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Tisztelt Szerkesztõség!
Megérkezett ismét a csapadékos évszak. Nem tudom, kinek a dolga a csapadékelvezetõ árkok tisztántartása, de eléggé el vannak
hanyagolva Sárbogárdon.
A mi házunk elõtt takarítjuk az árkot, de hiába, mert itt áll meg a
víz, és néhány méterrel arrébb nem fogja „átugrani” a szemetet.
A vasútállomás állapotát a csatolt képek tükrözik.
Vannak olyan emberek, akik gyalog próbálják megközelíteni az
állomást, ami eléggé nehézkes, ha esik az esõ.

Szombaton Cecén a Jókai utca és a mûvelõdési ház környéke benépesült gépekkel, kiállítósátrakkal és messzirõl jött vendégekkel. Ezen a napon Cecén rendezték ugyanis az országos gazdatalálkozót és az ifjú gazdák második kongresszusát.
Írásunk a 3. oldalon olvasható.

Ha nem akarják megcsinálni a járdát és az utat, én ezt is megértem, de akkor folyamatosan biztosítsák azt a vízmélységet, melyben a csónakok közlekedni tudnak — talán lesz egy vállalkozó,
akitõl bérbe lehet venni arra a néhány percre, amíg átkelünk.
Vagy vigyek magammal fürdõruhát és békatalpat is, ha a fõvárosba szeretnék utazni vasúton?
Érdekes, hogy néhány lusta ember több száz honfitársa mindennapjait tudja megnehezíteni!
Kérem, hívják fel az illetékesek figyelmét a fenti problémákra!
Köszönettel: Koller Tamás

Kék hírek
Címek a rendõrségi krónikából:
Láncfûrész ócsón, Loptak a gimiben, Résen a polgárõrök, Mezõszilasi füvesek, Hamis pénzzel fizetett, Szétlopják a bezárt
gyárat, Késelés a presszóban, Elõzésbõl baleset.
Részletes beszámoló a 9. oldalon olvasható.
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Botrány a cecei Fidesz-gyûlésen
Múlt héten, március 17-én a Magyar Gárda hét fõvel, egyenruhába öltözve jelent meg Cecén egy zártkörû Fidesz-gyûlésen, amelynek Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselõjelöltje volt a vendége. Mivel ez zártkörû összejövetel volt, oda a sajtót
sem hívták meg. Lapunk és a Bogárdi TV számára az esemény
után Sárbogárdon készítettünk interjút Deutsch Tamással a június 7-ei európai uniós parlamenti választással kapcsolatban.
Mint késõbb megtudtam, a zártkörû cecei Fidesz-rendezvény
elõtt Deutsch Tamás kijelentette, hogy mindaddig be sem megy a
terembe, amíg a Magyar Gárda ott van, mivel ez nem a Magyar
Gárda összejövetele, hanema Fideszé. Némi szóváltást követõen
a gárdisták elhagyták a termet.
Ennyi lenne a hír.
A héten azonban elektronikus levelet kaptam Kiszl Tibor Fejér
megyei gárdakapitánytól. Ebben a levélben õ, és másik aláíróként
Kovács Lajos gárdista kifogásolták, hogy a múlt heti Deutsch Tamással készített interjúban nem számoltunk be a gárdisták megjelenése miatti botrányról.
Mivel ott sem voltunk ezen a zártkörû rendezvényen, errõl nem
tudtunk beszámolni, mert nem jutott tudomásunkra a botrány.
Errõl most utólag adok tehát hírt. De természetesen ehhez nem
csupán Kiszl Tibor beszámolóját használtam fel, hanem megkérdeztem a Fidesz részérõl a rendezvény szervezõit, Rigó Lászlót és
Varga Gábort is.
Mint kiderült, nem kapott meghívást a rendezvényre Rigó Lászlótól Kiszl Tibor és a Magyar Gárda.
Rigó László ugyanis arról tájékoztatott, hogy a területi megbeszélésre a környezõ településekrõl a Fidesz-szimpatizánsokat és a Fidesz tagjait hívták meg. Így hívták meg Vajtáról Kovács Lajost
mint Fidesz-szimpatizánst, mert õ valóban sokat dolgozott a
választások idején a Fidesz kampányában.
Rigó László és Varga Gábor elmondták, hogy álmukban sem gondolták, hogy Kovács Lajos nem Fidesz-szimpatizánsként jelenik
meg a zártkörû összejövetelen, hanem frissen avatott gárdistaként a Magyar Gárda egyenruhájában, hat másik egyenruhás gárdista kíséretében, ráadásul egy másik párt, a Jobbik képviseletében. Hiába próbálták vele megértetni ennek abszurditását, megsértõdött, és oda nem illõ szavakkal sértegette Deutsch Tamást.
Kiszl úr megyei gárdakapitánynak a szerkesztõségünknek írt levele szerint az alábbiakat mondták Deutsch Tamásnak: „Nem jel-

mezbálba jöttünk, de nem is zsidó bálba, és nem a hanuka ünnepére,
mert akkor gyertyát is hoztunk volna.”
Ezután elhagyták a termet. Nem mentek azonban el, hanem megvárták az elõcsarnokban, míg vége lett a Fidesz-gyûlésnek, sorfalat álltak, és lefényképeztették magukat, ahogy Deutsch Tamás
kijött a terembõl.
Kiszl úr levelében említést tesz a gárdisták megjelenésének és látványos fellépésének valódi szándékáról is. Ezt írja: „A legjobb alkalom lenne megragadni az alkalmat, s megalakítani a Jobbik helyi
szervezetét.” Magyarul pártpropagandát akart kifejteni a Fidesz
rendezvényén.
De ha Kiszl úr meg akarja alakítani a Jobbik cecei helyi szervezetét, miért a Fidesz kaszájával vágja a csalánt? Ezek után miért csodálkozik, ha a rendezvényen az egyenruhás demonstrációjukat eltanácsolják onnan?
Céljuk egyértelmû és világos. Miként ezt a szerkesztõségnek küldött levelében írja: „Az elmúlt évek eseményei alapján teljes mértékben a Jobbik Magyarországért Mozgalom mellett döntöttünk, magunk mögött hagyva a Fidesz sunyi, alattomos vezetõit s politikáját.”
Ha ez így van, akkor mit keresnek az egyenruhába öltözött gárdisták a „maguk mögött hagyott, sunyi Fidesz” zártkörû összejövetelén, a Jobbik elnevezésû párt támogatójaként, s miért csinálnak
ott a sajtónak címzett, látványos parádét?
Hargitai Lajos

Elhunyt László Sándorné
Csendesen ment el, szinte észrevétlenül, ahogyan az utóbbi idõben élt. Pedig nem akárki volt õ.
Õ volt Katika, aki 27 évesen lett igazgató Vajtán. Aztán 1970-tõl
igazgatóhelyettes, majd igazgató a III. Számú Általános Iskolában Töbörzsökön. Majdnem 20 évig vezette ezt az iskolát, nem
kis sikerrel, s tanította a magyar és orosz nyelvet.
1985-ben ismertem meg õt mint tanár. Ma is hálás vagyok azért,
amit tõle tanultam.
Törékeny alkatában kemény, szigorú, következetes ember lakozott. Tiszteltük õt példamutató munkájáért. Sokat követelt tõlünk, szúrós tekintetével nagyszerûen tudott fegyelmezni —
nem csak a gyerekeket. De azért szerettük finom humorát, emberségét. Nagyon szerette a tisztaságot, a rendet mindenben, a
fejekben is. Talán ezért szerette Móriczot is.
A rendnél talán csak a családját és a virágokat, növényeket szerette jobban. „Egy másik életemben kertész lennék” — hallottam tõle. Talán a fák voltak a példaképei, nem a nád. Nem lehe-

tett meghajlítani, csak eltörni, kettétörni. Asszonyban ez
kivételes tulajdonság.
Igazi — ma már kihalófélben lévõ — pedagógus volt, aki oktatott és nevelt. Így együtt!
Õ írta egy évkönyvben:
„Ehhez a hivatáshoz sokkal több szív kell, mint tudás. A hang
bársonyos legyen és barna, a simogatás megnyugtató, a dicséret
õszinte, az elmarasztalás kezet fogó.”
Sok gyermeket tanított, sok embert irányított vagy éppen segített a tanári pályára. Megérdemelte volna, hogy többen kísérjék
el utolsó útjára.
„Keresheted õt, nem leled, hiába
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövõben
akárki megszülethet már, csak õ nem.”
Búcsúzom tõled.
Pirosné Kocsis Anna
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Gazdatalálkozó Cecén
Szombaton Cecén a Jókai utca és a mûvelõdési ház környéke benépesült gépekkel,
kiállítósátrakkal és messzirõl jött vendégekkel. Ezen a napon Cecén rendezték
ugyanis az országos gazdatalálkozót és az
ifjú gazdák második kongresszusát.
A Jókai utcában sok mezõgazdasági gépet
állítottak ki a különbözõ forgalmazó cégek. A vetõmag-forgalmazók is megjelentek, s kínálták termékeiket. Bemutattak
egy fahulladékot daraboló masinát is. Ennek forgalmazója elmondta, hogy egy ilyen
gép mûködtetése rendkívül gazdaságos. A
felaprított erdei hulladék, nyesedék brikettálható, illetve zsákozva igen jó áron eladható.

ter mutatta be Cecét, méltatva, hogy a
rendszerváltás óta ismét teret nyert a háború elõtt oly híres cecei kertkultúra.
A kongresszus résztvevõit köszöntötte
Glattfelder Béla, a Fidesz európai uniós
képviselõje. A meghívóban beharangozott
Gráf József mezõgazdasági miniszter nem
érkezett meg, feltehetõen az éppen akkor
zajló MSZP-s választmányi ülés miatt.

lidaritás-bolthálózat szervezése. Ez elõrevetíti egy jövõbeli összefogás lehetõségét,
mely révén a helyben feldolgozott, jó minõségû magyar termékek olcsón juthatnak
el a magyar fogyasztókhoz.

A Jókai utcában és a kultúrház elõcsarnokában is állított fel bemutatóhelyet az
Aranyponty Zrt. halgazdasága Rétimajorból. A tájékoztatókon kívül meg lehetett
kóstolni apró kis szendvicsek formájában
az általuk készített busafasírtot.
A mûvelõdési ház elõcsarnokában ütöttek
tanyát a méhészek, borkereskedõk, s meg
lehetett kóstolni a jobbnál jobb hazai gyümölcspálinkákat is. A méhészek az ismert
akácméz mellett különleges aromájú vaddohány-mézet is kínáltak.
A gazdatalálkozó résztvevõit Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte, majd Varga Gábor polgármes-

Kiss Miklós bemutatta az Ifjú Gazda Tagozatot. Jakab István, a MAGOSZ elnöke
a gazdatársadalom helyzetérõl és lehetõségeirõl adott tájékoztatást. Keszthelyi
Krisztián a pályázati lehetõségekrõl beszélt. Dr. Budai József a MAGOSZ marketingtevékenységérõl szólt. Elmondta,
hogy országszerte futótûzként terjed a szo-

A résztvevõk hozzászólásaikban a mezõgazdaság lehetõségeit korlátozó kormányzati intézkedéseket kifogásolták. Többen
panaszolták a mezõgazdasági jármûveket
sújtó közlekedési szigorításokat. Ha nincs
útvonalengedélye egy széles nyomtávú
traktornak, százezres nagyságrendû bírsággal sújthatják a tulajdonost, útvonalengedélyt kell kérni alkalmanként, és az is
nagyon sokba kerül. Miért nem lehet egész
évre megkérni az útvonalengedélyt? – kérdezték.

S

okan már nem is tudják talán, hogy a
„koszorúcska” szó mit jelent. Talán a
60-as években ment ki végképp a divatból
az egész falut megmozgató esemény, a
tánciskola befejezéseként rendezett „koszorúcska”, amelyen a tánciskolában megtanult táncokat mutatja be a falu zsenge ifjúsága. Ezt a régi hagyományt elevenítették
fel a szombaton este rendezett táncbemutatón a cecei iskola felsõ tagozatos tanulói.
Az erre az alkalomra varratott báli ruhákban vonultak be a tánciskolások szüleik,
hozzátartozóik tapsától kísérve, s táncoltak
angolkeringõt, bécsi keringõt és több latin
táncot. A bemutató végén minden tánciskolás oklevelet kapott, majd felkérték szüleiket egy táncra. A közös csoportkép elkészülte után lelkesen iratkoztak fel a haladó
kurzusra a gyerekek.
A bemutatót bál követte, melyen Szabó
László szolgáltatta a zenét.
Hargitai Lajos

Koszorúcska

Hargitai Lajos
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Pályakép
Interjú Sárközi Lászlóval
Sárközi László nyugalmazott testnevelõ, történelem—magyar szakos
pedagógust március 15-én a Fejér
Megyei Közgyûlés Terstyánszky
Ödön-díjjal tüntette ki. Már nem ez
az elsõ elismerés, amit kapott, hiszen 2007 augusztusában díszpolgárrá avatta a sárbogárdi képviselõ-testület, és korábban több szakmai elismerésben is részesült.
— Melyikre a legbüszkébb a sok díj közül,
amit már magáénak tudhat? — kérdeztem
tõle keddi beszélgetésünk alkalmával.
Sárközi László: — Két hete fejezõdött be a
Suzuki Barta helyi kézilabda-bajnokság.
Itt két volt tanítványom, Takács Lajos és
Bodoki György (akik a mai kézilabdacsapatnak is edzõ—játékosai) egy kis trikót
nyújtottak át nekem, amelynek a hátulján
egy kegyetlen szám volt: 68. Ez az én életkoromat jelenti. Az ezt megelõzõ 40 perc
— amikor ez a két fiatalember egymás ellen küzdött két csapatban, és utána a két
csapat egymás nyakába borulva, egymást
éltetve köszönte meg az arany- és az
ezüstérmet — mindennél többet érõ elismerést jelentett nekem.
— Mikortól foglalkozott kézilabdával, illetve
sporttal?
— Gyerekként én is Grosics, Puskás meg
Kocsis szerettem volna lenni, azonban a
rossz testalkatom miatt rájöttem: nem sok
esélyem van arra, hogy híres sportoló legyek. Attól az érzéstõl azonban, amit a
sport jelentett abban a világban, nehéz volt
elszakadni, és szerettem volna megmutatni, hogy én is érek valamit. Láttam az osztálytársaimat, barátaimat, hogy a grundon
10-12 évesen milyen ügyesen futballoznak.
„Hú, ha nekem ilyen csapatom lenne, és
azzal felvonulnék!” — ezek a gondolatok
gyerekkoromban kialakultak bennem, de
akkor még nem tudtam megvalósítani, hanem a pálya szélén ültem a padon, odahaza
meg fölvettem a kapott kapusmezt. Volt
egy nagy tükrünk, az elõtt billegettem magam, hogy engem majd megtapsolnak,
mert remek kapus lesz belõlem. Természetesen nem így történt, de nekem az is
nagy örömet jelentett, hogy az akkori testnevelõ tanár, Újvári Lajos bácsi megtisztelt azzal, hogy én voltam az iskolaválogatott cserekapusa.
— Más sportokban nem gondolkozott?
— Lehetõségként volt még az asztalitenisz, ahhoz nagyszerû érzék kellett volna,
ami szintén nem volt meg bennem. A barátom viszont Sárbogárd bajnoka volt, és nekem az is örömet okozott, ha együtt mentünk és gyakorolhattunk. A katonaságnál
erõsödtem valamit, de az sem gyõzött meg

arról, hogy belõlem lehet sportoló. Viszont édesapám, édesanyám és a nõvérem
is szerette a könyveket. Nekem a legnagyobb szenvedélyem az olvasás, a sport
csak utána következik. Az ember nemcsak
nyaktól lefele létezik, hanem nyaktól fölfelé is. Az olvasás olyan plusz többletet ad,
amivel teljes értékû embernek érzem magam. Ezt édesanyám fogalmazta meg a legjobban. Egy utcában laktunk, a Tinódi utca
végén, és amikor beszélgettünk Solohov
Csendes Donjáról, õ így fogalmazta meg
az író nagyságát: „Tudod, ez az ember úgy
írta le a történetet, hogy ha én kimegyek a
házból és végignézek az utcán, akkor látom ennek a könyvnek a szereplõit, mintha
ott élnének.” A könyvek hatására lettem
történelem—magyar szakos tanár. Így
kezdtem a pályafutásomat, 6 évig csak ezt
tanítottam Alapon.
— Akkor még abszolút nem is volt képben a
testnevelés?
— Nem. Viszont volt Alsószentivánon egy
nagyon szép lány, szintén magyar—történelem szakos, és szerettem volna, ha õ is
Alapon tanít. Nagyon rendes igazgatónk
volt. Megkérdeztem, hogy nem lehetne-e
áthozni az én kedvesemet tanítani az alapi
általános iskolába. Azt mondta, éppen jókor szóltam, mert a testnevelõ tanár Budapestre megy; ha elvállalom a testnevelés
tanítását, akkor jöhet a kedvesem tanítani
Alapra. Így lett Sárközi Lászlóból testnevelõ tanár.
Volt egy 16 méter széles, 30 méter hosszú
földterület. Szabados János, az akkori gépállomás igazgatója és a fia, Szabados Tamás (aki akkor került az alapi általános iskolába tanítani, és szerette a sportot) segített abban, hogy labdafogó hálókat csináljunk. A hatost téglákból raktuk ki a homokba. Ott kezdtünk el kézilabdázni, és
három és fél évnyi munka után jutottunk el
az elsõ dicsõséghez: 1971-ben Miskolcon
az országos döntõben az alapi általános iskola leánycsapata az 5. helyen végzett az
úttörõolimpián. Ezután a tanácstól kaptunk egy földterületet, ahol már egy modern, 40x20-as, salakos kézilabdapályát
építhettünk. Amikor este egyedül maradtam, és elõször meglocsoltam a szürkének
tûnõ piros salakot, az tûzpirossá vált. Meghúztam rajta a fehér vonalakat, aztán leültem, és elkezdtem sírni, olyan szép volt. A
pálya elkészítésében részt vett a fél falu,
ahogyan aztán Sárbogárdon Steitz Ádám
tanár úr vezetésével megépült ez a pálya is.
Aztán az eredmények jöttek egymás után.
Közben megszereztem az edzõi oklevelet
kézilabdából és labdarúgásból is. Csodálatos idõszak volt az! A megyei I. osztályban
is szerepeltünk az alapi kézilabdásokkal.
1980-ban azonban nagy változás történt.

— Miért a kézilabda lett a fõ irány, miért
nem a futball, hogyha gyerekkorában a futball jelentett többet az Ön számára?
— Akkor nekem a kosárlabda tetszett a
legjobban. De olyan érzéketlenek az ujjaim, hogy ha dobni kellene kosárra, 8 induló
közül a 9. lennék. De azért minden kedden
este jöttem haza Alapról, mentem be a
gimnázium termébe kosárlabdázni. Alapon, az elsõ pályán, amikor a labdát ledobtam, az ott maradt a homokban, nem pattant vissza. Így a kosárlabdát nem tudtuk
megvalósítani. Viszont kézilabdázni úgy is
lehet, hogy a labdát passzolod. Így a kézilabdát mi tényleg járattuk. Csak idõvel szerettem meg a kézilabdát, de megtaláltam
benne ennek a sportágnak a gyönyörûségeit.
— Említette, hogy a 80-as években következett egy nagy változás. Mi volt ez?
— Jó barátságba kerültem Steitz Ádámmal. Nem hétköznapi ember Õ, a halála
után sem szabad elfelejteni senkinek. Õ
sok sportággal foglalkozott, én pedig, mint
a fölkantározott ló, elsõsorban atlétikában
és kézilabdában versenyeztem.
Sárbogárdon Steitz Ádám érdemeként egy
csodálatos csarnok volt, szabadtéri pályák,
új iskola tornateremmel, és én beleülhettem ebbe a paradicsomba, a gyerekekkel
foglalkozhattam, nem kellett külsõ dolgokra fordítani az energiámat. Csodálatos
eredményeket lehetett itt elérni. A kézilabdás lányok (Németh Klári, Varga Ildi,
Herczeg Zsuzsi és még sorolhatnám) nagy
része a 100 méterrel odébb lévõ gimnáziumba ment középiskolába, így még 18 éves
korukig foglalkozhattam velük. Az volt
életem legnagyobb dicsõsége, hogy velük a
nemzeti bajnokság I. osztályáig juthattam.
A sárbogárdi pályán olyan csapatokkal játszottunk, mint a Gyõr, Békéscsaba, Tatabánya, Vasas, Ferencváros. A legjobb
eredményünk a 4. hely volt, a legrosszabb a
9. Ezek közül a lányok közül aztán sokan
bekerültek a felnõtt csapatba, az NB II-be.
8 évi munka után jutottunk el idáig. Úgy
éreztem, ennél szebb dolgot az életemben
nem lehet elérni. De elérkezett az az idõ,
amikor azt mondtam, hogy nincs tovább,
mert fizikailag, szellemileg rettenetesen
elfáradtam, ahogy versenyrõl versenyre
jártunk. Próbáltam átadni a stafétát, de
úgy, ahogy én szerettem volna, már nem
mûködött. Ekkor jött 1989-90, amikor a
Mészöly iskola igazgatója lettem.
— Késõbb pedig testületi tag is.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

— Igazgatóként egy év után rájöttem: ha
valamit el akarok érni az iskolában, akkor
el kell menni az önkormányzathoz. Megtanultam sárbogárdi szinten politikusnak
lenni; a besározódott politika által én is sárossá váltam. Arra a 10 évre nem jó szívvel
gondolok vissza.
— Az igazgatóság mellett hány évig volt képviselõ a testületben?
— 92-ben lettem igazgató. A költségvetésnél rájöttem, hogy a következõ választáson
el kell indulni. Nem volt nehéz; igazgatóként és a kézilabdás múlttal háromszor
több szavazatot szereztem, mint a többi jelölt együttvéve. De ez nem annak szólt,
hogy belõlem micsoda ragyogó politikus
lesz. Így könnyû volt két cikluson keresztül
képviselõnek lenni. Aztán be is fejezõdött
a pályafutásom, mert lejárt az igazgatói
kinevezésem.
— Viszont bizottsági tagként máig is részt
vesz az önkormányzat munkájában.
— A civil, ifjúsági és sportbizottság külsõs
tagja vagyok.
— Sokan, akik nyugdíjba vonulnak, visszavonulnak a közélettõl, nem foglalkoznak a
politikával, hanem inkább csak olyan dolgokkal, amik az élet kellemesebbik részei.
Tanár úr mégis aktív maradt ezen a téren. És
most, hogy újraindult a kézilabda, abba is
teljes erõvel vetette bele magát.
— Csak így érdemes élni. Annyi mindent
felvállaltam, hogy most, hogy a feleségem
nyugdíjas lesz, majd egy-két reszortot átadok neki. A kedd és a csütörtök szent nap,
mert van négy öreg barátom, akikkel
összejövünk teniszezni, nyáron Simontornyán, télen pedig itt, a tornacsarnokban.
Ilyenkor úgy érzem, hogy újra huszonéves
vagyok. Ezenkívül elnöke vagyok a Fejér
Megyei Diáksport Szövetségnek, ahol Sárbogárdot és a környezõ településeket képviselem. A bajnokságokon találkozom a
régiekkel, fiatal és idõsebb pedagógusokkal. Mivel fiatalok között vagyok, ez jó hatással van rám. Sárbogárdon elindítottuk a
Suzuki Barta kézilabda-bajnokságot. Nem
is gondoltam volna, hogy ilyen népszerûségre tesz szert, és ilyen sokan szeretik a
kézilabdát. Ennek a szervezése rengeteg
munkát jelent, amiben a feleségem mellett
sokan segítenek. Hozzákezdtünk egy férfiés egy nõi válogatott felállításához; az
egyesület bejegyzése zajlik. Az utolsó tervem, hogy a férfi és a nõi csapat is eljusson
legalább a megyei I. osztályba, és akkor két
bajnoki mérkõzés lenne a tornacsarnokban. Ha ez megvalósulna, akkor azt mondom, hogy érdemes volt ebbe belevágni.
Akárcsak a zene, vagy a festészet, a sport is
egy csodálatos dolog. Az egyik volt tanítványom fogalmazta meg: „Tudja, tanár úr,
azért mibelõlünk, ha kõmûves is vagyok,
de rendes ember lett, talpon tudtunk maradni. Ezt köszönhetjük egy kicsit a kézilabdának is.”
A teljes beszélgetésrõl készült felvételt a Bogárd TV adásában tekinthetik meg.
Hargitai Kiss Virág
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Az alapi kézilabda ünnepe
Szombaton este az alapi vadászházban találkoztak az elsõ sikereit mintegy 40 évvel
ezelõtt, 1979-ben arató, híres alapi kézilabdacsapat tagjai és mindazok, akik akkor
az alapi sportélet nagy eredményei körül
bábáskodtak.

Méhes Lajos, aki szintén tagja volt a hajdani nagy alapi csapatnak, a sporttársak feleségeit virággal lepte meg.
Eközben Szemler János és felesége elkészítették Toldi Ferenc kukta segítségével a
közös vacsorát, a kitûnõ vaddisznópör-

Este nyolc óra után kezdõdött az ünneplés,
mert a hajdani csapat több tagja még mindig aktív sportolóként Sárbogárdon játszott bajnoki meccset Dunaújváros csapata ellen. Az eseménynek családias hangulatot adott, hogy az ünnepeltek és a segítõk, támogatók feleségükkel, férjükkel
együtt jelentek meg.

költet, melyhez az alapanyagot a Sárréti
Egyetértés Vadásztársaság biztosította.
Köõ Imre pékmester adta a közös vacsorához a kenyeret és egy hordó sört, amit ott
melegében csapra is vertek
Az asszonyok is szolgáltak meglepetéssel.
Halasi Lajosné, Kisariné, Lukács Gyöngyi,

Az ünnepelteket Méhes Lajosné polgármester asszony köszöntötte, és meglepetéssel is szolgált: a régi kézilabdás fotókból
készült, mûvészi színvonalú emlékalbumot adott át minden régi csapattagnak,
edzõnek. Az albumok nézegetése közben
Sárközi László és Zámbó Tibor a csapat
régi tagjaival és a két volt edzõvel, Kaszás
Lajossal és Szemler Gézával, valamint a
mostani edzõvel, Fekti Józseffel együtt
emlékeztek vissza a régi idõkre, s arra,
hogy mit jelentett nekik személy szerint is
a kézilabda.

Molnárné Hoffer Krisztina, Szemler Gézáné, Horváth Pálné, Biber Zoltánné és
Vámosiné Somogyi Veronika süteményeket sütöttek és gyümölcssalátát készítettek
a szép alkalomra.
A visszaemlékezések alatt Boros Laci szintetizátorán a negyven évvel ezelõtti idõket
megidézõ nosztalgiazenét játszott.
Jó hangulatban, éjjel kettõig töltötték
együtt az idõt a régi barátok
Hargitai Lajos
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A tartásdíj sincs Hírek a miklósi iskolából
biztonságban?
Meglepõ panasszal kereste fel szerkesztõségünket Roszkopfné Stadler Annamária.
Férjétõl elvált, és egyedül neveli két közös
gyermeküket. A bíróság úgy határozott,
hogy a férj fizetésének 40 %-át a munkahelye minden hónapban vonja le, és utalja
át volt felesége bankszámlájára. A levont
összeget, havi 24.000 Ft-ot a cég 2007 novemberéig rendesen átutalta, aztán annak
ellenére, hogy az összeget a volt férj
fizetésébõl levonta, hónapokig nem utalt
semmit.
Az anya ekkor ügyvédhez fordult. A Szabadkai Ügyvédi Iroda járt el az ügyben, és
felhívta a vállalat figyelmét, hogy a tartásdíj átutalásáért készfizetõ kezességi felelõsséggel tartozik. Akkor fél évig rendesen
átutalták a havi tartásdíj összegét, de az elmaradást visszamenõleg nem rendezték,
majd júniustól ismét rendszertelenül
fizettek, illetve nem utalták a tartásdíjat.
A sárbogárdi bíróság 2008. október 15-én
kelt végzésében ezért 25.000 Ft rendbírsággal sújtotta a céget. A 2009-ben kiküldött fizetési meghagyásra sem reagáltak.
Az édesanya összeszámolta: eddig a férjétõl levont összesen 204.000 Ft tartásdíjat
nem utalt át a cég.
Egyik korábbi levelükben pénzügyi nehézségekre hivatkoztak. De hát a levont tartásdíjat nem használhatják fel saját célra!
Most úgy tûnik, hogy felszámolás kezdõdött a cégnél, és a volt feleség azért aggódik, hogy a pénze v égképp elvész, ezért a
rendõrséghez fordult, és feljelentette volt
férje munkahelyét azért, mert visszatartotta a levont tartásdíjat.
A gyárak, üzemek, építési vállalkozások
egymás után építik le dolgozóikat, vagy
zárnak be végleg. A válság sok családot kilátástalan helyzetbe hoz. A fenti ügy, amellett, hogy egy cég vergõdésérõl is szól, szól
arról is, hogyha felszámolják azt a céget,
nem biztos, hogy hozzájut a család ahhoz a
pénzhez, ami õt jogosan megilleti.

A híreket az iskola újságíró szakkörösei
szerkesztették (Gebhardt Éva, Brúzsa Annamária, Varga Júlia, György Letícia, Lak
Vivien és Farkas Anna) Zelmanné Varga
Zsuzsanna tanárnõ vezetésével.

Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny iskolánkban
2009. február 18-án rendezte meg iskolánk
a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
területi fordulóját. Négy iskola csapatai
mérték össze tudásukat — a sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnáziumból, a cecei Ilylyés Gyula és a sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskolából érkeztek hozzánk diákok, és természetesen negyedikként a mi
iskolánk, a Sárszentmiklósi Általános Iskola képviseltette magát.
Az ünnepélyes megnyitó után, ahol elmondták, hogy a helyesírás mellett nagyon
ügyeljünk a szabályos betûformákra és betûkapcsolásokra, szétszéledtünk évfolyamonként.
Elõször tollbamondást írtunk; mi, hetedikesek például a perui aranybányákról. Néhány perces pihenõ után következett a feladatlap megírása, mely különbözõ helyesírási problémákat érintett.
A verseny után fáradtan, de bizakodással
telve tértünk haza otthonainkba.
Két nappal a verseny után nagyon örültem,
amikor magyartanárom közölte velem,

hogy a hetedik évfolyamon én nyertem
meg a versenyt (megyei szinten a 3. legjobb
eredménnyel). Az öröm mellett, persze, ez
újabb munkát is jelentett, hiszen azóta a
megyei fordulóra kell készülnünk, amely
Székesfehérváron lesz április 4-én.
Varga Júlia 7. b

(Az alul található táblázatban közöljük a
verseny hivatalos végeredményét.)

Alsós területi helyesírási
verseny
2009. március 11-én volt az alsós területi
helyesírási verseny iskolánkban, melyre
Mezõszilasról, Cecérõl, Sárbogárdról és
Töbörzsökrõl is jöttek gyerekek.
Elõször bekísértek minket az egyik tanterembe, ahol az asztalon ennivaló és innivaló volt. Az igazgatóhelyettes néni köszöntött minket, majd a versenyzõk bementek
egy másik tanterembe. Ott Rozika néni elmondta, hogyan lesz a verseny menete.
Miután mindenki befejezte az írást, újra
átmentünk abba a tanterembe, ahol elõször voltunk. A tanár nénik kijavították az
írásokat addig, míg mi ettünk. Mire jóllaktunk, õk is megérkeztek. Kihirdették az
eredményt, és gratuláltak hozzá mindenkinek. Sajnos én nem értem el helyezést, de
jövõre megpróbálok jobban teljesíteni.
Bátai Nóra 4. a

Hargitai Lajos

A nagy sikerre való tekintettel újra szeretettel várjuk a mészölyös szülõket,
az iskola pedagógusait, dolgozóit, barátaikat, akik emlékeznek még a
nyolcvanas, kilencvenes évek fergeteges DISZKÓPARTIJAIRA!
Itt az ideje, hogy felelevenítsük a régi szép idõket!
Újra táncra hívunk hát a Mészöly Géza Általános Iskola aulájába, ahol

2009. április 18-án 20 órától

NOSZTALGIADISZKÓT rendezünk!
Belépõjegyek csak elõvételben, az iskola portáján (8—15 óráig)
kaphatók 700 Ft-os áron (ami egyben tombolajegy is!).
Az est bevételével alapítványunkat gazdagítjuk!
SZMK, Iskolaszék
Diákok a rendezvényt nem látogathatják!
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HIRDETÉSEK

Dunaújvárosi építõipari vállalkozás

ZSALUZÓ-ÁCS
munkatársakat keres.

Jelentkezni: 06 25 283 383-as vagy a 06 30 250 7759-es
telefonszámon vagy a 06 25 283 542-es faxszámon lehet.
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HÚSVÉTI
SZÕNYEGVÁSÁR
a Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám
alatti SZÕNYEGÜZLETBEN
március 26-tól április 11-ig!
SZÕNYEGPADLÓK,
PVC-PADLÓK,
SZEGETT SZÕNYEGEK,
TAPÉTÁK

5–10–15–20 %-os
engedménnyel kaphatók a készlet erejéig.
Nyitva: hétfõtõl péntekig,
8-12-ig, 13-17-ig, szombaton 8-12-ig.

Telefon: 06 (25) 463 587

Figyelem!

GÉPKÖLCSÖNZÕ
tevékenységünket az alábbiakkal

KIBÕVÍTETTÜK
laminált padlók, szegélylécek, alátétfóliák, ragasztók, valamint munkavédelmi
eszközök, felszerelések, védõruhák,
védõcipõk, -kesztyûk és HITACHI
szerszámgépek forgalmazásával.
Sárbogárd, Gilicze köz 7.
Telefon: 06 (25) 460 528
Nyitva: H-P: 7-12-ig, 13-17-ig, SZO: 7-12-ig.
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Megyebajnok gimis kézisek
A Petõfi Sándor Gimnázium leány
kézilabdacsapata (V-VI. korcsoport,
17-18 évesek) a megyei középiskolák
bajnokságának amatõr kategóriájában megnyerte a megyei bajnokságot.
Ezzel bejutott az országos döntõbe,
amely Békéscsabán lesz április 17-18-án.
Virág Mária, a csapat edzõje elmondta, hogy a döntõben a székesfehérvári
Árpád Szakképzõ Intézet, a dunaújvárosi Lorántffy szakközépiskola és a
Dunaferr szakközépiskola csapataival mérték össze erejüket, melybõl 5
gyõzelem és 1 döntetlen született.
A sárbogárdi gimnazista kézilabdások nagy lelkesedéssel pótolják a
megfelelõ tárgyi feltételek hiányát.
Az iskolában nagy az érdeklõdés a kézilabda iránt. 45 fõ vesz részt rendszeresen az edzéseken 5-tõl 12. évfolyamig. Jellemzõ, hogy a körzeti diákolimpián az 5. osztályos fiúk 2. helyezést értek el. Õk a jövõ reménységei.
/H/

Diszkalkulia, avagy a számolásgyengeség
Sorozatunk következõ része a számolási zavarokról, számolásgyengeségrõl tájékoztat, mely probléma ugyanolyan jelentõségû
lehet, mint az elõzõekben már tárgyalt olvasás- és írászavar.
A 1990-es évek elején még sem a tanárok, sem a szülõk nem ismerték a diszkalkulia jelenségét, a számolási zavar okát, és azt
sem tudták, milyen szakemberhez, melyik intézményhez fordulhatnak segítségért. Ma már egyre szélesebb körben ismert ez a fogalom, és a segítségnyújtás helyszínei, szakemberei is elérhetõk.
Az iskolai kudarcok kialakulásában a nyelvi nehézségek mellett
ugyanis egyre inkább a matematikai teljesítménygyengeség játszik szerepet.
A diszkalkulia különbözõ számtani mûveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép
felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének nehézsége.

Elsõdleges okai
A háttérben általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik
meg, melynek következtében zavart az érzékelés, észlelés folyamata, sérült a gondolkodás, az emlékezet és a figyelem.

Másodlagos számolási zavar
Ezek pszichikai reakcióként keletkezhetnek, stresszhatásként,
mely a számolással van összefüggésben. A félelem és szorongás
egészen sajátos módon legátolja a számolási gondolkodást. Ha a
hibázást és a helytelen választ az osztály magatartása és a tanár
személye szégyellnivalónak és megalázónak ítéli, máris nyitva áll
az ajtó a másodlagos számolási gyengeséghez.

Mik a tünetek?
Óvodáskorban:
— nagy- és finommozgásbeli ügyetlenség, a testnevelési foglalkozásokon észrevehetõ sete-suta mozgás;
— a játékos számlálgatástól, valamint a versmondástól, bármely
szöveg megtanulásától való idegenkedés;

— a gyurmázástól, puzzle-kirakástól, rajzolástól és színezéstõl való menekülés, illetve az ezekben való részvétel elkerülése.
Az egész életre kiható kudarcok, szorongások megelõzése érdekében nagy jelentõsége lenne, ha már az óvodában is felismernék
a pedagógusok ezeket a tüneteket, elfogadtatnák az óvodás társakkal, a szülõkkel a másság, az eltérõ fejlõdés tényét, és a problémák feltárására szakemberhez irányítanák õket.
Iskoláskorban:
— gyakran visszatérõ, azonos jellegû számolási hibák az alábbi területeken: az alapmûveleteknél a tíz átlépése, a maradék megtartása, az irányok figyelembevétele kivonáskor, többjegyû szorzóval való szorzáskor a részletszorzatok helyének megállapítása,
szimbólumok, jelek használata (fizikai, kémiai jelek is), soralkotások, növekvõ és csökkenõ sorok írása és olvasása;
— fogalmi hiányosságok a következõkben: szorzás, osztás, törtszám értelmezése, tizedes törtek írása, olvasása, síkidom és test
közötti különbség, kerület, terület;
— alapvetõ mennyiségfogalmi hiányosságok: idõ, hosszúság, ûrtartalom, tömeg mértékegységeinek tudása, átváltása terén.
Ehhez kapcsolódik a különbözõ iskolai matematikai, kémiai, fizikai képletek, összefüggések tartalmi hiánya, következésképpen
azok alkalmazása sem lehetséges, hiába áll rendelkezésre a számológép.
A számolási zavar, ugyanúgy, mint az olvasás- és írászavar, diagnosztizálható és kezelhetõ. A korai felismerés és a személyre szabott terápia megelõzheti a másodlagos tünetek kialakulását.
Móricz Julianna gyógypedagógus,
Hargitai Enikõ gyógypedagógus—logopédus

Sárbogárdi Nevelési Tanácsadó
Sárbogárd, József A. u. 20.,
telefon: 06 (20) 5462-015
e-mail: nevelesitanacsado@kabelsat2000.hu
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túron lakóházának csukott, de nem zárt
udvarából eltulajdonították személygépkocsiját. A gépjármû nem volt lezárva. A
gépjármûvet a rendõrök megtalálták, lefoglalták, majd tulajdonosa visszakapta.

KÉK HÍREK

Begyógyszereztek
Láncfûrész ócsón
Nagylók községben személygépkocsiból
láncfûrészeket árultak külföldi vándorárusok. A helyszíni igazoltatás során kiderült,
hogy az illegális árusok hamisított gyári jelzésû gépeket kívántak forgalomba hozni.
Többek között Husqvarna felirattal ellátott motoros fûrészt kíséreltek meg értékesíteni több embernek a gép tényleges értékén felüli összegért. A gépeken nem volt
se gyári szám, se származási hely feltüntetve. Ne vásároljanak vándorárusoktól!

Loptak a gimiben
Egy sárbogárdi lakos bejelentést tett, hogy
március 15-én a Petõfi Sándor Gimnáziumban ismeretlen személy a Sony Ericsson típusú mobiltelefonját az osztályterembõl, a tanári asztalról eltulajdonította.
Március 18-án egy sárkeresztúri lakos telefonon bejelentést tett, hogy március 14-e
és 18-a közötti a Sárkeresztúron lakatlanul
álló háza melléképületének ajtaját ismeretlen tettes feltörte, majd onnan egy fonott asztalt és székeket tulajdonított el.

Eltángálta iskolatársát
Egy szabadegyházai lakos feljelentést tett
egy szintén szabadegyházai lakos ellen, aki
fiát az iskolában bántalmazta. A bántalmazás során az egyik gyermek könnyû sérülést szenvedett, és a nadrágja elszakadt.

Nyári gumi akciósan
Március 20-án egy nagylóki lakos telefonon bejelentette, hogy ismeretlen elkövetõ a melléképületébõl 4 db alufelnit tulajdonított el.

Résen a polgárõrök
Az alsószentiváni polgárõrök telefonon
bejelentették, hogy az Alsószentivánhoz
tartozó Benedek-pusztán 3 fõ akácfát fûrészel. A rendõrség a helyszínen tetten érte és elfogta a tetteseket, ellenük eljárás indult. A fát lefoglalták, majd a tulajdonosnak átadták.

Mezõszilasi füvesek
A mezõszilasi körzeti megbízott igazoltatott 3 személyt, akik feltehetõleg füves cigarettát szívtak. Ruházatuk átvizsgálásakor szárított növényi származék került elõ.
A fiatalokkal szemben a megfelelõ intézkedést megtették.

Hamis pénzzel fizetett
Egy kálozi lakos telefonon bejelentette,
hogy egy helyi sörözõben egy ismeretlen
férfi hamisnak látszó 10.000 forintossal
akart fizetni, õ gyanút fogott, de amikor
ezt szóvá tette, az idegen a bankjegyet hátrahagyva távozott. A nyomozás során ki-

derült, hogy ezt megelõzõen már a gyanúsított személy fizetett több helyen is hamis
bankjegyekkel, és volt, aki felismerte az illetõt. Az elkövetõt elõállították, és vele
szemben a megfelelõ intézkedéseket foganatosították a kollégák. A 10.000 Ft-os
pénzt a személy fénymásolási technikával
készítette, és 2000 Ft-osból kivágott hologramos fémcsíkkal próbálta elfogadhatóvá
tenni.

Szétlopják a bezárt gyárat
Március 21-én egy szolnoki lakos bejelentést tett, mivel ismeretlen tettes 2009. március 20-án ajtóbefeszítés módszerével betört a sárbogárdi KEYTEC telephelyére,
és onnan eltulajdonított 7 darab laptopot
és egy darab LCD-televíziót.

Mire kellett a mûtrágya?
Egy sárbogárdi lakos bejelentést tett, hogy
egy Sárhatvan külterületén lévõ raktárat
ismeretlenek feltörtek, és onnan 230 liter
gázolajat és 5 zsák mûtrágyát tulajdonítottak el.

Késelés a presszóban
A rétszilasi presszó pultosa bejelentést tett
a rendõrkapitányságon, hogy egy férfi egy
hosszú pengéjû konyhakéssel fenyegetõzik, illetve több alkalommal szúró mozdulatot tett egy másik személy felé. Szerencsére a másik férfi a szúrások elõl kitért, így
sérülés nem keletkezett.

Ittasan vezetett
A Sárbogárd Rendõrkapitányság járõrei
Sárkeresztúr külterületén március 21-én
igazoltattak egy személygépkocsi-vezetõt,
akirõl kiderült, hogy ittasan vezette autóját. Az illetõ elõállítása után vér- és vizeletvételre került sor. Az ügyeletes orvos a
gépkocsi vezetõjét közepesen ittasnak minõsítette, ezért ellene — vezetõi engedélye elvétele mellett — eljárás indult.

Megtalálták a lopott kocsit
Március 22-én egy sárkeresztúri lakos telefonon bejelentést tett, hogy Sárkeresz-

Szabadegyházán március 21-e és 22-e közötti idõben a gyógyszertárba ismeretlen
tettes betört. A tettes kutatást végzett, és
egy kasszát tulajdonított el a benne található váltópénzzel együtt. A kutatás közben azonban jelentõs rongálási kár keletkezett.

Csokievõ gyerekek
A sárbogárdi Penny Market biztonsági õre
értesítette a rendõrséget, hogy az üzletben
három fiatal személy csokoládékat lopott.
A tetteseket elfogták.

Szereti a mézet
Ismeretlen tettes Sárosdon eltulajdonított
2 db méhkaptárat méhcsaládokkal együtt.
Ha valaki a lopással kapcsolatban információt tud, jelezze a rendõrségnek.

Elõzésbõl baleset
Vajta és Bikács között március 22-én személyi sérüléses közlekedési baleset történt. Egy szlovákiai lakos a tulajdonát képezõ személygépkocsival a 63-as számú fõúton Szekszárd irányából Cece irányába
tartott. Elõtte azonos irányban haladt egy
cecei lakos a tulajdonát képezõ és általa
hajtott lovas fogattal. A személygépkocsi
vezetõje a lovas kocsi elõzésébe kezdett. A
személygépkocsi eleje a lovas kocsi mellett
volt, amikor észlelte a szembõl érkezõ jármûvet, és fékezéssel illetve jobbra kormányozással próbálta elkerülni az ütközést a
szembõl közlekedõ jármûvel. A jobbra
kormányozás következtében jármûvét nekikormányozta a lovas kocsi bal hátsó kerekének. Az ütközés következtében a lovak megijedtek, a bakon helyet foglaló 2 fõ
leesett a bakról, melynek következtében 1
fõ nyolc napon belül gyógyuló, könnyû sérülést szenvedett.
Összeállította: Hargitai Lajos

Iskolanyitogató a cecei iskolában
A jelenlegi elsõs és a várható elsõs tanító nénik

2009. április 2-án délelõtt
nagy szeretettel várják az iskolába készülõ nagyóvodásokat és szüleiket
az általános iskolában!
9.00—9.45-ig: bemutató óra az elsõ osztályokban a szülõknek;
9.00—9.45-ig: játékos foglalkozás az óvodásoknak a leendõ elsõs tanító nénikkel;
10.00 órától: beszélgetés a leendõ elsõs tanító nénikkel és az igazgatónõvel.
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Dég—Cece
0-2 (0-0)
Dég, 70 nézõ, vezette: Nagy László.
Dég: Hadár, Rohonczi, Semenci, Bácsi,
Budai, Kovács, Horváth R., Rostás (Vilcsek), Horváth F., Prágai, (Tonka), Gulyás
(Molnár).
Cece: Kimiti Z., Kimiti L. (Fülöp), Pintér,
Király, Csuti, Hegedûs, Horváth (Tóth),
Klazer, Kovács, Juhász (Barta), Vábró.
Szeles, hideg idõben, gyér szurkolótábor
elõtt kezdõdött a mérkõzés. A 3. percben
Kovács passzát Juhász 8 méterrõl kapu fölé lövi. 12. perc: Juhász 22 méteres szabadrúgása kapu mellé száll. Az elsõ hazai kapura lövésre a 28. percig kellett várni, ekkor Bácsi lövését Király kifejeli. 33. perc:
Gulyás szabadrúgása száll kapu fölé. 37.
perc: Horváth szögletét Király az ötösrõl
kapu mellé fejeli. 42. perc: Horváth szabadrúgását Vábró gólhelyzetben a kapusba lövi. Az elsõ félidõben a hazaiak elõtt
gólhelyzet nem adódott, így csapatunk a
kínálkozó gólhelyzeteket sorra kihagyta.
A második félidõt is támadólag kezdte csapatunk, ami az 57. percben góllá érett. Kovács cselezte magát a 16-oson belülre, gólhelyzetbe került, mikor Horváth R. ellõtte
elõle a labdát, és védhetetlenül lõtt saját
kapujába öngólt, 0-1. A 61. percben Horváth R. már a másik kapunál veszélyeztetett, lövése azonban nem volt olyan pontos, mint saját kapuja elõtt, ez ugyanis mellé szállt. 62. perc: Prágai lõ 20 méterrõl kapu fölé. 65. perc: Kovács K. 16 méteres lövését hárítja bravúrral Madár. 68. perc:
Hegedûs szabadrúgását Kovács K. a kapust elfektetve lövi a hálóba, 0-2. 72. perc:
Tóth beadásszerû lövését védi a hazai kapus. 80. perc: hazai szabadrúgás, a lövés a
sorfalban elakad.
A lelkes dégiek ellen csapatunk megérdemelt gyõzelmet aratott.

Ifjúsági mérkõzés:
Dég—Cece, 1-3 (1-1)
Vezette: Tímár Lóránd.
Az elsõ félidõben még egyenrangú ellenfél
volt a hazai csapat. A II. félidõt azonban
csapatunk biztosan hozta. Góllövõk: Lakatos, Kovács J., Kiss G.
Március 29-én, vasárnap, 14 és 16 órakor
ifjúsági és felnõtt csapatunk Lajoskomáromban játszik bajnoki mérkõzést. Indulás
12.15 órakor a sportpályáról.
Hajrá, Cece!
Pozsár László
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Enying—LSC Sárbogárd 0:2
Vezette: Hudva. Nézõszám: 60.
Enying: Dobai, Nagy, Bogár, Pudelka, Petõ, Molnár (Máté), Körmendi (Kotrusz),
Krizsán, Rózsa, Gergics (Takács), Szabó
Sárbogárd: Fûrész, Fülöp, Szabó K. J., Sebestyén, Böhm, Bognár, Szabó J., Halasi,
Berta (Barabás), Hegedûs, Szabó A.
Kellemetlen idõjárási viszonyok között
zajlott a találkozó. Különösen a szél nehezítette meg a játékot.
Csapatunk ezúttal másodszor lépett pályára a tavaszi szezonban. A Mezõfalván elszenvedett vereséget követõen az elsõ hazai mérkõzés elmaradt, mivel Kisapostag
csapata visszalépett a további küzdelmektõl. A három pontot játék nélkül a javunkra írták.
Enying az elmúlt fordulóban döntetlent
játszott Cecével. Mindenképp nyerni szerettek volna hazai pályán ellenünk. Csapatunk az õsszel idegenben kiválóan szerepelt. A Mezõfalva ellen bemutatott játék
jó volt. Ezen a mérkõzésen kiderülhetett,
hogy mit mentett át a társaság abból a mérkõzésbõl, sikerül kijavítani a hibákat, vagy
nem.
Szabó A. révén már a második percben
megszereztük a vezetést egy szögletet követõen, 0:1. Széllel háttal játszottunk, ami
egy kissé segített bennünket. Így az elsõ
negyedórában a hazaiak térfelén pattogott
a labda. Ellenfelünk támadásai erõtlenek
voltak, nagyon sok hibával játszottak.
A 25. percben növeltük elõnyünket. Böhm
kapott remek labdát, kilépve elhúzta a labdát a kifutó kapus mellett, majd közelrõl a
hálóba gurította a labdát, 0:2.

A második félidõben kontrára építette
csapatunk a játékát. Bognár és Szabó A.
elõtt több lehetõség is adódott, amelyek
sajnos kimaradtak. A 67. percben a kapura
törõ Szabó Andrást Nagy utolsó emberként hátulról lerántotta, ezért a játékvezetõ a játékost kiállította.
További gólokat szerezhettünk volna szabadrúgásainkból, szögleteinkbõl, a végén
azonban meg kellett elégednünk az elsõ
félidõben rúgott kettõvel.
Nagyon fiatal csapatunk remekül futballozott, gyors, látványos, szórakoztató labdarúgást láthattunk tõlük, amellyel még a helyiek elismerését is kivívták. Nem beszélve
az Enyingre elutazó sárbogárdiakról.
Törzsszurkolóinknak köszönjük a biztatást!
Reméljük, hogy a következõ mérkõzésen
is stílusos, fegyelmezett, no, és persze
eredményes lesz a játékuk.
Jók: az egész csapat.

Ifjúsági mérkõzés:
Enying—LSC Sárbogárd 0:1
A végig enyhe mezõnyfölényben játszó ifijeink egy szép támadás után elért góljukkal
megérdemelten nyertek.
A következõ mérkõzést hazai pályán vasárnap játssza csapatunk Dég ellen. A felnõttek mérkõzése 16 órakor kezdõdik.
Minden érdeklõdõt, szurkolót szeretettel
várunk!
T. Z.

A Femol-csoport eredményei:
Mezõszilas—Baracs 1-1 (0-1)
80 nézõ, vezette: Varga Gy. Gólszerzõk:
Fekete J., illetve Pletser. Ifjúsági mérkõzés: 2-3.
Mezõfalva SE—Tác–Csõsz 3-0 (0-0)
80 nézõ, vezette: Szabó J. Gólszerzõk:
Szûcs, Rajna, Sebestyén. Ifjúsági mérkõzés: 3-0.
Seregélyes—Lajoskomárom 1-2 (0-1)
150 nézõ, vezette: Bányai. Gólszerzõk: Takács, illetve Kleiber (2). Ifjúsági mérkõzés:
3-0.
Dég—Cece 0-2 (0-0)
70 nézõ, vezette: Nagy L. Gólszerzõk: Horváth (öngól), Kovács K. Ifjúsági mérkõzés:
1-3.
Adony—Jenõ 3-1 (0-0)
100 nézõ, vezette: Sülyi. Gólszerzõk: Szabó, Lelkes (2), illetve Kormány. Az ifjúsági
mérkõzés elmaradt.
LMSK—Nagyvenyim SE 1-1 (0-1)
100 nézõ, vezette: Szabó. Gólszerzõk:
Gombos, illetve Fink. Ifjúsági mérkõzés:
3-2.

Enyingi VSE—Sárbogárd SE 0-2 (0-2)
100 nézõ, vezette: Hudra Károly. Gólszerzõk: Szabó A., Bõhm. Ifjúsági mérkõzés:
0-1.
Káloz játék nélkül megkapta a 3 pontot.

A Femol-csoport állása:
1. Baracs
18 13 3 2
2. Káloz
18 12 2 4
3. Adony
18 12 - 6
4. Mezõfalva
18 10 2 5
5. Lajoskomárom
18 10 4 4
6. Seregélyes
18 10 - 8
7. Nagyvenyim
18 9 2 7
8. Sárbogárd
18 9 2 7
9. Cece
18 6 6 6
10. Mezõszilas
18 6 4 8
11. LMSK
18 5 7 6
12. Jenõ
18 5 5 8
13. Dég
18 2 6 10
14. Tác-Csõsz
18 - 4 14
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

44- 18
52- 25
64- 31
38- 18
47- 30
43- 29
36- 38
30- 33
26- 22
30- 39
27- 36
34- 48
14- 42
15- 52

42
38
36
35
34
30
29
29
24
22
22
20
12
4
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Sárszentmiklós—Kápolnásnyék 0:1 (0:1)
Sárszentmiklós, 250 nézõ, vezette: Nagy K.
Sárszentmiklós: Papp A., Papp Z., Szabó
L., Palotás, Vámosi, Huber, Egerszegi /Bakos/, Csanaki, Emperger /Právics/, Král,
Berényi.
Edzõ: Masinka László.
Kápolnásnyék: Vörös, Csapó, Tóth Z., Somogyi, Sellei, Barkóczi, Kocsis, Ódor,
Nagy K., Doma /Szente/, Bobory /Vas T./.
Edzõ: Salacz Zoltán.
Erõsen szeles, inkább õszies, mint tavaszias idõben játszották le a forduló rangadóját a csapatok.
Az elõzetes latolgatás során a hazai pálya
mellettünk szólt, míg azt is figyelembe kellett venni, hogy a vendégcsapattal évek óta
nagy csatákat vívtunk, de legyõzni õket
még nem sikerült.
Térfelet mi választottunk, így hátszélben
kezdtük a mérkõzést, mely nagy valószínûséggel elõrevetítette a sok távoli lövésünket, melyekbõl, mint késõbb kiderült,
semmi nem lett.
A mérkõzés második percében már ziccerhelyzetbe kerültünk, de Huber 8 méterrõl
fölé lõtt. 8. perc: Somogyi bal oldalról nagy
bedobást végzett el, mely egyik védõnk fején tovább csúszott, így Ódor elé pattant,
aki a hosszú sarokból a jobb felsõ sarokba
emelt, 0:1. A gól után a szurkolók azt várták, hogy letámadunk, és a már említett
szél támogatását kihasználva az átlövéseket erõltetjük, de Csanakin kívül ebben
senki nem jeleskedett. Az pedig már köz-

tudott, hogy Csanaki csak fejjel találja el a
kaput, így mondhatni, hogy egy lötyögõs,
sok hibával tarkított elsõ félidõt játszottunk.
Ebben a játékrészben egyik félnek sem
volt említésre méltó lehetõsége.
A második játékrészt kettõs cserével kezdtük, melytõl szemmel láthatóan támadóbb
futballt játszottunk az erõsen visszahúzódó, kontrákra építõ ellenfél ellen. Helyzeteink is adódtak, a kapunk elõtt is, de további gól nem született. Zárójelben megjegyezném: ebben oroszlánrésze volt a játékvezetõnek is, aki a 76-77. percben három
tizenegyesgyanús esetnél nagyvonalúan
kifelé intett.
A vendégcsapat ebben a játékrészben erõsen besárgult, mivel — ha másképp nem
ment — rutinosan szabálytalankodtak.
A vége felé edzõnk már Szabó Lacit is feltolta a középpályára, amely úgy tûnt, jó húzás volt, mert több alkalommal zavart keltett. A mérkõzés elõrehaladtával kezdett
meggyõzõdésemmé válni, hogy nekünk
idegenben jobban megy a játék, mint ha a
hazai közönség zavarná játékosainkat.
A mérkõzés összképét tekintve a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.
Egyik csapat sem érdemelt gyõzelmet, de a
vendégek egy talált góllal behúzták maguknak a három pontot.
A rangadók sorozatának elsõ mérkõzését
elveszítettük, de — mint a tabellából is ki-

tûnik — áhított célunk még megvalósítható.
Hétvégén Martonvásárra látogatunk, ezután két alkalommal itthon játszunk Kisláng, majd Bicske ellen. Ha ezekbõl jól jövünk ki, akkor fellélegezhetünk, mert
„könnyebb” meccseink jönnek, és az utolsó két fordulóban játszunk még rangadókat.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Kápolnásnyék 0:2
Csapatunk ismét egy verhetõ ellenféltõl
kapott ki, a produkciójukhoz nincs hozzáfûznivalóm. Kiesni nem tudnak, mert ott
játszanak, ahol a felnõtt csapat.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia
18 14 2 2 37-12
2. Bicske
17 12 2 3 53-17
3. Kápolnásnyék
18 11 1 6 36-19
4. Pálhalma
17 10 3 4 30-15
5. Sárszentmiklós
18 10 1 7 51-21
6. Kisláng
18 9 4 5 32-22
7. Sárszentmihály
17 11 2 4 34-29
8. Martonvásár
18 9 2 7 30-25
9. Polgárdi
18 6 6 6 18-23
10. Szabadegyháza
18 6 2 10 29-40
11. Sárosd
18 5 2 11 22-33
12. Aba-Sárvíz
18 4 5 9 20-43
13. Pákozd
18 5 1 12 26-30
14. Pusztavám
17 4 3 10 16-38
15. Bakonycsernye
18 4 3 11 16-43
16. Etyek
18 2 1 15 23-63
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

44
38
34
33
31
31
29
29
24
20
17
17
16
15
15
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Férfi kézilabda megyei F. O.
Sárbogárd SE—Dunaújvárosi AC
27:27 (16:16)
Vezette: Decsi Tünde, Csöregi László.
A hazai csapat a következõ összeállításban lépett pályára: Németh Tamás — Szabó József Zsolt 1, illetve Bodoki 11, Pluhár Tamás, Takács L. 2., Balogh Viktor 5., Nacsa Márk 5. Csere: Bodoki
Gy., Németh Tamás 1., Suplicz István, Szabó József 1., Hegedûs
Norbert 1., Szarka Vince, Németh László.
Két új játékossal erõsödve léptünk pályára, illetve a két kapusunk
sérülése miatt egy harmadik játékost is kellett igazolni.
A vendégcsapat az elõzõ hét meccset nyerte ellenünk, így volt miért visszavágni.
Fergeteges szurkolás közepette kezdõdött a mérkõzés. Az elsõ
félidõben a vendégek vezettek szinte végig, de sikerült a hajrában
döntetlenre hozni a játékrészt. Sajnos egyik meghatározó emberünket, Takács Lajost a félidõ derekán végleg kiállították. Az ok,
hogy büntetõdobásnál fejbe találta a kapust. A szabályok értelmében ilyenkor a játékvezetõ nem mérlegelhet, piros lap az ítélet.
Bodoki Gyurinak át kellett formálni a csapatot, ami sikerült is,
mivel Németh Tamás fiatal kora ellenére nagyon jó teljesítményt
nyújtott az irányító posztján. Suplicz védekezése minden várakozást felülmúlt. A másik Németh Tamás a kapuban hozta a szokásos formáját, de a csereként beállt Szarka is produkált bravúrokat.
Félidõben teljesen világossá vált a taktika; erõnlétben, gyorsaságban felülmúlható az ellenfél.

Az Ultrák is a maximális fokozatra kapcsoltak Ébl Misi vezetésével. Szinte már veszprémi hangulat uralkodott a csarnokban.
A második félidõben átvettük a vezetést, és már három góllal vezettünk. A végjátékra kicsit elfáradt Bodoki Gyurci, aki az elsõ
félidõben ellenállhatatlan volt. A végén kihagytunk három ziccert, talán az akarás és a rutin hiányának köszönhetõen.
Egy nyerhetõ mérkõzést hoztunk döntetlenre, de ez is jó eredménynek számít a DAC ellen. Viszont aki látta, az tudja, hogy
gyõzni kellett volna.
Gratulálok a csapatnak, és a szurkolóknak a lelkes játékért, illetve
buzdításért!
A következõ mérkõzés vasárnap 11 órakor a Dunaferr otthonában lesz. Mindenkit szeretettel várunk!
Rehák Sándor
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Az öreg Haraszthy
A régi bogárdiak még mindig csak így emlegetik egykori tanítójukat, igaz, nincs már
az élõk sorában senki, aki személyesen ismerhette volna. Ennek ellenére a századforduló távlatából is nagy tisztelet övezi az
egykori rektor, Haraszthy Károly emlékét.
Keveset tudunk róla. 160 éve, 1849. április
13-án született a Duna mentén, Tasson.
Az elemi iskolák után Pest-Budán végezte
gimnáziumi osztályait. Ezután került a 18
éves fiatalember Tabajdra segédtanítónak. Innét hívta meg a bogárdi presbitérium „rendes”, azaz fõtanítójának 1872 januárjában. Egy alkalmas embert kerestek
az iskola vezetésére az addigi jövõ-menõ
tanítók helyébe. Úgy tûnik, a nagy tekintélyû tabajdi iskolaigazgató, Szalai Sándor
(aki korábban több évig Bogárdon tanított) és az ottani lelkész, Mészöly Pál véleményezése, amellyel az ifjú tanítót az elöljáróság figyelmébe ajánlották, meghozta
gyümölcsét. Az õ keze alatt tanult a felsõ 3
osztály, míg a kisebb tanító az alsóbb osztályok között munkálkodott.

Az 1870-es évek mozgalmasan teltek. A
törvény elõírásaihoz híven javították az iskolát kívül-belül, felszerelését bõvítették.
A tanfelügyelõség felhívta az egyház figyelmét, hogy az 1868-as népiskolai törvény értelmében csak okleveles tanítókat
alkalmazhat. Az évtized során többször
kaptak utasítást, többek közt Haraszthy
miatt, akinek ekkor még hiányzott a képesítõ oklevele. Még 1877-ben is érkezik egy
ilyen megkeresés, amire a bogárdiak elismerõleg állnak ki tanítójuk mellett, aki bár
képesítés nélküli, de „már számosabb évek
óta közmegelégedésre s a törvényeknek megfelelõleg teljesíti kötelességét”. Végül a bizottság elállt a vizsga letételétõl tekintettel
arra, hogy Haraszthy már a népiskolai
törvény elõtt is tanított.
Mit tudunk még róla?

1877-ben Halász Károly fõgondnokkal
együtt 921 forintot gyûjtöttek össze orgonára a hívek között. 1884-ben munkatársként találjuk mellette Kozma János másodtanítót, akivel vállvetve évtizedekre
szóló munkát végeznek. Haraszthy nevéhez fûzõdik a gyermekénekesek szolgálatának meghonosítása temetéseken és
egyéb alkalmakon, amit az 1890-es püspöklátogatás örvendetes tényként emel ki.
Ennek folytatásaként férfikart gyûjt össze.
1912-ben a Vértesaljai Egyházmegyében 5
dalárda mûködött, ezek egyike a sárbogárdi volt. Ezenkívül ellátta a református elemi iskola, illetve gyülekezet könyvtárának
könyvtárosi tisztét is. A Forgács Endre lelkész idejében (1884—1913) meginduló
vallásos estek szervezõjét is sejthetjük
benne, mert még 1917-ben is van egy feljegyzés arról, hogy egy-egy új éneket adott
elõ egy ilyen alkalmon.
A gyülekezet többször is tanújelét adta
megbecsülésének. 1897. január 10-én,
kántor mûködésének 25 éves évforduló-

ján, a délelõtti istentisztelet keretében köszöntötték szeretett tanítójukat. A növendékek körülállták az Úr asztalát, és Forgács lelkész intézett beszédet az ünnepelthez, majd két tanuló, Németh István és
Kovács Erzsébet köszöntötték prózában
és versben. „... mire a meghatottságtól remegõ hangon válaszolt az ünnepelt, A közönség
nagy részén is erõt vett a megindultság, a
beszédek alatt sokan sírtak” — olvashatjuk
a korabeli krónikában.
1917. augusztus 26-án a nyugdíjba vonulásról tudósít a jegyzõkönyv. Ekkor Kis
Dániel lelkész és Huszár Dezsõ fõszolgabíró köszöntötték, majd átnyújtották a
gyülekezet ajándékát. Haraszthy meghatott szavakban köszönte meg az iránta
megnyilatkozott szeretetet, és mondott áldást az egész gyülekezetre. A búcsúünne-

pélyt a nõi énekkar éneke zárta: „Megáldjon téged az Isten...” (134. Genfi zsoltár).
A presbiteri jegyzõkönyv hálával emlékezik meg Haraszthy hosszú mûködésérõl,
aki tanította „a most élõ nemzedék legnagyobb részét, az apákat, anyákat s ezeknek
gyermekeit, sõt az unokákat is. S amidõn
érdemeit, elismeréssel örökíti meg hosszú és
boldog öregséget kíván”. Az egyházmegye is
elismeréssel szól róla: „aki csaknem fél
évszázadig mûködött (...) a sárbogárdi hívõk
körében, most már életének 68-ik évében a
jól megérdemelt nyugalomba vonult. A
tanítói karnak derék, buzgó, rokonszenves és
szerény tagja volt mindig, ki hosszas tanítói
pályáján mint egy 8000 gyermeket nevelt fel
az egyház és hona hasznos polgáraivá s
társadalmi téren is közhasznú tevékenységet
fejtett ki és általános kedveltségnek örvendett.”
1922. október 13-án hunyt el. Tálai Imre
akkori fõgondnok javaslatára az egyház saját halottjának tekintette, és átvállalta a
családtól a temetési költségeket. Temetését követõen hálás tanítványai „szeretett
tanítójuknak emlékére” sírkövet állíttattak Huszár temetõi nyughelye fölé. Még az
50-es években idekerült fiatal lelkésznek is
nemegyszer felemlegették nevét ezek a
„hálás tanítványok”, amikor arra haladt
egyszer-egyszer a temetési menet. Érdekes, hogy azóta is akadt mindig önkéntes,
aki rendezte a tanító úr sírját. Helytállásának, hûségének, szeretetének példája túlélte, mert „az igaznak emlékezete áldott”
(Péld. 10:7).
J. Z.
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MEGHÍVÓ
A Madarász József Városi Könyvtár

2009. április 6-án (hétfõn)
18 órakor

irodalmi estet
rendez,
amelyre szeretettel meghívja Önt.
Vendégek:
Sobor Antal József Attila-díjas író,
Bakonyi István irodalomtörténész.
A beszélgetést Bobory Zoltán
vezeti.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Meghívó
A Violin Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
szeretettel meghívja a

XVI. Fejér Megyei
Mûvészeti Iskolák Zenei
Találkozójára.

KULTÚRA

HÚSVÉTI
KÉSZÜLÕDÉS
2009. április 4-én,
szombaton, 10–16 óráig

KÉZMÛVESVÁSÁR
a Sárszentmiklósi Klubkönyvtárban.
Ezen alkalommal apróbb
húsvéti ajándék- és dísztárgyakat
vásárolhatnak és készíthetnek
szeretteiknek.
A vásár keretében megtekinthetõ
a helyi kézmûvesek munkáiból
egy húsvéti hangulatot idézõ
kiállítás is.
Nagy szeretettel várunk
minden érdeklõdõt!

A sárbogárdi római katolikus
egyházközösség

nagyböjti lelkigyakorlatát
Szabó István
sárosdi plébános tartja
2009. március 26-án,
27-én és 28-án
(csütörtök—szombat)
18.00 órai kezdettel
a Szent László-templomban.
Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!

Meghívó

„Valóságosan”

2009. március 29-én
15 órakor

A Madarász József Városi Könyvtár
meghívja Önt

a dégi iskola közösségi termében
rendezendõ

Zocskár Andrea
szobrászmûvész

12. Dégi Népzenei
Találkozóra.

kiállításának megnyitójára
2009. március 30-án (hétfõn)
17 órára.

Helyszín:
a sárbogárdi mûvelõdési ház.

A kiállítást megnyitja:
Leszkovszki Albin.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk
minden érdeklõdõt

Fellépnek: a megye zeneiskoláinak
tehetséges növendékei,
közremûködik
a Sárbogárdi Fúvószenekar.

Idõpont: 2009. március 27.
16 óra.
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Közremûködik:
Zocskár Dóra és Czegelnyik Jelena.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Fellépõk: Százszorszép Citerazenekar
– Sáregres, Melence Citerazenekar –
Szabadegyháza, Székely Népdalkör –
Cikó, Szecsõdi Rita népdalénekes –
Soponya, Hagyományõrzõ Együttes –
Magyarkeszi, Rokolya Népdalkör –
Enying, Búzavirág Népdalkör – Dég,
Gyöngyvirág Népdalkör – Dég, huszárok – Dég, Dömény Krisztián citera –
Dég, Rohonczi Dóra ének – Dég.
Szeretettel várjuk a zenebarátokat!
Búzavirág Népdalkör

XXVIII. ORSZÁGOS TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ ÉS KIRAKODÓVÁSÁR
2009. április 3., Hagyományok Háza
2009. április 4., Papp László BUDAPEST SPORTARÉNA, Petõfi Csarnok
2009. április 5., Papp László BUDAPEST SPORTARÉNA
A Táncház Egyesület immár huszonnyolcadik, alkalommal rendez Táncháztalálkozót a fenti idõpontokban 2500 közremûködõvel,
várhatóan 15-18.000 fõs látogatószám mellett
Táncház ínyenceknek, bemutatók, népzenei kamarakoncertek, Aprók Bálja, Tücsökringató, kézmûves-foglalkozás, Etno-mozi,
éjszakai bál, össznépi mulatság, népmûvészeti kirakodóvásár, hangszerkészítõk kiállítása és koncertje, gálamûsor és még sok más
érdekesség.
Fellépnek Magyarország kiemelkedõ néptánc- és hagyományõrzõ együttesei, valamint határon túlról érkezõ vendégek.
Bõvebb információ: www.tanchaztalalkozo.hu.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

Sonkaszelet
sörtésztában
Hozzávalók: 40 dkg fõtt sonka, 2 tojás, 3
dl sör, 12 dkg liszt, 5 g reszelt gyömbérgyökér, 5 dl olaj, 1 fej saláta.
Elkészítés: a salátát alaposan megmossuk, a sonkát 3-4 mm vastagon felszeleteljük. A lisztet, a tojások sárgáját és a
gyömbért kikeverjük a sörrel. A tojások
fehérjét habbá verjük, majd beleforgatjuk. A sonkaszeleteket belemártjuk a
tésztába, majd forró olajban kisütjük.
A salátaleveleken tálaljuk.

Gyümölcsös tészta
Hozzávalók: 80 dkg széles metélt, 60
dkg vegyes gyümölcs, 10 dkg citrom, 1
vaníliás cukor, 8 tojás, 15 dkg porcukor, 15 dkg méz, 1 dl málnaszörp, vaj,
zsemlemorzsa.
Elkészítés: a tésztát megfõzzük, a gyümölcsöket megmossuk és felkockázzuk.
A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját kikeverjük a mézzel, vaníliás cukorral és
reszelt citromhéjjal, majd beleszórjuk a
gyümölcsöt. Hozzáadjuk a metéltet,
majd egy vajjal kikent, zsemlemorzsával
megszórt tûzálló tálba terítjük. Elõmelegített sütõben félig megsütjük.
A tojásfehérjét felverjük, hozzáadjuk a
málnaszörpöt, majd a tészta tetejére simítjuk, és a sütõbe visszatéve rászárítjuk. Kockákra szelve, porcukorral meghintve tálaljuk.

Apacskocka
Hozzávalók: 15 dkg aszalt alma (beáztatva és felszeletelve), 5 tojás, 5 evõkanál cukor, 3 evõkanál liszt, 2 evõkanál
darált mák, 1 csomag sütõpor. A mázhoz: 4 tojásfehérje, 24 dkg porcukor.
Elkészítés: a tojássárgáját és -fehérjét
külön-külön habosra verjük. A sárgájával keverjük el a cukrot, majd kisebb
adagokban keverjük hozzá a többi hozzávalót is (az aszalt almát utoljára). Az
így kapott masszát öntsük egy kikent,
kilisztezett tepsibe, és elõmelegített sütõben süssük ki. Mikor megsült, vegyük
ki, és hagyjuk kihûlni. Végül a hozzávalókból kevert mázzal vonjuk be a süteményt.
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HÍRSZOLGÁLAT
Azt mondják, korunk nagy vívmánya a tömegtájékoztatás. Már nem élünk behunyt
szemmel a világban, a tévé, a rádió, az újságok de az internet is ontja a közérdeklõdésre számot tartó híreket. Ettõl aztán
olyan okosak leszünk, de olyan okosak,
hogy nyitott könyvként tárul elénk a világ,
és nem lehet tovább az orrunknál fogva
vezetni bennünket.
Én magam az elmúlt napokban néhány
perc leforgása alatt igencsak megokosodtam a rádióból megkapott információk által. Be is teszem, íme, egy újságba, hadd
okosodjon, aki olvassa.
Az egyik hír szerint újfajta drog jelent meg
a piacon. 1600 ilyen Diablo nevû piros tablettát foglalt le a rendõrség, amelyek piaci
ára tablettánként két-háromezer forint. A
rajtaütötteknél találtak még egyéb kábítószereket is, összesen mintegy nyolcmillió
forint értékben.
Kábulj, magyar! Érdekes, hogy az új szert
Diablonak nevezték el. Ez a szó azt jelenti,
hogy ördög. Én inkább a terjesztõt nevezném ördögnek, aki milliós haszon reményében száz és száz egyén és család életét is
kész tönkretenni. Remélem, lesz hely számára a börtönben, és nem szabadul ki
egyhamar.
De érdekes a hárommilliárd forintot meghaladó értékû adócsalás híre is. Számítástechnikai eszközöket adtak-vettek a gyanúsítottak, de adót nem fizettek a hasznuk
után, vagy ha fizettek, ügyesen visszaigényelték az összeget. Szép summa maradt
náluk. S még azt mondják, hogy nagy nálunk a szegénység!
Csodálkozhattam a „fényevõ” férfivel
kapcsolatos híren is. Õ és a felesége hetekig nem ettek semmit, csak napoztak. A
terhes asszony meg is halt, a kislányukat viszont megmentették. A bíróság felmentet-

te az illetõt, mert az elmeorvosi szakvélemény szerint az éhezés következtében
nem volt beszámítható. Tehát böjtöltetem
a családomat, de én sem eszem, emiatt elmegy az eszem, és sajnos meghal a feleségem. Ámde ki meri azt mondani, hogy bûnös vagyok? Igenis a biológiatanárom a ludas, aki nem magyarázta el, hogy a fénynek
nincs tápértéke. Õt kellene lecsukni.
Egyébként egész Németországot megrázta a gyilkos tinédzser tizenhat halálos áldozatot követelõ ámokfutása. A fiú a szülei
hálószobájából lopta ki a pisztolyt, amelynek szakszerû használatát a brutális számítógépes játékokból sajátította el. Az eset
kapcsán a liberális párt az emberi szabadságjogokra való hivatkozással tiltakozik a
lõfegyverek vásárlásával és használatával
összefüggõ törvények szigorítása ellen.
Tanulságos számomra az a hír is, amely
szerint egy jogászt és egy matematikust
alapos, a testnyílásokra is kiterjedõ vizsgálatnak vetettek alá a rendõrségen, mert
március 15-én azt kiabálták, hogy „Gyurcsány, takarodj!”. Tehát a végbélnyílást is
megvizsgálták. A hír nem terjed ki arra,
hogy mit kerestek ott.
És mit szólnak az amstetteni rémmel, a leányát 24 éven át rabságban tartó, s vele hét
gyermeket nemzõ Fritzl úrral kapcsolatos
hírhez? A bírósági tárgyaláson az illetõ egy
irattartó mappával teljesen eltakarta az arcát. Vajon miért? Hisz az arcképe minden
újságban megtalálható.
Nem merek messzemenõ következtetést
levonni ezekbõl a hírekbõl. Félek, hogy az
túl súlyos lenne az emberi nem erkölcsi és
szellemi állapotára vonatkozólag.
Lehet, hogy jobban érezném magam tömegtájékoztatás nélkül?

BEÍRATÁS

Megjelent Hargitai
nagymama szakácskönyve

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a
Zengõ Óvodában a 2009/2010-es nevelési évre történõ beíratásra az alábbi
idõpontokban kerül sor:

(L. A.)

Ételed az életed címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot árusító
boltokban, 2.500 Ft-os áron.

2008. április 21-22-23.
8.00–16.00 óráig.
Cím: Sárbogárd, Mikes köz 3., illetve
Sárbogárd, Szent István u. 49.

Köszönet

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi
kivonata,
– lakcímkártya.
Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig fogadja a gyermekeket.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a SUZUKI BARTA cégnek, hogy
hozzájárultak gyermekeink egészséges
életmódra neveléséhez a nagy mennyiségû almával, melyet a Zengõ Óvodába
járó gyermekeknek ajándékoztak.
Köszönjük nagylelkû felajánlásukat a
Zengõ Óvoda gyermekei nevében:

Koncz Jánosné intézményegység-vezetõ

Koncz Jánosné intézményegység-vezetõ.
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GYEREKSAROK
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Tóth Anna:

Húsvéti készülõdés
Egy kora tavaszi napon nyúl apóék jóízûen
ebédeltek, amikor az anyóka szeme rátévedt a naptárra.
— Nézd, apó! Mára ígértük a tyúkanyónak, hogy elhozzuk a húsvétra szánt tojásokat. Tüstént indulnunk kell, nehogy
ránk esteledjen. Én hozom a tojástartót, te
meg, légy szíves, hozd addig a szekeret.
Amikor már jó ideig gyalogoltak, nyúl
anyónak feltûnt, hogy nyúl apó mennyire
szótlan.
— Mi baj van, apó? Miért vagy ennyire
csöndes?
— Emlékszel, hogy tavaly az utolsó percig
dolgoztunk, hogy elkészüljünk a tojásokkal? Annyira siettem, hogy elfelejtettem
kimosni a festéket az ecsetekbõl.
— Akkor bajban vagyunk, apó. Nincs már
annyi idõnk, hogy elutazzunk a városba
másikat venni. Törjük a fejünket, hogy mit
csináljunk!
Már sötétedni kezdett az ég, amikor elérkeztek a tyúkanyó óljához.
— Jó estét, Kapirga. Ne haragudj, hogy
ilyen késõn értünk ide. Ugye, nem adtad
oda másnak a tojásokat, amiket megrendeltünk?
— Persze, hogy nem, hiszen minden évben
hozzánk jöttök. Nézzétek, már minden
tyúk elhozta a tojását, kivéve a kopasznyakút. Szegénykével a többiek már eddig is
csúfolódtak, most meg rá kell várni. Gyertek, addig tegyük be a többi tojást a tartóba.
Amikor végeztek, benéztek a tyúkólba,
hogy elvihessék az utolsó tojást is. De a kopasznyakú csak ücsörgött szomorúan a kosáron, és látszott rajta a nagy igyekezet.
— Nem baj, tyúkocska. Egy tojással több
vagy kevesebb, nem hiszem, hogy számítana.
— Kérlek, ne menjetek el! Így is bántanak
a többiek, hogy ilyen csúnya a nyakam. Ha
nem tudom odaadni nektek a tojást, elkergetnek az ólból, és földönfutó leszek.
Nyúl anyóék nagyon megsajnálták a szegény kis kopasznyakút, és megbeszélték,
hogy innen addig el nem mennek, amíg az
utolsó tojást is magukkal nem vihetik. Mire felébredtek, észrevették, hogy a kopasznyakú tyúknak nagyon jó a kedve.
— Nézzetek csak ide!
És lássatok csodát, amikor felállt a kosárról, olyan nagy és annyira szép, formás tojást láttak, amilyet eddig soha. Nyúl apóék
kivitték a hatalmas tojást a szekérre, és
igencsak kimelegedtek, mire be tudták helyezni a tojástartóba. Megköszönték a tyúkoknak a fáradozásukat, és amikor megfogták a szekér rúdját, hogy elinduljanak,
rájöttek, hogy a nagy súlytól meg sem tudják mozdítani.
— Várjatok egy kicsit! — mondta a kopasznyakú tyúkanyó — Elszaladok az istál-

Rejtvény
1. Mik ezek a növények?
a. Ezer színben pompázó, húsvét körül
virágzó növény. Hollandia „kedvenc”
virága.
b. Júniusban nyíló. Ezt a virágot szépsége, illata, elõkelõsége, változatos színei
miatt a virágok „királynõjének” is nevezik. A szerelmednek vöröset adnál.
2. Mit ünnepel a kereszténység
húsvétkor?

lóba, és megkérem a lovat, hogy legyen a
segítségetekre.
Hamarosan jött is vissza egy szép erõs hátaslóval.
— Üljetek fel ti is, apóka! — nyerítette a
paci — Nekem ez igazán nem teher.
Az úton, miközben a patkók egyenletes
kopogását hallgatták, megszólalt az anyó:
— Hogy fogjuk ezt a rengeteg tojást megfesteni, ha még egy rendes ecsetünk sincsen? A többi nyuszitól sem kérhetünk,
most nekik is sok a munkájuk.
— Nem tudom, Fánika. De azt megígérem, hogy máskor jobban odafigyelek,
hogy minden rendben legyen, mire jön a
tojásfestés ideje.
Nemsokára elértek a házukhoz, és megitatták a lovat, köszönetet mondtak a segítségért, és már éppen búcsúzni készültek,
amikor a paci azt kérdezte:
— Apóka! Van a háznál egy jó éles olló?
— Persze, hogy van. Miért kell neked?
— Hozd csak ki, majd meglátod.
Amikor Gerzson papa megjelent az ollóval, a paci arra kérte, vágjon le egy tincset a
farkából ecsetnek!
Nyúl apóék nagyon meghatódtak. Besiettek a házba, és még aznap nekiláttak a
munkának. Néhány hét múlva megfestették az összes tojást, kivéve azt az egyet,
amelyik olyan szép nagy volt, hogy nem
tudták kiszedni a tartójából...

Heti idõjárás
A következõ napokban a
fagyos levegõ utánpótlása gyorsan megszûnik, és
péntektõl napról napra
erõsödik a nappali felmelegedés. A hét végén már
15 fok feletti csúcshõmérsékleteket is mérhetünk. Vasárnaptól azonban egy tartós délies
áramlással egyre nedvesebb levegõ érkezik, és
kiadós esõre van kilátás.
www.metnet.hu

3. Milyen népszokás kapcsolódik
húsvéthoz?
a. betlehemezés
b. locsolkodás
Beküldési határidõ: március 31.
Sok szerencsét!

Megfejtés
1. GYUFA, 2. 5-2, 3. Petõfi Sándor:
Szülõföldemen.
Helyes megfejtést küldtek be: Jákob
Mihály, Jákob Gábor, Sárbogárd, Tinódi u. 144.; Raffai Viktor és Raffai Gergõ, Sárbogárd, Deák F. u. 49.; Fekete
Tibor, Aba-Bodakajtor, Major utca;
Barabás Tamás és Barabás Anita,
Kislók; ifj. Vörös Norbert és Vörös Regina, Aba, Kossuth u. 41.
A szerencsés nyertes:

FEKETE TIBOR,
Aba-Bodakajtor, Major utca.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!

Gyerekek figyelem!
Húsvéti rejtvénysorozat indul
a jövõ héten!
A fõnyeremény 1 pár igazi, élõ kislány
és kisfiú nyuszi, amit a helyes megfejtõk
között sorsolunk ki.
Várjuk a megfejtéseket!
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Március 28., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hét
mérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 KészPénz
11.05 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.10 Fogadóóra 12.40 Stílus 13.10 …A FARAGÓ..
13.50 Fekete róka – Jó ember és rossz 15.25 Gyermekszínház 16.00 Teknõc a láthatáron 16.30 Lángelme
17.00 Radnóti 100 éve 17.55 Broadway – Az amerikai
musical 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Buborékok 21.50 89-es Filmklub 21.55 A három nõvér 0.15
Hírek 0.20 Sporthírek 0.35 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Receptklub 6.05 Egy
letûnt világ 6.30 Digimonok 6.40 Forma-1 8.25 Björn
mackó kalandjai 8.30 Kalózmesék 8.45 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Házon kívül
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy, doki?
13.05 Forma-1 15.25 A dadus 15.45 Eltûntnek nyilvánítva 16.45 Kerül, amibe kerül 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 10.5 Világvége 22.50 Mátrix: Újratöltve 0.15
Grateful Dawg
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.55 Mókás állatvilág 10.25
Doktorológia Leslie Nielsen módra 10.55 Szurikáták udvarháza 11.25 A világ legerõsebb emberei 11.55 Babavilág 12.25 Hegylakó 13.25 Charlie – Majom a családban
14.25 Száguldó vipera 15.25 Az igazság harcosai 16.25
Aladin 18.30 Tények 19.05 10! 20.05 Trója – Háború egy
asszony szerelméért 23.30 Amerikai nindzsa 3. – Véres
vadászat 1.00 Mentõhelikopter 1.50 Drága testek 2.40
Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré
14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok
nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.04 A Rádiószínház dokumentummûhelye 20.53 Zene 21.04 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 29., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!” 9.05
Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 Egyházi naptár 10.20 Baptista magazin
10.45 Unitárius ifjúsági mûsor 10.50 Kálvin év megnyitója 11.20 Zsidó konyha 11.30 Útmutató 12.00 Hírek 12.10
Bajnokok Ligája magazin 12.40 Mûkorcsolya és Jégtánc
Vb 14.40 Extra – Kultúrháttér 15.10 Négyzetméter 15.40
Légfrissítõ 16.10 Fõtér 17.05 Kultúrház 17.55 Panoráma
18.30 Elisa di Rivombrosa 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A
szólás szabadsága 22.00 Múlt-kor 22.25 Hírek 22.30
Sporthírek 22.40 Így készült a Tûzvonalban 23.00
Mûkorcsolya és Jégtánc Vb
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infománia 6.25
Digimonok 6.50 Star Wars – A klónok háborúja 7.15
Björn mackó kalandjai 7.20 Forma-1 10.10 Receptklub
10.30 Játék 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Tuti
gimi 13.00 Magyar Autósport-magazin 13.20 Forma-1
16.15 Pasifaló: Új fiú a csapatban 16.40 Földcsuszamlás
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Túl közeli rokon
22.15 Heti hetes 23.30 Portré 0.05 Kilenc áldozat 1.35
Harcos utcák
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.00 Nagyon különleges ügyosztály
10.30 Két testõr 11.05 Stahl konyhája 11.40 Quantum
Leap – Az idõutazó 12.35 Miért pont Brian? 13.35 Flash
Gordon 14.35 Smallville 15.35 Rex felügyelõ 16.35 A
Loch Ness-i tó titka 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Felforgatókönyv 22.15 A sakál árnyéka 0.30 Képírók 2.25
Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a
kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Je-

lenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

Március 30., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 10.00 Védelmi jog
10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa
13.05 Liszt Ferenc 13.35 Roma magazin 14.05
Domovina 14.35 Átjáró 15.00 Pénz-vidék 15.30 Szívtipró
gimi 16.20 Jelfák 16.35 Szempont 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradók 17.45 Memento ’89 17.50 Mobilvers
17.55 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20 MobilVers
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A TV
ügyvédje 21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.10 Visszajátszás 23.50
Kultúrház 0.30 Hírek 0.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.35 Szélvihar 15.15 Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI – Miami
helyszínelõk 22.15 Új Showder Klub 23.25 Gyilkos elmék
0.20 Reflektor 0.40 Harcos utcák 1.35 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.10 Jóban-Rosszban
9.40 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.25 A sárkány karmaiban 13.15 Kvízió 14.25 Az áruló 15.40 Bostoni halottkémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 MRÉSMRS 20.05 Jóban-Rosszban 20.40 Hal a
tortán 21.40 NCIS – Tengerészeti helyszínelõk 22.40
Gyilkos számok: Tiltakozás 23.40 Különleges ügyosztály
0.30 Tények este 1.00 Stella Street 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Körül-belül 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05
Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 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

Március 31., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 A nemzet
könyvtárának kincsei 10.10 Védelmi jog 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A palota 13.05 Liszt
Ferenc 13.35 Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35
Kézfogás 15.00 Sírjaik hol domborulnak… 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Jelfák 16.35 A la Carte 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradók 17.45 Memento ’89 17.50 Mobilvers
18.05 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20 MobilVers
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök
kérték! 21.25 Életképek 22.10 Kedd este 22.50 Kultúrház
23.00 MobilVers 23.05 Az utókor ítélete 23.35 Sõrgyári
capriccio 0.30 Hírek 0.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.35 Ellopták a szivárványt 15.15 Gyõzike
16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A
mentalista 22.10 Túsztárgyalók 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.10 Partypoker.net
1.15 Autómánia 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.10
Jóban-Rosszban 9.40 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop
11.25 A sárkány karmaiban 13.15 Kvízió 14.25 Az áruló
15.40 Bostoni halottkémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 MRÉSMRS 20.05 JóbanRosszban 20.40 Hal a tortán 21.40 Született feleségek
22.40 Rúzs és New York 23.40 A médium 0.40 Tények
este 2.55 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-

2009. március 26. Bogárd és Vidéke
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Mikor Ilobán este lett 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Április 1., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 A nemzet
könyvtárának kincsei 10.10 Védelmi jog 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A palota 13.05 Liszt
Ferenc 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru
14.35 Átjáró 15.00 Kormányváró 15.30 Szívtipró gimi
16.20 Jelfák 16.35 A TV ügyvédje 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45 Memento ’89 17.50 Mobilvers 18.00
Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Montalbano felügyelõ 22.20 Szerda este 23.00 Kultúrház
23.15 Mobilvers 23.20 Lapozó 23.50 Az én kis falum
0.45 Hírek 0.50 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.40 Káprázat 15.15 Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A nagy
zsozsó 23.10 Fegyvertársak 1.45 Reflektor 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.10
Jóban-Rosszban 9.40 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop
11.25 A sárkány karmaiban 13.15 Kvízió 14.25 Az áruló
15.40 Bostoni halottkémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 MRÉSMRS 20.05
Jóban-Rosszban 20.40 Hal a tortán 21.40 Doktor House
22.40 Szellemekkel suttogó 23.40 A Donnelly-klán 0.30
Tények este 1.00 Merülés a félelembe 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24
Dunamedencecsont 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 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

Április 2., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 A nemzet
könyvtárának kincsei 10.05 Védelmi jog 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A palota 13.05 Liszt
Ferenc 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Rondó 14.35 Átjáró
15.00 Múlt-kor 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Jelfák 16.35
Psota 80: Születésnapi köszöntõ 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45 Memento ’89 17.50 Mobilvers 18.00
Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont
21.10 A la Carte 22.10 Csütörtök este 22.45 Számlával
milliókért 22.55 Kultúrház 23.10 MobilVers 23.15 Extra
23.45 Euro – Taxi 0.10 Magánbeszélgetések 0.55 Hírek
1.00 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.25 Napsugár-futam 15.15 Gyõzike
16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti
showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50 Ments
meg! 0.50 Reflektor 1.05 Infománia 1.35 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.10 Jóban-Rosszban
9.40 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.25 A sárkány karmaiban 13.15 Kvízió 14.25 Az áruló 15.40 Bostoni halott-
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kémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 MRÉSMRS 20.05 Jóban-Rosszban
20.40 Hal a tortán 21.40 Kettõs kockázat 23.35
4400 0.35 Tények este 1.05 Strucc 1.35 Csillagközi romboló 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.24 Fehér virág 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 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

Április 3., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem
10.00 Védelmi jog 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Sorstársak 12.50 Légfrissítõ
13.20 Körzeti magazinok 14.20 Átjáró 14.50 Évgyûrûk 15.45 Ablak 16.40 100 év – Játék a színház
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45 Memento
’89 17.50 Mobilvers 18.00 Drága doktor úr 18.55
Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré 21.10
Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.50 Beugró
23.45 Szajonara 1.00 Hírek 1.05 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS teleshop 6.00 Reggeli 10.05
Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 13.35 Halálos csend 15.15
Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk
22.15 A rejtély 23.25 A hatalom hálójában 0.25
Reflektor 0.40 Itthon 1.00 Harcos utcák 2.00
Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája
9.20 Jóban-Rosszban 9.55 Kvízió délelõtt 10.35
Teleshop 11.40 Nem kutya! 13.15 Kvízió 14.25 Az
áruló 15.40 Bostoni halottkémek 16.40 Aktív
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05
MRÉSMRS 20.05 Jóban-Rosszban 20.40 Hal a
tortán 21.40 Lelkes testcsere 23.30 Pókerstars.hu
0.30 Tények este 1.00 Hõsök 1.50 Drága testek
2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.23 A kérdés 13.30 A metodista
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 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
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frekvencián,
valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece
környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Március 28., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
S.miklós—Kápolnásnyék foci (100’), Megye I. oszt. ffi kézi: S.bogárd—DAC 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Nagy
Dezsõ kertészete (60’), Orchideakiállítás (40’), Motorkiállítás (40’), Tubanégyes Hantoson (60’) 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Alapon (52’), Bú József fafaragó kiállítása
(40’), Fehérvári Kulturális Börze (56’), Természeti értékeink 8. (25’)
Március 29., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Nagy Dezsõ kertészete (60’), Orchideakiállítás (40’), Motorkiállítás (40’), Tubanégyes Hantoson (60’)13.00 Heti
híradó 15.00 Az antibiotikumokról (20’), Vendégünk:
Deutsch Tamás (20’), Március 15-e Alapon (15’), Cecén
(45’), Vajtán (45’) 19.00 Heti híradó 20.00 Kósa Károly
(73’), Kórustalálkozó az evangélikusoknál 1. (60’)
Március 30., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Alapon
(52’), Bú József fafaragó kiállítása (40’), Fehérvári Kulturális Börze (56’), Természeti értékeink 8. (25’) 13.00 Heti
híradó 15.00 S.miklós—Kápolnásnyék foci (100’), Megye
I. oszt. ffi kézi: S.bogárd—DAC 19.00 Heti híradó 20.00
Koszorúcska Cecén (50’), Vadászkiállítás (20’), Fogathajtás Sárbogárdon (158’)
Március 31., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kósa Károly
(73’), Kórustalálkozó az evangélikusoknál 1. (60’) 13.00
Heti híradó 15.00 Koszorúcska Cecén (50’), Vadászkiállítás (20’), Fogathajtás Sárbogárdon (158’) 19.00 Heti híradó 20.00 Az agresszióról (50’), Március 15-e Abán (75’),
Gazdanap Cecén 1. (110’)

Április 1., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az agresszióról (50’), Március 15-e Abán (75’), Gazdanap Cecén 1.
(110’) 13.00 Heti híradó 15.00 Fejér Megyei Közgyûlés
(35’), Március 15-e Kálozon (70’), U11 Kálozon (123’) 19.00
Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Sárbogárd—Dég foci
(100’), Megyei foci-összefoglaló (100’)
Április 2., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Sárbogárd—Dég foci (100’), Megyei foci-összefoglaló (100’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Az agresszióról (50’), Március 15-e Abán (75’), Gazdanap Cecén 1. (110’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Kósa Károly (73’), Kórustalálkozó az
evangélikusoknál 1. (60’)
Április 3., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Fejér
Megyei Közgyûlés (35’), Március 15-e Kálozon (70’), U11
Kálozon (123’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Kósa Károly
(73’), Kórustalálkozó az evangélikusoknál 1. (60’) 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Az agresszióról (50’), Március
15-e Abán (75’), Gazdanap Cecén 1. (110’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. 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 ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián.
Március 26., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kézilabda: Cece—Enying (96’), Alap—Gréta (49’),
Horvátország (ism. 42’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra
között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cigánymisszió Sárszentlõrincen (62’), Tompa
Mihályra emlékezve (32’), Fehér Károly ev. lelkész a szimbólumokról (73’)
Március 27., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Az influenzáról (14’), Bú József kiállítása (23’), Természeti
értékeink – 8. (20’), Fogathajtás Vajtán – 1. (ism. 100’)
13.00 Heti híradó 14.00 Cigánymisszió Sárszentlõrincen
(62’), Tompa Mihályra emlékezve (32’), Fehér Károly ev.
lelkész a szimbólumokról (73’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Deutsch Tamás-interjú (17’), Március
15. Alapon, Cecén és Vajtán (72’), Kézilabda: Sárbogárd–DAC (73’)
Március 28., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Megyei I. oszt. foci (64’), S.miklós–Kápolnásnyék foci (113’) 13.00 Heti híradó 14.00 Nagy Dezsõ kertész
(56’), Orchidea- és motorkiállítás (66’), Tubanégyes Hantoson (61’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Az influenzáról (14’), Bú József kiállítása (23’), Természeti
értékeink – 8. (20’), Fogathajtás Vajtán – 1. (ism. 100’)
Március 29., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Nagy Dezsõ kertész (56’), Orchidea- és motorkiállítás
(66’), Tubanégyes Hantoson (61’) 13.00 Heti híradó 14.00

Deutsch Tamás-interjú (17’), Március 15. Alapon, Cecén
és Vajtán (72’), Kézilabda: Sárbogárd–DAC (73’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cigánymisszió
Sárszentlõrincen (62’), Tompa Mihályra emlékezve (32’),
Fehér Károly ev. lelkész a szimbólumokról (73’)
Március 30., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Az influenzáról (14’), Bú József kiállítása (23’), Természeti
értékeink – 8. (20’), Fogathajtás Vajtán – 1. (ism. 100’)
13.00 Heti híradó 14.00 Megyei I. oszt. foci (64’),
S.miklós–Kápolnásnyék foci (113’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Nagy Dezsõ kertész (56’), Orchideaés motorkiállítás (66’), Tubanégyes Hantoson (61’)
Március 31., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Cigánymisszió Sárszentlõrincen (62’), Tompa Mihályra
emlékezve (32’), Fehér Károly ev. lelkész a szimbólumokról
(73’) 13.00 Heti híradó 14.00 Nagy Dezsõ kertész (56’), Orchidea- és motorkiállítás (66’), Tubanégyes Hantoson (61’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Deutsch Tamás-interjú (17’), Március 15. Alapon, Cecén és Vajtán
(72’), Kézilabda: Sárbogárd–DAC (73’)
Április 1., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Deutsch Tamás-interjú (17’), Március 15. Alapon, Cecén
és Vajtán (72’), Kézilabda: Sárbogárd–DAC (73’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Az influenzáról (14’), Bú József kiállítása (23’),
Természeti értékeink – 8. (20’), Fogathajtás Vajtán – 1.
(ism. 100’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Megyei I. oszt. foci (64’), S.miklós–Kápolnásnyék foci
(113’)
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 30 435 9021, 06 25 460 059
ELADÓ egy FÉG SC24-es fali fûtõ GÁZKAZÁN
és egy FÉG H120-as felsõ bekötésû, fali vagy
álló GÁZBOJLER. Megbízhatóan mûködnek!
06 30 3483 320
GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható. 06 30 568 9411
VESZÉLYES FÁK kivágása garanciával.
06 20 437 4869
AUTÓBUSZ MEGRENDELHETÕ.
PÁL ISTVÁN, 06 30 9890 054
SZOBAFESTÕ-MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
szakmunkásokat felveszünk. 06 30 298 8931
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
ÁRON ALUL sürgõsen eladó, elsõ emeleti,
erkélyes, KÉTSZOBÁS LAKÁS
Árpád-lakótelepen. 06 30 302 0586
AKÁCCSEMETE kapható VAJTÁN.
06 30 957 9711
NYELVVIZSGÁRA felkészítõ
ANGOL tanfolyamok a gimnáziumban,
700 Ft/tanóra, (Bodokiné) Horváth Veronika.
Telefon: 06 70 376 5261
AKCIÓ! ARCEROL TRAPÉZLEMEZ
csarnokokhoz lakó- és melléképületekhez
1580 Ft/m2 reklámáron ELADÓ,
Kovács Zoltán. Érdeklõdni: 06 70 430 8825
ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS
munkákat vállalok. 06 20 9710 133
BABI AUTÓSISKOLA! Személygépkocsi és
segédmotor-kerékpár tanfolyamot indít
RÉSZLETFIZETÉSSEL március 27-én,
18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési
központban. Jelentkezés a helyszínen.
Telefon: 06 30 9939 285
KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS,
TB-ÜGYINTÉZÉS, egyéni vállalkozók és
társaságok részére. MAGÁNSZEMÉLYEK
SZJA-BEVALLÁSA. Hívjon! 06 30 962 4098
Kingstone HÕSZIGETELÕ RENDSZEREK
AKCIÓBAN! 06 70 410 4916
Felújított CSALÁDI HÁZ KEDVEZÕ ÁRON
ELADÓ. Telefon: 06 20 4999 228
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70) 369
0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser aprított
1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q, akác tûzifa
kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30) 986
2623.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított
családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20)
333 6009.
Árpád-lakótelepi elsõ emeleti, erkélyes, felújított lakás, hosszú távra kiadó. Ár: 22.000 Ft+rezsi. 06 (70)
313 6917. (345418)
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és környékén. Keresse az ingatlanokat egy helyen, nálunk. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek; díjmentes hitelügyintézés szinte az összes magyarországi bankhoz. Spórolja meg az ügyintézéssel, sorban állással járó kellemetlenségeket, elintézzük Ön helyett. 06 (30) 491 5363.
(345599)

Kismamaruhák 20-30 %-os árengedménnyel a Baby
Mamiban. (345633)
Petõfi-hegyen 300 négyszögöl szõlõ présházzal eladó.
06 (20) 927 1929. (345632)
Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30) 354 4825.
(345631)

Tollpaplan-készítés, tisztítás; kész paplanok kaphatók.
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b., Pákolicz Árpádné. 06
(25) 476 051. (345628)
S. O. S. személyi kölcsön! 06 (70) 453 7289.
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál OMV töltõállomás
nõi munkaerõt keres. Jelentkezni 9-17-ig a 06 (30) 385
0414-es, 06 (30) 505 6561-es telefonon. (306790)
Fanni étterem felett üzlethelyiség kiadó. 06 (30) 9165
891. (306787)
Biztos hitel gyorsan! Találkozzunk irodánkban vagy otthonában, akár hét végén is. Telefon: 06 (70) 234 2674.
József Attila utcában földszinti, bútorozott lakás kiadó.
06 (20) 9376 156. (306786)

Redõnyök megrendelhetõk, beszereléssel. Telefon: 06
(30) 507 3344. (345308)
Sárbogárd központjában telek eladó. 06 (20) 980 0232.

Mûtrágya! Nitrogén 27 %-os: 75.000 Ft/t, NPK
3x15 120.000 Ft/t. 06 (20) 554 9526. (306785)

(345428)

Jelzáloghitelek, személyi kölcsön túlzó ígéretek nélkül.
Telefon: 06 (70) 453 7879.

Sárbogárdon ház eladó. Irányár: 2 M forint. 06 (20) 980
0232. (345427)
Árpád-lakótelepen negyedik emeleti, felújított, kétszobás lakás, áron alul sürgõsen eladó. Irányár: 6 M Ft. 06
(20) 451 1128.
Akác tûzifa és oszlop, egyéb kemény tûzifa és akáccsemete eladó. 06 (30) 947 0899. (345297)
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (345455)
Családi ház eladó Sárbogárdon (14,9 millió). 06 (70)
335 6413. (345455)
Központban családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615. (345445)
Németjuhász kölykök eladók április 6-ától. 06 (30)
916 5891. (345341)
Sárbogárd központjában, téglaépületben, elsõ emeleti,
erkélyes 80 m2-es lakás eladó. 06 (20) 216 7202, 06
(30) 994 1332.
Lakás kiadó vagy eladó Árpád-lakótelepen. 06 (30) 685
3770.
Használt utánfutót vennék. 06 (30) 384 0228 (345498)
Tûzifa eladó! Aprított cser, -tölgy -akác, ingyenes házhozszállítással. 06 (30) 720 9100, Horváth Sándor,
Tamási.
Kétéves, háromszobás családi ház eladó. Telefon: 06
(70) 773 1172. (345444)
Régi zongora eladó. 06 (70) 335 6413. (345292)
Budapesti, 53 m2 + erkélyes panel eladó, 8.8 M Ft. 06
(30) 463 4602.
Dolgozz otthon, legyél független! Kérj ingyenes tájékozatót! www.otthonimunka.biz/kajarijutka
Árvácska, évelõ szegfû, törökszegfû, margaréta kapható, Tinódi u. 21. (345640)
Eladó egy pár 10 cm-es, 60 W teljesítményû Magnat
hangszóró, egy trapéz alakú mélyláda, 30 cm-es Jensen
hangszóróval, egy Clarion 4x51 W-os, CD-s autórádió.
Érdeklõdni: 06 (30) 386 4133.

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
TANFOLYAM
indul Sárbogárdon

2009. április 15-én
a Légió 2000 Security Kft.
szervezésével.
Munkalehetõség, részletfizetés.
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)
vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)

Családi házak, panellakások Sárbogárdon és környékén
akciós áron eladók. Telefon: 06 (70) 453 7289.
Aluplast nyílászárók óriási árzuhanással! Telefon: 06
(70) 676 8475.
Regisztrált munkanélkülieket felveszek rakodómunkára, tápszállításhoz. (Startkártya elõny.) Telefon: 06 (30)
382 4133. (306784)
Digi parabolát, használtat vásárolnék. 06 (20) 279
1081.
Építési telek eladó. 06 (70) 410 4916. (306778)
MTZ 50-es felszereléssel eladó. 06 (20) 968 7406.
(306770)

Mozgó fagylaltárusításra munkatársakat keresek. 06
(20) 279 1081. (345728)
Kukorica-vetõmag! A szárazságtûrõ Kiskun fajtákból,
szolid áron beszerezhetõ a boltomban, ugyanitt katalógus, szaktanácsadás. Csóri Antal, Sárszentmiklós, Tisza u. 3. 06 (25) 460 821, 06 (70) 219 2790. (345707)
S. O. S. autóhitelek! Telefon: 06 (70) 676 8475.
Osztrák jelzáloghitelek! Telefon: 06 (70) 234 2673.
Gyorskölcsön! Akár hitellel terhelt autójára is. Telefon:
06 (70) 676 8475.
Hitel mindenkinek! Profi jelzálog- és személyi kölcsön
hitelezés. Telefon: 06 (70) 234 2674.
Alsótöbörzsöki sörözõbe megbízható pultost keresünk.
06 (20) 296 1313, 06 (20) 535 4475. (345726)
Kis Polskit vásárolnék, üzemképeset. Telefon: 06 (30)
282 2505.

HÚSVÉTI VÁSÁR
a Flóra bababoltban!
SIESTA bõrbéléses CIPÕK árából

25 %-os kedvezmény!
Megérkeztek az ÁTMENETI KABÁTOK,
a tavaszi GYERMEK- ÉS KISMAMA
RUHÁZATI TERMÉKEK.
Babakocsik, kiságyak, etetõszékek,
autósülések nagy választékban.
Sárbogárd, Tompa M. u. 25. Nyitva:
H-P: 8-12-ig, 13-17-ig, Szo: 8-12-ig.
Telefon: 06 (30) 237 8428
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Vásároljon nagyker áron, itt helyben, Sárbogárdon!

„Akiknek szakmájuk a bútorgyártás!”
Helyben készült kárpitos bútorok szakembertõl,
jó minõségben, garanciával!

Handa Csaba,
az Ön bútorosa

ÜLÕGARNITÚRÁK, SARKOK, KANAPÉK, HEVERÕK, FRANCIAÁGYAK,
FOTELOK, FOTELÁGYAK
NAGY
!
Fenyõbútorok, ágybetétek, matracok!
KONYHASTÚDIÓ!
Konyhabútorok beépíthetõ készülékekkel, étkezõgarnitúrákkal, konyhai sarkokkal!
Szekrények, szekrénysorok, gardróbok, komódok, író- és számítógépasztalok, elõszobafalak,
tv-állványok és egyéb kisbútorok, kiegészítõk.
Bútorok raktárból azonnal, és megrendelésre egyaránt!
Házhoz szállítás, összeszerelés!
Vállaljuk bútorának áthúzását, felújítását szállítással, díjmentes helyszíni felméréssel!

JÖJJÖN EL, MEGÉRI!
Elérhetõségeink:
FAIR BÚTOR
Sárbogárd
Köztársaság út 93.

Tel.: 06 (20) 9826 630
06 (20) 5451 958
E-mail: fairkft@tolna.net
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér

Meghalt
egy fiú
Tragikus hirtelenséggel március 19-én
meghalt egy 22 éves töbörzsöki fiatalember, Kovács Péter József. A kedves, mindenki által szeretett fiú halála megrázta
mindazokat, akik ismerték és szerették.
Március 19-én este száznál többen gyûltek
össze a szülõi háznál Töbörzsökön, az István utcában, hogy egy gyertya meggyújtásával emlékezzenek a volt barátra, iskolatársra.
Némán állt ott talán egy óránál is hosszabb
ideig a tömeg, s mindig jöttek újabbak.
Hozták a gyertyát, meggyújtották, álltak
ott, aztán odamentek a zokogó édesapához, édesanyához, s õket átölelve próbáltak vigaszt adni a vigasztalhatatlan nagy
fájdalomban.
A temetés március 28-án 15 órakor lesz a
kálozi temetõben.
Hargitai Lajos

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik szeretett fiunkat, Pordán Jánost utolsó útjára elkísérték, mély
gyászunkban bármi módon osztoztak.
Külön köszönet a Szent László Egyház vezetõjének és minden tagjának.
Szülei

Gondolkodjunk!
Mondhatom, naprakész vagyok a híreket
tekintve, és azt hiszem, pártoktól függetlenül nagyon sajnálom a politikusokat. Bele
fognak rokkanni a sok hazugságba! Értékrendrõl, emberi méltóságról beszélnek
olyanok, akik a szó jelentését hírbõl sem ismerik, legalábbis tetteikbõl úgy tûnik.
(Magyar Értelmezõ Kéziszótár — értékrend: szellemi, erkölcsi értékek rangbeli
sorrendje; méltóság: emberi voltunknak és
értékünknek fölemelõ tudata.)
Gondolkodjunk együtt!
Hogyan jutottunk oda, hogy eltelt 20 év, és
egyes helyi vezetõk, képviselõk, állami
méltóságok vagy országgyûlési képviselõk
csak és kizárólag a hatalmuk megtartásával, a törvényesen vagy törvénytelenül
megszerezhetõ (és meg is szerzett) pénzek
lenyúlásával múlassák az idõt?! Közben
minden tönkremegy, rosszul mûködik
(közigazgatás, oktatás, egészségügy, közlekedés és még sorolhatnám), és majd megint mi, kisemmizett állampolgárok leszünk a fizetõk!
Nem akarok nagy szavakat használni, de
pártoktól független javaslatom van.
Minek nekünk a demokráciát játszani?
Azt mondják, a demokrácia sokba kerül.
Kísérleti jelleggel Sárbogárdon állítsuk
vissza a királyságot! Nem kell a sok nyilatkozat, sajtótájékoztató, egyeztetés, egyezkedés! A magyar ember szereti az egyszerûen megérthetõ dolgokat. Ebben az esetben egy embert lehet szeretni, egy embert
kell — lehetõleg függetlenül, õsi, nagy magyar összefogással — utálni!
Azon, hogy ki legyen a király, ne veszekedjünk! Holnap, március 25-én lesz a 32. házassági évfordulónk.(Apropó: Isten éltesse Mikuliné Zsuzsikát, az anyakönyvvezetõnket!) Kaphatnám a királyságot ajándékba? Olyan önzetlen dolog lenne ebben
az önzõ világban!
Mindent megígérek, amit a demokraták
megígértek pártokkal vagy pártatlanul!
Nekem nem kerül semmibe, úgyis adók
módjára behajtom!
Csibegép
(alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Köszönetnyilvánítás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik
szeretett halottunk,

BRÚZSA LÁSZLÓ

FARKAS FERENC
pusztaegresi lakos temetésén
megjelentek és fájdalmunkban
osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek
Temetkezési Vállalat
lelkiismeretes munkájáért.
Gyászoló család

életének 33. évében elhunyt.
Temetése 2009. március 29-én,
15.30 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.
Gyászoló család
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Kérdezték
Behajtás a rendelõhöz
Nem újdonsült probléma a rendelõintézethez autóval való behajtás, parkolás kérdése. Egyik olvasónk most építõ javaslattal
fordul lapunkon keresztül a képviselõ-testülethez, bízva abban, hogy a város elöljárói lépnek végre ebben az ügyben.
Kedves olvasónk azt indítványozza, hogy
ha már parkolni nem is engedik az autókat
hely hiányában a rendelõ udvarán, és a
rendelõ közvetlen közelében sem tudnak
elegendõ parkolóhelyet biztosítani, legalább azt tegyék lehetõvé egy megfelelõ
tábla kihelyezésével, hogy a mozgásukban
korlátozott, nagyon beteg embereket a
hozzátartozók a hátsó bejáratig vihessék a
jármûvekkel. Nem állapot ugyanis, hogy
vagy az Ady Endre úti lakótelep elõtti, legközelebbi parkolóból küszködik el magukat a rendelõig a járni képtelen betegek,
vagy egy esetleges bírságot kockáztatva
hajtanak be a rendelõhöz.

Gépjármûadó kétszer
Az elmúlt hetekben kapták kézhez a helyi
gépjármûadóra vonatkozó dokumentumot és csekkeket az autótulajdonosok. Érdekes módon két levelet küldött az önkormányzat, holott egy borítékban, kevesebb
papíron is elfért volna minden, és akkor
kevesebb postaköltséggel megúszták,
megúsztuk volna. Talán majd jövõre — ha
már állandó pénzügyi gondokkal küzd a
város, ugye.
Az ilyen „apróságokon” is sokat lehet ám
spórolni! És még a környezetet is kíméli!
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és
környéke eseményeirõl

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága
édesanyánk, anyósom,
nagymamánk,

HEGEDÛS GÉZÁNÉ
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak,
és sírjára helyezték
az emlékezés virágait.
Gyászoló család

