-show 17.25
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz
20.35 Barátok közt 21.15 Gyõzike 22.15 Showder
Klub 23.30 Az ismeretlen katona 1.15 Reflektor 1.35
Bundesliga-összefoglaló 2.50 Autómánia 3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 Jóban-Rosszban
9.35 Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.15
Teleshop 11.20 Kvízió 12.10 A haverom nõje 13.55
Született kémek 14.25 Drága testek 15.25 „Szentek”
kórháza 16.25 Hal a tortán 17.25 Monk – Flúgos nyo-
mozó 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.35 Ak-
tív 20.10 Áldott jó nyomozó 21.10 NCIS 22.10 Gyilkos
számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Tények
este 0.450 Dal a bordélyházból 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.22 Nyugatosok 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Közelrõl 15.15
Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudo-
mány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Gyöngyszemek
20.35 Az ötkarika jegyében 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Április 29., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Tv-taxi 10.05 A palota ékköve 11.10 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15
Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm
13.35 Bûvölet 14.30 Nyári álmok 15.00 Engedjétek
hozzám... 15.05 Katolikus krónika 15.35 Família Kft.
16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.45 Max, a zsaru 18.40 Az örökös 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték!
21.10 Szulák és más 22.10 Kedd este 22.45 Tánc vi-
lágnapja 23.15 Tûzvonalban 0.10 Hírek 0.20
Sporthírek 0.25 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Dis-
ney-rajzfilm 13.50 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Dög-
lött akták 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Vészhelyzet 22.15 A Grace klinika 23.20
XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Maffió-
zók 1.00 Reflektor 1.15 Az élet háza 3.20 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 Jóban-Rosszban
9.35 Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.15
Teleshop 11.20 Kvízió 12.10 Bulizóna 13.55 Született

kémek 14.25 Drága testek 15.25 „Szentek kórháza
16.25 Hal a tortán 17.25 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.35 Aktív
20.10 Kötelezõ ítélet 21.10 Epicentrum 23.10 A médi-
um 0.10 Columbo 1.30 Tények este 2.10 Alfred Hitch-
cock bemutatja 2.40 Passzport 3.55 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00
180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ
világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.20 Nyugatosok
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör
15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30
Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.23 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés a
tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányóra 0.10
Éjszaka

Április 30., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Tv-taxi 10.05 A palota ékköve 11.10 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15
Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.35
Bûvölet 14.30 Nyári álmok 15.05 Kormányváró 15.35
Família Kft. 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti
híradók 17.30 Hírek 17.45 Max, a zsaru 18.40 Az örö-
kös 19.25 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Bajnokok Ligája Labdarúgó-mérkõzés 23.00
Szerda este 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Tv-ta-
xi 0.10 Mtv ánplágd
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Dis-
ney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Dög-
lött akták 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Rajtaütés 23.05 Alias 24.00 Reflektor 0.20
Angyalok bosszúja 2.10 Kingdom Hospital – A félelem
kórháza 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 Jóban-
Rosszban 9.35 Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt
10.15 Teleshop 11.20 Kvízió 12.10 Kihevered haver!
13.55 Született kémek 14.25 Drága testek 15.25
„Szentek kórháza 16.25 Hal a tortán 17.25 Monk – Flú-
gos nyomozó 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban
19.35 Aktív 20.10 Shark – Törvényszéki ragadozó
21.10 Doktor House 22.10 Az igazság ára 23.10 Mi ké-
rünk elnézést! 0.10 Tények este 0.50 A szex a legjobb
diéta 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Nyugatosok 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15
Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudo-
mány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Május 1., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Történetek Lármafalváról 10.35
Szaffi 12.00 Hírek 12.05 Slovenski utrinki 12.35 Ron-
dó 13.05 Kupé 13.40 La Rochelle bástyái 16.15 Akiket
a pacsirta elkísér 17.50 Lórán Lenke színmûvésszel
Alföldi Róbert beszélget 18.45 Az örökös 19.25 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Az angol, aki
dombra ment fel, de hegyrõl jött le 21.40 Hírek 21.45
Sporthírek 22.00 Sophie választása
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Szívvel-lélekkel
6.10 Slayers – A kis boszorkány 6.30 Digimon 6.50
Kölyökklub 8.10 Disney-rajzfilmek 8.40 Receptklub
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8.55 Monte Cristo grófja 11.00 Külvárosi kommandó
12.40 Gyilkosság három felvonásban 14.30 Csak az a
foci 16.10 Az ördög jobb és bal keze 18.30 Híradó
19.05 Dennis, a komisz 20.45 Esti showder Fábry
Sándorral 22.40 Farkasok birodalma 1.15 Amerikai
kiborg 2.45 Infománia
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.45 Vad galamb 10.40 Szilaj, a
vad völgy paripája 11.40 Flintstones 2. – Viva Rock
Vegas 13.10 Kincs, ami van 14.55 Az ifjú Churchill ka-
landjai 16.25 A szívem érted rapes 19.00 Everest-A
hegyek fogságában 22.25 Szeress, ha tudsz! 0.40 Az
Operaház fantomja
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.22 Nyugatosok 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15
Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 2., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Asterix, a gall 10.15 Muppet Kin-
cses Sziget 12.00 Hírek 12.10 Daliás idõk 13.35 La
Rochelle bástyái 15.55 Clipperton: Sziget a világ vé-
gén 17.00 Az óra körbejár 18.45 Az örökös 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Tiszta kabaré!
21.05 Csináljuk a fesztivált! 22.00 Hírek 22.05 Sport-
hírek 22.15 Ponyvaregény 0.50 Bajnokok Ligája lab-
darúgó-mérkõzés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.20 Dis-
ney-rajzfilmek 8.45 Receptklub 9.00 Monte Christo
grófja 10.45 Fura farm 12.50 Karatekutya 14.25 Csak
az a foci 2. 16.00 Az ördög jobb és bal keze 2. 19.00 A
kincses sziget 23.10 Horrorra akadva 3. 0.40 Milady
3.00 Itthon
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.35 Charlie – Minden kutya a
mennybe jut 2. 9.45 Õslények országa XI. – A pöttöm
szauruszok támadása 11.00 Happy, a flúgos golfos
12.35 Addig jár a korsó a kútra 14.05 Fészkes feneva-
dak 16.00 „Mennyé má”! 17.30 Hal a tortán 18.30 Té-
nyek 19.00 Egy bolond százat csinál 21.00 Bridget Jo-
nes: Mindjárt megõrülök! 23.15 Amerikai pite 0.50
Csinibaba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.21 Nyugatosok 13.30 Az Evangéliumi
Pünkösdi Közösség félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldöve-
zet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.46
Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvo-
nások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Április 26., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Futball:
Sárszentmiklós—Etyek, 10.00 Kézilabda: Németh
László-emléktorna, Pingpong, 12.00 Lapszemle,
15.00 Néptánctalálkozó Cecén 1. rész, 17.00 Lélekút:
Hányszor kell megbocsátani … magadnak is?, 19.00
Lapszemle, 20.00 A miklósi bál (80’), Utánpótlástorna
Sárbogárdon (20’), Kötélhúzás Tinódon (10’), 23.00
Lapszemle

Április 27., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 A
miklósi bál (80’), Utánpótlástorna Sárbogárdon (20’),
Kötélhúzás Tinódon (10’), 12.00 Lapszemle, 13.00
Néptánctalálkozó Cecén 1. rész, 15.00 A tanulási za-
varokról (90’), Szín- és formavilág 2008 (30’), 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Hitélet, 23.00 Heti
Híradó, 0.00 Sziréna

Április 28., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 16.00 Kézilabda: Né-
meth László-emléktorna, Pingpong, 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút, 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna

Április 29., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
A költészet napja Cecén (60’), Sárkeresztúron (60’),
12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Hitélet, 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Néptánctalálkozó
Cecén 1. rész, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna

Április 31., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Hitélet, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00
Mini Police Alapon (45’), Németh Lászlóra emlékezve,
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle —

ÉLÕADÁS, 20.30 Futball: Sárbogárd—Pálhalma,
23.00 Lapszemle

Május 1., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball:
Sárbogárd—Pálhalma, 12.00 Lapszemle, 15.00 U13
— Sárbogárd, U9 — Sárszentmiklós, 17.00 Lélekút,
19.00 Lapszemle, 20.00 A költészet napja Cecén (60’),
Sárkeresztúron (60’), 23.00 Lapszemle

Április 2., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Mini Police
Alapon (45’), Németh Lászlóra emlékezve, 12.00 Lap-
szemle, 16.00 A költészet napja Cecén (60’), Sár-
keresztúron (60’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Nép-
tánctalálkozó Cecén 1. rész, 23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901.

A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalun-
kon is megtekinthetõ a www.bogarditv.blog.hu cí-
men.

A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a kép-
újság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vi-
déke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12.
(a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 órá-
ig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés prog-
ramcsomagban 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.

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében:
Az adás fogható minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es frekvencián
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres településeken.

Április 24., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Quality–ÖTYE kézilabdameccs (45p),
Kézilabdás eredményhirdetés (28p), Sárbogárd–Me-
zõszilas foci (1ó 35p), 13.00 Heti Híradó, (14-18 óra
között mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 20.00 Dr. Lendvai György verses estje (1ó
19p)
Április 25., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi-
réna, 9.00 A tanulási zavarokról (1ó 15p), Szín- és for-
mavilág kiállítás (27p), A miklósi bál (1ó 3p), Kötélhú-
zás Tinódon (16p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Csilléry
Lajos cecei ref. gondnok, Húsvéti istentisztelet (1ó
41p), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00
Néptánctalálkozó Cecén 1-2. rész (2ó 23 p)
Április 26., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Lélekút a megbocsátásról (1ó 2p), 13.00
Heti Híradó, 14.00 Néptánctalálkozó Cecén 1-2. rész
(2ó 23 p), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 A tanulási zavarokról (1ó 15p), Szín- és formavi-
lág kiállítás (27p), A miklósi bál (1ó 3p), Kötélhúzás Ti-
nódon (16p)
Április 27., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Dr. Lendvai György verses estje (1ó
19p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Cece—Sárbogárd foci
ism. (1ó 36p), Mezõszilas—Sárbogárd kézilabda-

meccs (47p), Németh László-kézilabdatorna (1ó 30p),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Csilléry
Lajos cecei ref. gondnok, Húsvéti istentisztelet (1ó
41p)

Április 28., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 A tanulási zavarokról (1ó 15p), Szín- és for-
mavilág kiállítás (27p), A miklósi bál (1ó 3p), Kötélhú-
zás Tinódon (16p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Lélekút a
megbocsátásról (1ó 2p), 18.00 Lapszemle, Heti Hír-
adó, Sziréna, 20.00 Néptánctalálkozó Cecén 1-2. rész
(2ó 23 p)

Április 29., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 Csilléry Lajos cecei ref. gondnok, Húsvéti is-
tentisztelet (1ó 41p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Dr.
Lendvai György verses estje (1ó 19p), 18.00 Lap-
szemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Cece—Sárbogárd
foci ism. (1ó 36p), Mezõszilas—Sárbogárd kézilabda-
meccs (47p), Németh László-kézilabdatorna (1ó 30p)

Április 30., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi-
réna, 9.00 Néptánctalálkozó Cecén 1-2. rész (2ó 23 p),
13.00 Heti Híradó, 14.00 A tanulási zavarokról (1ó
15p), Szín- és formavilág kiállítás (27p), A miklósi bál
(1ó 3p), Kötélhúzás Tinódon (16p), 18.00 Lapszemle,
Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Lélekút a megbocsátásról
(1ó 2p)



18 HIRDETÉSEK 2008. április 24. Bogárd és Vidéke

Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290
8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598 Ft/m2,
hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác kerítés-
léc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1660 Ft/q, cser kugli akáccal 1670 Ft/q, cser aprított
1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 1910 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1940 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344. (756850)

Hitelügyintézés, jelzáloghitelek, hitelkiváltás. Tele-
fon: 06 (70) 395 1026. (756993)

Legnagyobb testû robogó, mint az új, betegség miatt
eladó. 06 (70) 334 9149. (006124)

Continental ECO Contakt nyári autógumi, 4 db eladó.
185/65R15. 15.000 Ft. 06 (70) 392 5922.
Mikro presszóba pultos keresünk délutános munka-
körbe. 06 (30) 500 3394.
Családi ház Töbörzsökön eladó. 06 (70) 300 8611.
(658288)

Szezon elõtti akció! Hazai gyártású fûnyírók és vízel-
látó berendezések, szivattyúk eladók. 220 V-os vil-
lanymotorok beszerzése, garanciális és garancián
túli javítása. Motoralkatrészek és kiegészítõk forgal-
mazása. Farkas Ferenc villanymotor-tekercselõ, Sár-
bogárd, Köztársaság út 95. 06 (25) 460 389. (658283)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(006199)

Tûzifa eladó. 06 (30) 947 0899. (006198)

Családi ház eladó Sárbogárd, Tompa M. u. 12. Érdek-
lõdni: 06 (25) 465 042, 06 (30) 201 4868. (006193)

Eladó alufelni 4 x 100-as, 5 küllõs, 185/70 x R13, 60
%-os gumival. Érdeklõdni: 06 (30) 236 0222. (006191)

Kettõs hasznosítású elõnevelt csirke minden nap
8-17 óráig kapható. Cece, Hunyadi u. 12. Szabóék.
Telefon: 06 (25) 234 137.
Rönkfából kiszabott kerítésléc eladó. Telefon: 06
(20) 437 4869. (006189)

1 db hízó eladó. 06 (25) 461 904. (006187)

Eladó 1 db Mirköz fagylaltkeverõ, 1 db 7 tégelyes
fagylalttároló, 1 db ISA fagylaltos tricikli. Érdeklõdni:
06 (25) 509 238. (006263)

Lakás eladó Árpád-lakótelepen. Telefon: 06 (70) 774
2894. (006311)

Kõmûves vasbak-állványt vennék. 06 (30) 384 0228.
(006222)

Személyi és jelzáloghitelek, hitelkártyák, hitelkivál-
tások 48 órás elbírálással, hétvégén is. Banki ügyin-
tézõtõl, ingyenesen. 06 (70) 340 9229, 06 (30) 241
7364.
Négyrészes ifjúsági szekrénysor 20.000 Ft-ért,
nagyméretû íróasztal 15.000 Ft-ért eladó. 06 (70)
338 5085.
TETRA-H sárga elõnevelt csirke elõjegyeztethetõ áp-
rilis 26-ra. 06 (70) 339 1576.
Személy- és vagyonõr vállalná telephely õrzését Sár-
bogárdon és környékén. 06 (30) 684 7632, 06 (30)
553 7083. (006337)

Sürgõsen eladó kétszemélyes rekamié, 55 cm-es
TV, mosógép, centrifuga, gázrezsó és gázpalack. Te-
lefon: 06 (25) 461 642.
Családi ház eladó, háromszobás, tetõtér beépítéses.
Sárbogárd, Munkácsy u. 25. 06 (30) 488 5024. (006329)

Dunaújvárosi két szobás 2. emeleti panellakás el-
adó. Irányár: 8 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 850
4428. (006326)

Sárbogárdon Ady-lakótelepen másfél szobás lakás
eladó. 06 (30) 855 0727, 16 óra után. (006366)

Simpson Svalbi motorkerékpár eladó. 06 (30) 623
4892. (006230)

Középfokú angol nyelvtudással, érettségivel, virág-
kötõ-berendezõ szakmával fiatal nõ állást keres Sár-
bogárdon és környékén, részmunkaidõben is. Tele-
fon: 06 (25) 466 202. (006342)

Ruha-szerviz, vasalást, gyermekfelügyeletet vállal
tiszta, precíz, türelmes asszony. Telefon: 06 (20) 462
1682. (006342)

Téglalakás eladó Sárbogárd, József A. u., I. emelet,
54 m2. 06 (20) 211 5978. (006347)

Telek eladó Töbörzsökön. Víz, villany, csatorna, fúrt
kút van. 06 (20) 374 9280, 06 (70) 326 3962. (006344)

Sárbogárd központjában építési telek eladó. 06 (20)
972 9845. (006343)

Sárbogárdon, Posta utca elején 2005 m2-es, meg-
osztható építési telek eladó. Irányár: 13.200.000 Ft.
Telefon: 06 (20) 453 3203.
Ady-lakótelepen egyszobás lakás kiadó. 06 (30)
819 2563. (006236)

Palánta fóliába és szabadföldbe! 06 (30) 423 2616.
(006235)

Sárbogárd központjában elsõ emeleti erkélyes, fel-
újított lakás eladó. 06 (30) 356 4134. (006233)

Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754.
(006350)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel el-
adó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (006350)

Árpád-lakótelepen garázs eladó. 06 (70) 779 9322.
(006243)

A Papföldi ABC eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 916 5891.

Fanni presszóba felszolgálót felveszünk. Érdeklõdni a
helyszínen.

Sok munka, sok pénz! Mellékjövedelem, korlátok
nélkül! Telefon: 17.00 után, 06 (30) 676 5181. (006376)

Elõnevelt csirke, kacsa kapható, megrendelhetõ.
Szállítás megoldható. 06 (25) 460 340. (006450)

Eladó 240 l-es fagyasztóláda. 06 (70) 319 0922.
(006445)

Kutyakiképzõt keresek Sárbogárdról, vagy környé-
kérõl. 06 (30) 566 7121. (006440)

Fóliába való paprika-, paradicsom- és uborkapalánta
kapható! Sárbogárd, Honvéd u. 18. Érdeklõdni: 06
(25) 465 025.

Kis méretû, pucolt, bontott tégla korlátlan mennyi-
ségben eladó, 25 Ft/db. 06 (20) 491 0840. (006460)

Családi ház, lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (006179)

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

Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532 (756096)

Lakás eladó a Barátság-lakótelepen.
Telefon: 06 (70) 219 8373 (006312)

GYORS BARNULÁS SZUPER ÁRON!
9 perc: 550 Ft, 18 perc: 1.000 Ft.

ÚJ! Kéz-, lábápolás, MÛKÖRÖMÉPÍTÉS!
ZSUZSA KOZMETIKA Sárszentmiklós

(a MOL-kúttal szemben). 06 (25) 468 198

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁSOK

ELÕFINANSZÍROZÁSA 2008-BAN IS
A SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE Takarékszövetkezetnél

* MVH-hoz benyújtott igénylése után már hozzájuthat a támoga-
táshoz (területalapú támogatás, agrár környezetgazdálkodási
támogatás, tejtermelési támogatás)

* Területmérés nélkül is!
* Egyszerû konstrukció
* Gyors hitelbírálat!!!

Egyéb vállalkozói hitelek beruházáshoz, földvásárláshoz.
INTERNETES BANKI SZOLGÁLTATÁSOK

Várjuk kedves ügyfeleinket az alábbi kirendeltségeinken:
Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég,
Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.

„Helyben a helyiekkel a helyiekért”

ANGOL NYELV-
TANFOLYAMOK
Kezdõ: 30 órás
Középhaladó: 30 órás
Tankönyv: New Headway
Kezdés: 2008. július
Tanítás: péntek 16-20,
szombat 8-12 óráig
Helyszín: Petõfi Sándor
Gimnázium, Sárbogárd
Ár: 30.000 Ft+tankönyv

Tanár: Bodoki Tamásné
06 (70) 3765 261, (16 órától)
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Nyílt tér Gondolkodjunk!
Furcsa dolgok történnek a városban! Nem
akarom misztifikálni, de az élet elvárja tõ-
lünk, hogy alkalmazkodjunk a mai idõk-
höz. Na, de ki bírja ezt szó nélkül? Én nem!
Az utóbbi idõben azt vettem észre, hogy
egyesek nem köszönnek, mások sejtelme-
sen köszönnek. Nem nagy horderejû dolog
ez faluhelyen, de elgondolkodtam. Már ezt
sem, a legalapvetõbbet sem? Miért? Féle-
lem van a háttérben? Terror?
Azt olvastam valahol, hogy azokat a mun-
kahelyeket, ahol a vezetõk folyamatos
stresszt okoznak a munkavállalóknak, fo-
kozottan fogják bírságolni. Na, gondol-
tam, erre nekünk ingünk, gatyánk rámegy!
Manapság túlélõprogramokat kell kidol-
goznunk, ha a postára megyünk. Mi általá-
ban ketten megyünk a csekkeket befizetni,
elõtte fogadásokat kötünk tétre, befutóra,
hogy a két nyitott ablak elõtt melyikünk a
„kiválasztott”, aki jó sort választott.
A héten mindketten „szívtunk”! Nekem a
munkaügyi központban volt dolgom
ugyanabban az idõben, de voltak még fel-
adataim (bevásárlás stb.), a férjem a ren-
delõintézetbe készült, a 88 éves papát vitte
szakrendelésre. Megbeszéltük, hogy külön
autóval megyünk, hogy hatékonyak le-
gyünk. Keringtünk, mint az a bizonyos a le-
vegõben, egyszerûen nem tudtunk szabá-
lyosan parkolni. A lakótelepi parkolóban
mindenki tolatott, mint az idióta, mert

nem volt hely; a rendelõintézetnél nem le-
het parkolni; a „Lordok házánál” meg a
nagybetûs PARK akadályozza a közleke-
dõket.
Mi van itt? Kit kell likvidálni azért, hogy
valakire aljas indokból rá lehessen fogni,
hogy ESZE van? Senkinek nem esett még
le, hogy a parkosítás helyett, ami szerintem
maximum 26 családot érinthet, egy egész
város lakosságát hozták kényelmetlen
helyzetbe? Ezt a parkolóhelyet nem órák-
ra vették igénybe az emberek; kitettek va-
lakit, bevásároltak a környezõ boltokból,
hivatali ügyintézések kapcsán használták,
tehát állandó volt a mozgás, a cserélõdés.
Nem akartak ott gyökeret verni! Nem be-
szélve a balesetveszélyrõl!
A Túry Miklós utca és Ady Endre út ke-
resztezõdésében járnak buszok, pótkocsis
teherautók, személyautók és mellesleg ke-
rékpárosok is, akik „térdre, imára” úszhat-
ják meg az átkeléseiket. Ki foglalkozott ve-
lük? Nem lett volna egyszerûbb, ha egy na-
gyon egyszerû módszerrel szilárd burkola-
tot kap az a terület? Nem, ez a sárbogárdi
vezetõkben fel sem merül.
Visszatérve a köszönésre! Ha valakinek
ezentúl nem köszönök, elsõ ízben fogja fel
úgy, hogy nem vettem észre, második alka-
lommal már figyelmeztetés, nem tartom
érdemesnek a köszönésemre, harmadik
alkalommal már nem jegyzem
az ismerõseim között. Leír-
tam, nullára!

Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Kérdezték
A múlt héten nagy bûz jött a Serkövtõl, pe-
dig azt olvashattuk korábban az újságban,
hogy minden követelménynek megfelelõ-
en átalakították a trágyakezelést. Akkor
miért van a bûz?

Válasz
Megkerestem a Fiorács Kft. vezetõjét,
Baricsek Sándort, aki elmondta, hogy a
múlt héten szórta ki az ezzel megbízott vál-
lalkozó a szántás elõtti földekre a hígtrá-
gyát. A kiszórás után pedig folyamatosan
szántják le a területet, így a bûz gyorsan
meg fog szûnni. Sajnos volt egy idõszak,
amikor a szél Sárszentmiklós délnyugati
része felé fújt, ezért a szélsõ utcákban
érezhették a szagot. A kft. vezetõi igyekez-
nek a lehetõ legkisebb kellemetlenséget
okozni, ezért is szüneteltették a trágyaki-
hordást hétvégén.
Az okozott kellemetlenségért elnézést
kérnek.

Hargitai Lajos

Innen elszármazott hozzátartozónk,

SZABÓ GYULA GYÖRGY

2008. április 22-én elhunyt.

Temetése április 29-én, kedden,
14 órakor lesz a Huszár-temetõben.

A gyászoló család

SZOCI CSALÁDI MAJÁLIS MÁJUS 2-ÁN SÁRBOGÁRDON
a Hotel Kovács udvarán (Nyárfás vendéglõ, a sárbogárdi vasútállomás mellett)

Programok:

9.30 órától borverseny, halászléfõzõ-verseny; 10.00 órától gyermekprogramok: mazsola-muzsika Bíró
Krisztivel, rajz- és lufifújóverseny, vetélkedõk, arcfestés, légvár, kreatív sátor; 13.00 óra: közös ebéd;
14.00 óra: a Csámpai Country Road Club táncegyüttes mûsora; 16.00 óra: a sárbogárdi Csillagok roma tánc-
együttes mûsora; 17.00 óra: köszöntõ meglepetésvendéggel; 18.00 óra: Balázs Klári és Korda György mûso-
ra; 19.30 óra: tombolasorsolás.
A belépõ gyermekeknek ingyenes, felnõtteknek 1.000 Ft/fõ, amely tartalmazza az egész napos étel- és italfogyasztást (sör, üdítõ).

Reggelire lángos, ebédre pörkölt/halászlé, délután malacpecsenye! Várjuk kedves vendégeinket!
Dr. Szabadkai Tamás elnök


