„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2009. április 2. - XX. évf. 14. szám
20 oldal, 200 Ft

100 éves a község
legidõsebb embere . . . . . .
Miklósi hírek . . . . . . . .
Mészöly-hírek . . . . . . . .
Innovatív programok
a cecei iskolában. . . . . . .
KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK .
Vadászkiállítás . . . . . . .

. 2
. 4
. 5
. 6
8-9
. 9

Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

A Dél-Mezõföld független hetilapja

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Iskolatárogató
Miklóson

KÉK HÍREK
Adnak a koleszterinnek
2009. március 25-én a fagyasztószekrénybõl húsárut tulajdonítottak el ismeretlenek Sárkeresztúron, a Sárkánytó utca egyik lakásába behatolva. A lopási kár kb. 20.000 Ft.

Simlis ügyek
2009. március 26-án tartózkodási hely megállapítása miatt állítottak elõ egy várpalotai férfit, valamint egy cecei lakost korán
reggel.
Egy sárkeresztúri férfit a Fejér Megyei Bíróság elõvezetési határozata alapján börtönbe vittek, míg egy Dunaújvárosi Bíróság által körözött alapi férfit a bíróságra.

Körözött személy
2009. március 30-án Sárkeresztúron vontak ellenõrzés alá a rendõrjárõrök egy férfit, akirõl kiderült, hogy körözést rendelt el ellene a Székesfehérvári Rendõrkapitányság. A személyt elfogták,
majd elõállították, és az ellene folyamatban lévõ bûnügyben gyanúsítottként hallgatták ki.
Összeállította: Hepp Zsuzsa

Véleményláda
Többen kérdezték már, hogy milyen célt
szolgál a Menõ Manó üzlet bejárata
melletti véleményláda. Többen azt hitték, hogy abba a ládába a Bogárd és Vidéke számára lehet kérdéseket, véleményeket bedobni. Elmentem az üzletbe
megérdeklõdni, hogy valójában mi célt
szolgál az a véleményláda. A bolt alkalmazottai elmondták, hogy tõlük is sokan
kérdezik ezt, de még csak nem is a bolttal kapcsolatos vélemények
számára rendszeresítették azt. Az épület tulajdonosa, Terner
Irén tette ki azt a ládát abból a célból, hogy abba bárki beledobhassa bármivel kapcsolatos véleményét. Pl. a sárbogárdi üzleti
élettel, közlekedéssel, az önkormányzat munkájával, bármivel
kapcsolatban, s azokat õ eljuttatja az illetékesnek.
Érdekes kezdeményezés. Vajon használják-e azt az arra járók?
/H/

Kitárta kapuit a Sárszentmiklósi Általános Iskola a leendõ elsõsök és szüleik elõtt szombaton délután, hogy megízleljék a szeptembertõl rájuk váró új világot. Horváth Ferencné Mikuli Erzsébet igazgató köszöntötte a szép számú érdeklõdõt az iskola emeletén, bemutatva az intézményt, annak pedagógusait, illetve az iskola által nyújtott lehetõségeket. Majd az alsós tanító nénik tartottak egy kis bábelõadást. Ezt követõen a gyerekek tojásdíszeket
készíthettek az egyik teremben, a másikban kipróbálhattak egy
számítógépes fejlesztõjátékot, a tornateremben pedig játékos
foglalkozáson vehettek részt. A tanító nénik egy kis meglepetést
is készítettek minden leendõ iskolásnak: egy-egy tavaszi színekben pompázó pillangót.
Hargitai Kiss Virág

Megkapta a mûködési engedélyt
az ásványvíz-palackozó
Bereczk Imre vasárnap tájékoztatta lapunkat, hogy 8 hónapos huzavona után hivatalosan is megkapta a sárbogárdi ásványvíz-palackozó a használatba vételi engedélyt. Ezzel minden akadály elhárul a termelés megkezdése elõl. E héttõl kezdve már nem „próbaüzemben”, hanem teljes kapacitással megindulhat a termelés.
Reméljük, hogy a recesszió ellenére lesz piaca a Sárbogárdon
palackozott, kitûnõ minõségû ásványvíznek.
Hargitai Lajos
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100 éves a község legidõsebb embere
Február 7-én köszöntöttük otthonában Gráczer Jánost, aki
ezen a napon ünnepelte 100. születésnapját. Lánya és veje társaságában beszélgettünk vele Virág Miklós polgármester úrral és Nagy András Botond jegyzõ úrral, és adtuk át azt az oklevelet, ami a miniszteri hivatalból érkezett részére, valamint
az önkormányzat ajándékát.
A 100 év sok megpróbáltatást, ugyanakkor sok szép emléket is
rejteget. János bácsi megélt két világháborút, volt hadifogságban. A békeidõkben szorgalmasan dolgozott. Elõbb Nagyhörcsökön, majd 1961 után a keresztúri termelõszövetkezetben. 40 éve éli a nyugdíjasok nyugodt, békés életét. Feleségével, akit már elveszített, két gyermeket nevelt fel. Dolgos, becsületes embernek ismerik a községben.
Három éve idõsek napján még az udvaron dolgozgatva fogadott bennünket. Ma már sajnos ágyhoz kötött, nehezen beszél.
Kérdésünkre, hogy mi a hosszú élet titka, az volt a válasz, hogy
talán a sok csalánleves, amit az orosz fogságban evett, és a nyugalom, mert az õ eddigi élete szép volt, és nem idegeskedett.
Adjon az Isten neki még sok szép évet!
Kovács Györgyné

Gazdanaptár:
április
Zöldségeskert: Fólia alá vessünk cukorborsót, ültessünk ki padlizsán- és paprikapalántákat. Szabadföldbe vessünk borsót,
sárgarépát, õszi és téli fejes káposztát, kelkáposztát, céklát, karalábét, édesköményt.
Ültessük ki a fólia, vagy az üveg alá vetett
bokorbabot, articsókát. Ilyenkor telepíthetünk spárgát. A bab számára készítsünk
támasztékot.
Gyümölcsös: Ahol szükséges, alkalmazzunk kézi beporzást. Köszmételisztharmat, vagy alma-, körtevarasodás ellen permetezzünk megfelelõ védõszerrel, melyet
két hét elteltével ismételjünk meg.
Díszkert: A tavacskába és partjára ültessünk vízinövényeket, telepítsük ki a gyökérlabda nélküli örökzöldeket, sövényt. A
télen és télutó idején virágzó fiatal cserjéket, hangaféléket mindjárt az elvirágzás
után nyírjuk meg. A kikelt gyógynövényeket egyeljük ki, és vessünk újabbakat. A
fagyérzékeny gumósokról, évelõkrõl, melyeket az üvegházban teleltettünk át, vágjunk dugványokat. Ha a rózsabokron rozsdásodást észlelünk, permetezzük meg.
Üvegház: A paradicsom-, paprika-, padlizsánpalántát ültessük ki hidegházba. Vessünk fólia alá szánt uborkát, szabadföldi
termesztésû babot, zellert, póréhagymát.

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és
környéke eseményeirõl

A Cecei Gazdanapról,
ahogy a szervezõ látja

A március 21-én, szombaton megrendezett Cecei Gazdanap keretében került sor
az Ifjú Gazda Tagozat II. Kongresszusára,
amelyre szinte az ország minden részébõl
érkeztek vendégek. Hogy hogyan sikerült
a rendezvény, arról lapunk elõzõ számában már beszámoltunk a tudósító szemszögébõl. A héten látható a Bogárdi TVben az errõl készült mûsor. Ezen kívül több
országos televízió, így a Hír TV és az ATV
is beszámolt az eseményrõl.
A résztvevõk kitûnõnek érezték a rendezést, a vendéglátást. Öröm, hogy sok szakmai kiállító volt a Jókai utcában. A sokféle
fõzött étel is elfogyott. Miután a vendégek
elmentek, a szervezõk is számot adtak arról, mit sikerült elérni ezzel a rendezvénnyel amellett, hogy az ide látogatók
messzi földre elvitték Cece jó hírét.

A gazdanap fõszervezõje Kuzsmiczki Szilárd volt, aki kérdésemre elmondta: igazi
sikerként értékeli az eseményt, hiszen közel 400 regisztrált vendége volt a gazdatalálkozónak és a kongresszusnak. A kongresszus résztvevõi számos hasznos információt kaptak az elõadások során. A találkozó lehetõséget adott szakmai tapasztalatcserére, baráti és gazdasági kapcsolatok
kiépítésére is. Ez a találkozó mindenképpen hasznos volt a mezõgazdaságban dolgozók számára. Megmutatkozott, hogy
egyre több kitûnõen képzett fiatal gazda
dolgozik a mezõgazdaságban, akik képesek arra, hogy a legmagasabb igények
szerint termeljenek, s felvegyék a versenyt
a nemzetközi piac legjobb szereplõivel is.
/H/
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Méhnyakszûréssel a nõk egészségéért!
Magyarországon több mint 500 nõ hal meg évente méhnyakrák miatt. Rendszeres szûrõvizsgálattal a méhnyakrák miatti halálesetek jelentõs része (80-90 %-a) megelõzhetõ lenne. A méhnyakrák nem mindig okoz tüneteket, ezért fontos a
szûrõvizsgálat. A nõgyógyász által végzett szûrõvizsgálattal felismerhetõk, majd kezelhetõk az
olyan elváltozások is, amelyekbõl az évek során
kezelés nélkül méhnyakrák fejlõdhetne ki.
Kinél szükséges a méhnyakrákszûrés?
Valamennyi 25 és 65 év közötti nõnek feltétlenül
ajánlott. Az ÁNTSZ meghívólevelet küld azoknak,
akik az elmúlt 3 évben nem vettek részt
méhnyakszûrésen. Ez nem jelenti azt, hogy fiatalabb vagy idõsebb életkorban, illetve gyakrabban
(pl. évente) ne mehetne el valaki nõgyógyászati
szakorvosi vizsgálatra. Aki eddig is rendszeresen
járt, továbbra is módja van erre. A cél, hogy aki
eddig nem élt ezzel a lehetõséggel, legalább 3
évente szánja rá magát. A meghívólevél egy figyelmeztetés, hogy a 3 év letelt.

Nincs panaszom, miért mennék orvoshoz?
A méhnyak rosszindulatú daganata kezdetben
egészen enyhe elváltozásból hosszú évek alatt
fejlõdik ki. Ez az évekig tartó fejlõdési folyamat
rendszerint semmilyen tünetet nem okoz. Fontos
tudni tehát, hogy a vizsgálatra akkor is szükség
van, ha egyáltalán nincs panasza, nem észlel
semmilyen rendellenességet, fájdalmat.
Kötelezõ-e a méhnyakszûrés?
Jogi értelemben a méhnyakszûrés nem kötelezõ,
hiszen a rák a közösségre nem jelent veszélyt,
„csak” az egyénre. Mindenképpen javasoljuk
azonban, hogy saját érdekében éljen ezzel a lehetõséggel. Különösen fontos ez, ha eddig még
soha nem járt méhnyakszûrésen.
Rendszeres szûréssel a méhnyakrák megelõzhetõ! Az idõben felfedezett méhnyakrák gyógyítható!
ÁNTSZ Közép-dunántúli
Regionális Intézete

Hirdetmény

FELHÍVÁS

Ezúton értesítem az ügyben érintett lakosságot,
hogy a Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi
Zrt. (8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3.) által
üzemeltetett, Sárbogárd, Vasút u. 1-3. szám
alatti, 5322/1 hrsz.-ú ingatlanán található, környezeti zajt elõidézõ silóüzem részére a zajkibocsátási határértéket a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) 29332/09 számú határozatával megállapította. A felügyelõség az eljárást a 30210/
2008. ügyszámon indította, melyrõl szintén értesítettük a lakosságot.
A felügyelõségnél az ügyintézõ: Hrubi Ágota
(tel.: 06 /22/ 514-300, fax: 06 /22/ 313-564).
A felügyelõség zajkibocsátási határértéket
megállapító 29332/09. számú határozata a sárbogárdi polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) épületének földszinti elõterében
lévõ hirdetõtábláján kifüggesztésre került 2009.
március 30-án, valamint megtekinthetõ a döntést hozó környezetvédelmi hatóság épületének
földszinti hirdetõtábláján, illetve az eljáró hatóság internetes honlapján.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
közigazgatási területünkön a VERTIKÁL Zrt.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

LOMTALANÍTÁST
szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével.
Felkérem a lakosságot, hogy a háztartásokban
felgyülemlett nem veszélyes hulladékot (azaz a
háztartásokból származó kiselejtezett bútorokat, textíliákat, mûanyagokat stb.) a jelzett napon helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7
óráig.
A lomtalanítást végzõ autók minden utcán csak
egyszer haladnak végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék
(akkumulátor, szárazelem, festékesdoboz, növényvédõ szer, gyógyszer, olajos hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ, állati tetemek stb.) nem
szállítható el.

A lomtalanítás idõpontjai:
2009. április 22. (szerda) Sárbogárd,
2009. április 23. (csütörtök) Sárszentmiklós,

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2009. március 10-ei ülésén elfogadta:
— a 10/2009. (III. 24.) ktr. sz., az önkormányzat
2008. évi költségvetésrõl szóló 5/2008. (II. 15.)
ktr. sz. rendelet módosítását;
— a 11/2009. (III. 24.) ktr. sz., Sárbogárd város
helyi építési szabályzatáról szóló 8/2005. (III.
30.) ktr. sz. rendelet módosítását;
— a 12/2009. (III. 24.) ktr. sz., az önkormányzat
tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,
a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.)
ktr. sz. rendelet módosítását.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

2009. április 24. (péntek) Alsótöbörzsök,
Pusztaegres, Sárhatvan, Kislók, Rétszilas,
Nagyhörcsök.
Juhász János polgármester
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Tájékoztató
Tájékozatom Sárbogárd város választópolgárait, hogy az Európai Parlament tagjainak 2009.
június 7-ére kitûzött választásához a választási
névjegyzék elkészült.
A névjegyzékbe vételrõl minden választójoggal
rendelkezõ 2009. április 6-a és 10-e között értesítést kap.
A névjegyzék 2009. április 8-a és április 15-e
között munkaidõben 7.30-tól 16.00 óráig, pénteken 13.30 óráig megtekinthetõ az okmányirodában Tóthné Kaszás Tímeánál.
A névjegyzékbõl való kihagyás, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2009. április 8-ától április 15-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
Az az uniós polgár, aki az uniós polgárok nyilvántartásában nem szerepel, 2009. április
30-áig kérheti a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl a névjegyzékbe vételét.
Az a magyar választópolgár, aki a választás
napján külföldön tartózkodik, és élni kíván választójogával, külképviseleti névjegyzékbe vételét 2009. május 22-éig kérheti. A névjegyzékbe való felvételt személyesen, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott útján a helyi
választási irodánál lehet kérni. Ajánlott levélben
úgy kérhetõ, hogy az legkésõbb 2009. május
22-éig megérkezzen a helyi választási irodába.
Aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, igazolással azt megteheti. Igazolást személyesen, vagy
meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16.00
óráig ajánlott levélben úgy lehet kérni, hogy az
2009. június 2-áig megérkezzen a helyi választási irodához. Igazolást ugyanis legkésõbb
2009. június 5-én 16.00 óráig lehet kiadni.
Az értesítéssel egyidejûleg az ajánláshoz szükséges ajánlószelvényeket is postázzuk.
Az OVB 1/2009. sz. állásfoglalása szerint nem
használható más, nem hivatalos — pl. fénymásolt — ajánlószelvény, csak megküldött. Az
ajánlószelvényt a választópolgárnak kell kitölteni és aláírni.
Nevének saját kezû aláírására képtelen (pl. testi
fogyatékos, vak, illetve gyengén látó, írástudatlan) választópolgár az ajánlószelvényt a választási iroda vezetõje, tagja, valamint bíróság, közjegyzõ elõtt láthatja el kézjegyével, aki azt hitelesíti.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak
településmegnevezést tartalmaz, valamint az
igazolással szavazók az 5. számú szavazókört
(rendelõintézet, Ady E. út 79. sz.) használhatják
mint kijelölt szavazókört.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

„Szívemet égõ áldozatul az Úrnak fölajánlom.” (Kálvin)

2009. április 4-én, szombaton, délelõtt 10 órától
EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓT TARTUNK
a REFISZ (Református Fiatalok Szövetsége) közremûködésével
Sáregresen, a református gyülekezeti házban!
Program: éneklés, áhítat, játékok, beszélgetés, imaközösség, sport, szeretetvendégség! (A játékokhoz hozzatok magatokkal sportoláshoz szükséges felszerelést!) Regisztráció: fél 10-tõl! Mindenkit nagy szeretettel várunk!
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Bendegúz megyei verseny
Március 27-én (pénteken) elindultunk a
megyei Bendegúz versenyre. A buszon sok
barátom volt, így egy kicsit oldódott a kezdeti izgalmam.
Nemsokára megérkeztünk a verseny helyszínére, egy általános iskolába. Elõször egy
ünnepélyes megnyitón köszöntöttek minket, melyen az énekkarosok elõadtak egy
szép éneket.
Végre elkezdõdött a „NyelvÉsz” verseny.
Negyvenöt percig írhattuk a feladatlapot.
Volt nehéz kérdés, és volt, amit nagyon
könnyen meg tudtam oldani. Nekem a negyedik feladat okozott fejtörést.

Miután kijöttünk, megvendégeltek bennünket uzsonnával és üdítõvel, majd megnéztünk egy kiállítást, melyet a pincében
rendeztek be. A bemutatón Fehérvár városának makettjét nézhettük meg, ami
nekem nagyon tetszett.
A hazafelé vezetõ út nagyon kellemesen
telt, másnap pedig megtudtam az örömhírt: a Bendegúz megyei versenyén második helyezést értem el, bár ugyanannyi
pontom volt, mint az elsõ helyezettnek.
Tanáraim és a családom is nagyon örültek
ennek a szép eredménynek.
Sükösd Gergõ 3. a

Miklósi hírek
A híreket az iskola újságíró szakkörösei szerkesztették (Bruzsa
Annamária, Lak Vivien, Zsigri Nikolett, Farkas Anna, György
Letícia, Varga Júlia) Zelmanné Zsuzsanna tanárnõ vezetésével.

Pest Megye Szimfonikus Zenekara a
Sárszentmiklósi Általános Iskolában
A bérletes hangversenysorozat keretében március 19-én két sikeres, egymást követõ koncertet adott Pest Megye Szimfonikus Zenekara iskolánkban. A hangverseny elõtt lehetõségünk adódott
nekünk, újságíró szakkörösöknek riportot készíteni a zenekar
karnagyával, Noseda Tiborral. Az alábbiakban olvashatják beszélgetésünket:
Szakkörösök (továbbiakban Sz.): — Mikor alakult meg a zenekar?
Milyen hatásra?
Noseda Tibor: — 1991-ben alakultunk meg Pest Megye Önkormányzatának jóvoltából, azzal a céllal, hogy a vidéket járva zenemûveket mutassunk be a tanulóknak, kiegészítve az iskolai zeneoktatást. Elsõdleges célunk a diákok zenei nevelése.
Sz.: — Mivel foglalkoznak magánéletükben a zenekar tagjai?
N. T.: — Természetesen mind zenetanárok vagyunk, de van közöttünk néhány nyugdíjas kolléga és diák is.
Sz.: — Fellépéseik során jártak-e külföldön is?
N. T.: — Igen, Olaszországban és Ausztriában is megfordultunk
már.
Sz.: — Ön milyen hangszeren játszik?
N. T.: — 8 éves koromban kezdtem el zongorázni, a volt szervitaházban laktunk, így a templomban kisgyermekként, mint ministráns kezdtem mûködésemet. 11 éves koromtól (kis kitérõkkel) a
mai napig a budapesti szervita templomban orgonálok.

KIPPKOPP-NAPOK
a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában, melyre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk április 6-7-8-án
Április 6-án, 7-én, 8-án TAVASZI—HÚSVÉTI VÁSÁR
A vásárt 15.30-kor
a nagycsoportosok vásáros mûsora nyitja meg.
OVITURI
Április 7-én délután TOJÁSFESTÉS A SZÜLÕKKEL,
HÚSVÉTI CSUHÉDÍSZEK KÉSZÍTÉSE
Április 8-án NYUSZIVÁRÁS,
LOCSOLKODÁS, VIDÁM JÁTÉKOK

Sz.: — Hol lehet mostanában hallani az orgonajátékát?
N. T.: — Minden vasárnap orgonálok az elõbb említett templomban a szentmiséken.
Sz.: — Melyik közönséget kedveli jobban: a gyerekekét, vagy a felnõttekét?
N. T.: — Erre nagyon nehéz válaszolnom, de azért persze megpróbálok. Mivel a zenekar létrejöttének elsõdleges célja a gyermekek oktatása, ezért nekik nagy örömmel zenélünk. De természetesen vannak nagyon komoly kihívást jelentõ koncertjeink is a
Zeneakadémián, melyeket felnõtteknek adunk szintén nagy szeretettel.
Sz.: — Van-e kedvenc zeneszerzõjük, illetve zenemûvük?
N. T.: — Természetesen van. Elsõsorban a romantika áll hozzánk
közel, szeretjük Liszt zenéjét, kedvelünk bemutatni ritkán hallható zenemûveket.
Sz.: — Merre fognak koncertezni a nyár folyamán?
N. T.: — Júliusban Sopronban a Szent Mihály-székesegyházban
fogunk fellépni egy Haydn-mûvel, Eisenstadtban a Szent Márton-templomban, majd június 12-én Bécsben, a Szent Péter-székesegyházban. Augusztusban pedig a megyeháza díszudvarán
adunk elõ Beethoven- és Haydn-mûveket. Csellón Déry András
fog közremûködni.
Sz.: — Iskolai hangversenyünkön három fiatal mûvész is fog szólóban szerepelni: Rohmann Ditta gordonkán, Komlóssy Gábor trombitán és Vámosi Nagy Zsuzsa fuvolán játszik. Tudjuk, hogy Haydnversenymûveket adnak elõ, Rohmann Ditta és Komlóssy Gábor
Fischer Anni-ösztöndíjasok. Többet is megtudhatnánk valamelyikükrõl?
N. T.: — Vámosi Nagy Zsuzsa kezdetben zongorázni tanult a Solti
György Zeneiskolán, majd ugyanitt fuvolázni kezdett. Ezután
folytatta zenei tanulmányait, 2001-ben a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemre iratkozott be. Ezek után eljutott a Londoni
Royal Academy of Music, posztgraduális képzésére. 2008-ban
visszatért a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemre, a doktori iskolába. Tanulmányai során sok ösztöndíjat nyert. Csodálatos
fuvolajátéka bizonyára elnyeri a ti tetszéseteket is.
Sz.: — Köszönjük az interjút. További sok sikert kívánunk a zenekarnak!
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Mészölyös Egészségnap a Mészölyben
eredmények
Március 27-én tíz tanulónkkal utaztunk
Székesfehérvárra, ahol a Vasvári Pál Általános Iskolában rendezte meg a Bendegúz
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia a „NyelvÉsz” verseny megyei fordulóját.
Szeretettel fogadtak bennünket, kis mûsorral is készültek az iskola tanulói, majd a
tudnivalók elhangzása után évfolyamonként elvonultak a diákok, hogy 45 percben
a sok tudást és találékonyságot igénylõ feladatokkal megbirkózzanak.
A munka végeztével egy kis süteménnyel
és üdítõvel kedveskedtek a gyerekeknek a
vendéglátók.
A javítás gyorsan ment, úgyhogy már másnap meg is tudtuk az eredményeket, íme:
a harmadik évfolyamosok közül Gili Szilárd 6. helyezést ért el, a negyedikesek közül Kokics Noémi 1. helyezett lett, ezzel az
országos döntõbe jutott, melyet Szegeden
rendeznek meg. Az ötödik osztályosok közül Rácz Ramóna 2., a hatodikosoknál
Gortva Lúcia 6., a hetedikesek közül Kiss
Nikolett 2. helyen végzett.
Megyei szinten ezek az eredmények dicsérendõek, gratulálunk a helyezésekhez!
Nagy Ferencné

Adó 1 %
Kérjük, adójának 1 %-ával támogassa a
Polgárok Házát fenntartó Szövetség a
Nemzetért Alapítványt!

Adószám: 18177428-1-42.
www.polgarokhaza.hu, www.szna.hu

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik 2008-ban személyi jövedelemadójuk 1 %-ával a Sáregresi Református
Templomért Felújítási Alapítvány
munkáját támogatták!
Kérjük, támogassa továbbra is ügyünket!
Sáregresi Református Templomért
Felújítási Alapítvány

Adószámunk: 18496457-1-07.

I

skolánk vöröskeresztes bázisiskola,
ezért évek óta rendszeresen szervezünk
egészséges életmóddal kapcsolatos programokat diákjaink részére. Ezen alkalmak
során általában az iskolai munkához szorosan kapcsolódó tematikákat dolgozunk
fel. Most az egészségfejlesztés vonalán tovább haladva szûrõvizsgálatokkal egybekötött kóstoltatást tartottunk.
A rendezvénynek nagy sikere volt a tanulók, szüleik és dolgozóink körében.
2009. március 19-én 10—16 óráig a felnõttek vehettek részt ortopédiai szûrõvizsgálaton, vércukorszint-, koleszterin-, testsúly-, testzsír-, izomtömeg- és vérnyomásmérésen, valamint étkezési, étrendi tanácsokat kaptak.
A nap folyamán kínáltunk teljes kiõrlésû
gabonából készült miniszendvicseket, gyümölcsöt, zöldségfélét, vitaminokat.
Délután az iskola aulája megtelt az egészség iránt érdeklõdõ diákokkal, felnõttekkel. Tanulóink és minden szûrésen résztvevõ érdeklõdõ egy igen érdekes és megszívlelendõ elõadáson vehetett részt a gerincelváltozások kialakulásáról, valamint
a gerincferdülésrõl és kezelésérõl, amit
felkérésünkre a budapesti Salvus Ortopédtechnika Kft. munkatársa, Marloch
Ferenc tartott. Ezúton is köszönjük az értékes perceket!
A tájékoztató után életkortól függõen csoportokban versenyezhettek a gyerekek. Az
egészséges életmóddal kapcsolatos feladatok, vidám versenyek jellemezték a délutánt. A rajzos formában megjelenített ismereteik a védõnõi szoba dekorációjaként
szolgálnak.
A közös program során a résztvevõk felelevenítették tudásukat az egészséges életmóddal kapcsolatban, a nebulók által készített gyümölcssaláta, a zöldség- és gyümölcskóstoló pedig a napi vitaminszükségletüket biztosította.
Ezen a délutánon mindenki nyertes volt,
hiszen igazán jól érezhettük magunkat.

Az egészség megõrzése nemcsak ezen a
napon volt fontos. Célunk, hogy elõremutató legyen e fontos feladat, ezért igen
nagy örömmel fogadtuk a Sárszentmiklósi
Katolikus Megújulásért Alapítványtól azt
a 400 kg almát, melyet gyerekeink között
oszthattunk szét.
Köszönjük minden kedves szakembernek,
Keresztes Andrea ÁNTSZ-munkatársnak, Kovács Istvánné védõnõnek, Hetyei
Judit cecei védõnõnek, valamint Dörmer
Zita és Lakatos Tiborné sárbogárdi védõnõknek az igen lelkiismeretes munkájukat, és végül, de nem utolsósorban köszönetet mondunk az EUREST Kft.-nek, az
Arcadia Reklám Kft.-nek, a Korona
Gyógyszertárnak, Molnárné Gyõri Szilviának és a Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítványnak az önzetlen adományukért, amellyel megkoronázták
egészségnapi programjainkat.
Toldi Lászlóné szabadidõ-szervezõ,
Kovács Istvánné védõnõ,
Nagyné Rehák Julianna igazgató
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Innovatív programok a cecei iskolában
A cecei általános iskola az elmúlt idõszakban több olyan pályázaton vett részt, amelyek segítségével korszerûbbé, az új pedagógiai
módszerek alkalmazásával gyermekközpontúvá tudtuk tenni oktatásunkat.
A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségét segítõ pályázaton nyertünk jelentõsebb összeget. Ennek köszönhetõen tantestületünk különbözõ képzéseken vett részt, mint például a kompetenciaalapú, illetve a projektmunkán alapuló oktatás,
és az óvoda, iskola közötti átmenetet segítõ továbbképzés.
Sikerült fejlesztõeszközöket vásárolni, amelyek lehetõvé tették a
mobil internetes kapcsolat kiépítését az intézmény egész területén, hordozható fejlesztõegységeket alakítottunk ki, amelyekhez
fejlesztõprogramokat szereztünk be.
Tanulóbarát osztálytermek kialakítására került sor új iskolabútorok vásárlásával, amelyek az elsõ és második évfolyamon biztosítják a tanulók jobb közérzetét.
Kihasználva azon lehetõséget, amely az iskolában megvalósult integrált oktatásból és integrációs nevelésbõl ered, sikeresen pályáztunk a reneszánsz év keretében meghirdetett kirándulásokra.
Ennek eredményeként iskolánk valamennyi tanulója részt vehetett egy egynapos kiránduláson teljes ellátással, melyekre szeptemberben és februárban került sor.
A hátrányos helyzetû tanulókkal történõ foglalkozásokra 2,5 millió forint áll rendelkezésünkre, ennek keretében nõtt a fejlesztõórák száma.
Utoljára a „Kompetenciaalapú oktatás elterjesztése innovatív intézményekben” címmel meghirdetett pályázaton voltunk eredményesek, mellyel 23 millió forintot nyertünk el. Ebbõl a jövõben
megvalósul több évfolyamon a kompetenciaalapú oktatás új tankönyv- és eszközrendszerrel, valamint további tantestületi képzésekre kerül sor.
Módszertani megújulásunk eredményeként sikeresen alkalmazzuk a projektpedagógiát. A szülõk a módszerrel a reneszánsz hét,
valamint az adventi projekt iskolai szinten történõ megvalósítása
során ismerkedhettek meg. Tanítási órákon miniprojektek színesítik a módszertani palettát.
Az arra rászoruló tanulóink fejlesztését saját gyógypedagógus
kollégánk mellett utazó logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelõ segíti.
A fenntartó pozitív hozzáállásának köszönhetõen továbbra is alacsony osztálylétszámokkal családias légkört tudunk biztosítani.
Mindez lehetõvé teszi a gyerekek számára a tehetségük sokoldalú
kibontakoztatását, így 5. osztálytól emelt óraszámban tanulhatnak matematikát. Ennek már láthatjuk az eredményét, ugyanis
tanulóink mind a megyében, mind a megyén kívüli nívós gimnázi-

Meghívó
„A magyar nyelv nem egy zacskó mák,
hanem egy nagy gondossággal fûzött gyöngyfüzér,
amelynek ragyogása más nyelveknek is része lett,
és nemigen vesz be idegen szavakat.”
(Lónay Gyula)

Tisztelettel meghívunk
minden kedves érdeklõdõt
a Kunoss Endre
Községi Iskolai Könyvtárba
(Káloz, Szent István tér 21.)

2009. április 3-án (péntek) 18 órakor

dr. Lónay Gyula
„A magyar nyelv misztériuma I.:
A hét hangra épülõ õsnyelv”
címû könyvének bemutatójára.

umok felvételi listáján elõkelõ helyet értek el. Már elsõ osztálytól
két idegen nyelv közül választhatnak a tanulók. A 4-5. évfolyamon
a tanulásmódszertant is elsajátíthatják a gyerekek.
Tanulóink számos községi ünnepen, illetve kistérségi, megyei és
országos versenyen bizonyítják tehetségüket.
Mindenkinek lehetõséget biztosítunk különbözõ programokon,
foglalkozásokon való részvételre, ingyenesen labdarúgás-, röplabda- és néptáncoktatásra, illetve úszás- és zongorafoglalkozásra
járhatnak.
A vidéki tanulók a térségi iskolabusszal juthatnak el intézményünkbe, melyen folyamatos felnõtt kíséretet biztosítunk.
Tantestületünk jó kapcsolatot ápol a szülõkkel, településünk
gyermekjóléti és családsegítõ szolgálatával és a jelzõrendszer valamennyi tagjával, így a védõnõi szolgálattal, a rendõrséggel és az
önkormányzattal. Ennek eredményeként csökkent az indokolatlan hiányzások száma, illetve a magatartási normákat könnyebb
elfogadtatni a tanulókkal. Ezt tovább segítheti, hogy bekapcsolódtunk az „Erõszakmentes és egészségtudatos iskolákért” nevû
országos programba.
Legújabb innovációs tervünk, hogy a 2009-2010-es tanévben felmenõ rendszerben bevezetnénk a korábban már sikeresen kipróbált egész napos oktatási formát az elsõ évfolyam egyik osztályában.
Ezzel a programmal kapcsolatban részletesebb tájékoztatást kaphatnak a szülõk az április 2-án megrendezésre kerülõ „Iskolanyitogató” rendezvényünkön, amire minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

HÚSVÉTI
LOCSOLKODÁS CECÉN

TÁNCISKOLA
CECÉN

A cecei Gerlice Néptáncegyesület az idei évben is megrendezi a húsvéti locsolkodást felelevenítõ rendezvényét. A hagyományokhoz
híven a legények lovas kocsin érkeznek a cecei
tájház udvarához. A lányok a locsolókat hímes
tojással várják, és a locsolkodás végét közös
énekkel és tánccal zárják. A helyszínen lehetõség nyílik a tojásfestés rejtelmeinek megtekintésére, illetve kipróbálására.

2009. április 7-én 17 órakor
társastánc-tanfolyam indul
Cecén a mûvelõdési házban.
A heti rendszerességgel megtartandó órákon latin és standard táncok tanulása folyik. A
tánctanfolyam tíz alkalomból
áll. Minden táncolni vágyót
szeretettel várunk!

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt
HÚSVÉT HÉTFÕJÉN 10 ÓRÁTÓL
A CECEI TÁJHÁZ UDVARÁN.
Kedvezõtlen idõjárás esetén a rendezvény elmarad!
Cecei Gerlice Néptáncegyesület

Érdeklõdni illetve jelentkezni
lehet Cecén a mûvelõdési házban, illetve a következõ telefonszámokon:
mûvelõdési
ház Cece — 06 (25) 234-153,
Sándor Zsolt tánctanár — 06
(20) 512-4961.
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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

TÖLTÕÁLLOMÁS-KEZELÕ
ÉS UDVAROS
munkakörbe keresünk
megváltozott munkaképességû
dolgozókat, 3 fõt a cecei benzinkútra.
06 (25) 234 477

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,

telefon: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00
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Orvosi rendelések Sárbogárdon

Közérdekû telefonszámok

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12.
Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K:
8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-165: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P:
10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06
(25) 460-163.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163, H:
13-15, K: 9.30-10.30, tanácsadás kedden: 10.30-12, Sze: 11-12, Cs:
13-15, P: 12-14.
II. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás:
Cs: 8-10. Tel.: 06 (30) 573 4908.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs:
8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze:
8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
Ady E. út 79-83. Szakrendelések
Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán
és csütörtökön 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés április 9-10-én nem lesz, tüdõszûrés:
hétfõn, kedden, pénteken 8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490. (Havonta közöljük)

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyepmesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

Bogárd és Vidéke 2009. április 2.

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2009. április
A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet:
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres
2009. április 4-5.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30., 06-20-3557-213;
2009. április 11-12-13.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
2009. április 18-19.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E. út 50., 06-20-4719-054;
2009. április 25-26.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629.
II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza
2009. április 4-5.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-9939-404;
2009. április 11-12-13.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;
2009. április 18-19.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-9939-404;
2009. április 25-26.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977.
A hatósági állatorvosi ügyelet a
06-30-9563-168 számú telefonon érhetõ el.
(I–II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég,
Pélpuszta.)
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

BEÍRATÁS
A 2009/2010-es tanévre történõ általános
ISKOLAI beíratás idõpontjai:

2009. április 21-22-23.
(kedd-szerda-csütörtök)
7.30—16.00 óra között
fogadjuk a kedves szülõket.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek lakcímkártyáját, a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát és az iskolaérettséget
igazoló óvodai szakvéleményt kell bemutatni.
Ekkor kérünk 550 Ft-ot a diákigazolványra és 1
db igazolványképet.
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
A 2009/2010-es nevelési évre történõ
ÓVODAI beíratás idõpontjai:

2009. április 21-22-23.
(kedd-szerda-csütörtök)
7.30—16.00 óra között
fogadjuk a kedves szülõket.
A beíratáskor szükséges bemutatni a gyermek
lakcímkártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint a gyermek egészségét, fejlettségét igazoló orvosi igazolást.
ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

KÖZÉRDEKÛ / KÖZÖSSÉG
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Vadászkiállítás
Az idén 16. alkalommal jelentkezett a
nemzetközi fegyver-, horgászat-, vadászati
kiállítás a HUNGEXPO budapesti vásárközpontban. A FEHOVA az elmúlt 15 évben egyre nagyobb lett és egyre több látogatót vonzott. A hazai szakemberek és
sportvadászok számára kihagyhatatlan
esemény, de a természetet kedvelõ és szeretõ látogatók számára is maradandó élményt nyújtott e nagy nemzetközi elismerésnek örvendõ kiállítás.
A kiállítás szenzációja volt a „Természeti—vadászati örökségünk — a legkiválóbb
magyar vadásztrófeák” címmel rendezett
trófeabemutató, amelyen meg lehetett tekinteni az összes magyar világrekord trófeát. A trófeák alatt 10 magyar festõmûvész
az eredeti állatokról mûvészi háttérábrázolással készült festményével kísért be
bennünket a vadonba, és szinte hallottuk a
szarvasok bõgését, a dámok barcogását, a
vaddisznók fújtatását és röfögését. Még
jobban fokozta a hatást a trófeákat és képeket körbeölelõ, „Életképek” címû kiállítás, amely az erdõ lakóinak életét mutatta
be.
A preparátorok olyan mûvészien állították
ki az elejtett állatokat, hogy a látogatók azt
várták, mikor mozdul meg az õz, mikor fut
el a vaddisznó, mikor száll fel a fácán. A
legtöbb kiállított trófea természetesen hazánkból volt kiállítva, de láthattunk itt
ázsiai és afrikai állatokat, sõt, még jegesmedvét is. A jegesmedve a világ legnagyobb ragadozója. Méretére jellemzõ,
hogy én, a magam 190 cm-ével még a melléig sem értem.
Kihagyhatatlanok voltak a vadászat legfõbb kellékei: a puskák, kések, távcsövek,
ruhák. A vadászat — ez az õsi mesterség —
nem olcsó mulatság. A puskák ára a
100.000 Ft-tól a csillagos égig rúgott. Egy

valamirevaló zsigerelõkés ára is
100.000 Ft fölött
van.
A vadászathoz
természetesen
hozzátartozik a
jelmez, a ruha is;
a vadászruha és a
társasági is. De fölvonultatták itt a legújabb híradástechnikát is: mesterséges
holdról mûködõ mobiltelefont, hordozható mini napelemeket, amikkel az erdõben
fel lehet tölteni a telefont, vagy a lámpa
akkumulátorát.

BEÍRATÁS

BEÍRATÁS

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

Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a leendõ elsõ
osztályos tanulók beíratására a MÉSZÖLY
GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN az alábbi idõpontokban kerül sor:

2008. április 21-22-23.

2009. április 21. 8.00—15.30

8.00–16.00 óráig.
Cím: Sárbogárd, Mikes köz 3., illetve
Sárbogárd, Szent István u. 49.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Sárbogárd is érdekelt volt a kiállításon: a
világhírû Révész késes is kiállított, hatalmas érdeklõdés mellett. Az õ standjuknál
talán csak az engedély nélkül vásárolható
gázpisztolyoknál voltak többen.
Volt a vásáron olyan kiállító is, aki afrikai
szafarivadászatot árult. A szafarihoz természetesen terepjárók is kellenek — láthattuk a világ legjobb terepjáróit is, a Land
Rover több típusát.
Azért el kell, hogy mondjam, hogy én, a civil, sajnáltam azt a sok elejtett, kitömött állatot.
Etelvári Zoltán

2009. április 22. 10.00—17.00
2009. április 23. 8.00—14.00
A leendõ elsõ osztályos tanulók beíratására a
SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN az
alábbi idõpontokban kerül sor:

– a gyermek születési anyakönyvi
kivonata,

2009. április 21.
8.00—10.00, 14.00—16.00

– lakcímkártya.

2009. április 22.
8.00—10.00, 14.00—16.00

Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig fogadja a gyermekeket.
Koncz Jánosné intézményegység-vezetõ

2009. április 23.
8.00—14.00
Iskolavezetés
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SPORT

A Flórián 07
Lövészklub hírei
A Flórián 07 Lövészklub sportolója, Bereczk Róbert a 2009. március. 21-én Gellénházán tartott sportlövõkupán egyéni
összetett számban I. helyezést ért el (1
arany, 2 ezüst, 1 bronzéremmel).
Az eredményhez gratulálunk! További sikeres versenyzést kívánunk!
Kiss András, Flórián 07 Lövészklub

A Femol-csoport eredményei:
Baracs—LMSK 1-1 (1-0)
100 nézõ, vezette: Tömöri. Gólszerzõ:
Bódi, illetve Nyikos. Ifjúsági mérkõzés:
4-1.
Jenõ—Mezõszilas SE 2-2 (1-2)
80 nézõ, vezette: Hudra. Gólszerzõ: Kormány, Zsolnai, illetve Fekete, Gárdonyi.
Ifjúsági mérkõzés: 3-0.
Lajoskomárom—Cece 4-0 (2-0)
102 nézõ, vezette: Babai. Gólszerzõ: Molnár, Kleiber, Horváth, Cseke. Kiállítva:
Kovács Krisztián (Cece). Ifjúsági
mérkõzés: 1-3.
Sárbogárd—Dég 2-1 (1-0)
80 nézõ, vezette: Balogh Bertalan. Gólszerzõ: Bognár, Böhm, illetve Horváth R.
Ifjúsági mérkõzés: 1-4.
Káloz—Enying 3-0 (0-0)
150 nézõ, vezette: Pászti. Gólszerzõ: Balogh, Molnár, Gál. Kiállítva: Májer, illetve
Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 1-0.
Nagyvenyim—Mezõfalva 1-5 (0-2)
150 nézõ, vezette: Balogh II. Péter. Gólszerzõ: Csordás, illetve Móricz (2), Tórizs,
Szilva, Szûcs. Ifjúsági mérkõzés: 0-1.
Seregélyes SE—Adony 4-0 (2-0)
100 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ:
Benczik Csaba, Boldog, Kosaras, Vachter.
Ifjúsági mérkõzés: 1-0.

A Femol-csoport állása:
1. Baracs
19 13 4 2
2. Káloz
19 13 2 4
3. Mezõfalva
19 12 2 5
4. Lajoskomárom
19 11 4 4
5. Adony
19 12 - 7
6. Seregélyes
19 11 - 8
7. Sárbogárd
19 10 2 7
8. Nagyvenyim
19 9 2 8
9. Cece
19 6 6 7
10. Mezõszilas
19 6 5 8
11. LMSK
19 5 8 6
12. Enying
19 6 4 9
13. Jenõ
19 5 6 8
14. Dég
19 2 6 11
15. Tác-Csõsz
19 1 4 14
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

45- 19
55- 25
46- 19
51- 30
64- 35
47- 29
32- 34
37- 43
26- 26
32- 41
28- 37
30- 42
36- 50
15- 44
18- 52

43
41
38
37
36
33
32
29
24
23
23
22
21
12
7
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LSC Sárbogárd—Dég 2:1
Sárbogárd, 2009. március 29. 50 nézõ, vezette: Balogh.
Sárbogárd: Sipõcz, Szabó K. J., Fülöp, Sebestyén, Berta, Halasi, Bognár, Pajor,
Böhm, Hegedûs (Barabás), Budai.
Dég: Madár, Rohonczi (Molnár), Semenszki, Bacsi, Boda (Budai), Kovács,
Rostás, Horváth, Prágai, Gulyás.
A harmadik tavaszi gyõzelmet szerezte
meg csapatunk a Dég elleni sikerrel.
Nagyon kellemetlen idõben, szemerkélõ
esõben került megrendezésre a találkozó.
Ehhez társult még pályánk katasztrofális
állapota. Persze, az ellenfélnek ugyanúgy
pattogott a labda, azonban a játékot nagymértékben befolyásolták az említett körülmények. No, meg persze a Szaki is hiányzott a pálya mellõl!
Párharcokkal tarkított közepes színvonalú
mérkõzést láthatott a kilátogató gyér számú szurkoló. Csapatunk nem az Enying ellen idegenben bemutatott, színvonalas
labdarúgást produkálta, persze, az ellenfél
is más volt.
Az elsõ félidõben meggyõzõ mezõnyfölényben játszottunk, csak épp a támadások
befejezése nem sikerült. Ellenfelünk lendületes kontrái veszélyesek voltak, szerencsére az akcióik legvégét õk is elrontották,
vagy Sipõcz segítette ki a csapatot. Közvetlenül a félidõ végén sikerült megszerezni a
vezetést. Bal oldali támadást követõen Hegedûs ballal (!) középre adott, és a védõk
elõtt elguruló labdát a hosszú oldalon érkezõ Böhm közelrõl a kapuba továbbította, 1:0.

A második félidõ elsõ negyedórája a vendégeké volt. Játékosaink kapkodtak, beszorultunk a kapunk elé. Amikor már azt
hittük, nyugalmasabb idõszak következik,
egy védelmi hiba után közelrõl egyenlített
a dégi csapat, 1:1. Az egyenlítõ gól után ismét magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a mieink. Sorra alakultak ki helyzetek, egymást követõen rúghattunk szabadrúgásokat, szögleteket. 15 perccel a vége
elõtt Bognár jól eltalált szabadrúgásával
sikerült ismét megszerezni a vezetést. A
sorfal mellett elõtt labda a kapus felõli oldalon vágódott a hálóba, 2:1. A dégi csapat
nem adta fel, mindent megtettek az
egyenlítésért. Mint ahogyan a csapatunk is
az elõny megtartásáért.
Fontos gyõzelmet arattunk az elsõ tavaszi,
hazai mérkõzésen. A begyûjtött három
pont, no, és az ellenfelek által elért eredmények alapján egy helyet elõbbre ugrottunk a tabellán. Jelenleg a hetedik helyrõl
várjuk a folytatást, amelyre egy hét múlva
Cecén kerül sor.

Ifjúsági mérkõzés
LSC Sárbogárd—Dég 1:4
Gyengén játszottak fiataljaink. A vereség
mértéke kiállított kapusunk hiánya miatt
nõtt meg a második félidõben. Ettõl függetlenül a dégiek gyors, agresszív játéka
célravezetõ volt, a párharcok nagyobb részét õk nyerték, pontosabban adogattak,
lendületesebben hozták fel a labdát. Gyõzelmük ekkora arányban is teljesen megérdemelt.
T. Z.

Lajoskomárom—Cece 4-0 (2-0)
Lajoskomárom: Kajári Kiss, (Csuti),
Csulik, Schmikl M., Veres, Cseke, Molnár,
Kleiber, (Mihalkó), Schmikl G., Horváth,
(László), Reichardt.

ben Schmikl kap jó indítást, gólhelyzetbe
kapu mellé lövi a labdát. A 77. percben hazai szabadrúgás, melyet Cseke lõ a hálóba
(4-0), ezzel kialakítva a végeredményt. A
78. percben Kovács K.-t a játékvezetõ
sportszerûtlenségért kiállítja.

Cece: Kimiti Z., Kimiti L., Pintér, Király,
Csuti, Hegedûs, (Tóth), Klazer, Fülöp,
(Vábró), Kovács, Horváth, (Barta), Juhász.

A hazai csapat gyõzelme ilyen arányban is
megérdemelt; csapatunk enervált, akaratgyenge játékát látva a hazaiak nagyobb
arányban is gyõzhettek volna.

Lajoskomárom, 100 nézõ. Vezette: Babai
Ferenc.

Az elsõ negyedórában tapogatózó játék
esemény nélkül. A 16. percben Csuti szabadrúgását Juhász lövi kapu mellé. A 18.
percben ismét Juhász veszélyezteti a hazai
kaput, 16 m-es lövését védi Kajári. A 23.
percben Kleiber lép ki a védõk közül, közeli lövését Kimiti Z. bravúrosan védi. A 25.
percben Molnár 20 m-es lövéssel a hazaiaknak szerez vezetést, 1-0. A 32. percben
Klazer közeli lövését védi a hazai kapus. A
38. percben a tétovázó cecei védõk között
Kleiber csapata második gólját lövi, 2-0.
Az 58. percben szép, hazai támadás végén,
Horváth lõ a hálóba, 3-0. Csapatunkon a
kettõs csere sem segít. A 65. percben
Klazer lövése száll kapu mellé. A 73. perc-

Ifjúsági mérkõzés:
Lajoskomárom—Cece 1-3 (1-0)
Vezette: Papp László. A lelkes hazaiak az
I. félidõben egy szerencsés góllal vezetést
szereztek. A II. félidõben már nem volt
kérdéses a három pont sorsa. Góllövõk:
Kovács Nándor (2), Budai.
Április 5-én (vasárnap) 14.30 és 16.30 órakor ifjúsági és felnõtt csapatunk Sárbogárd
csapatát fogadja bajnoki mérkõzésen.
Hajrá, Cece!
Pozsár László
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Martonvásár—Sárszentmiklós
0:1 (0:0)
Martonvásár 100 nézõ, vezette: Szabó J.
Martonvásár: Deák, Zalai D., Kupi (Bogács), Hermann, Sipos (Bencze), Páncél,
Tóth, Schaffer, Takács, Csorba (Zalai N.).
Edzõ: Patkós Csaba.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szabó L., Vámosi, Palotás, Papp A., Emperger (Szarka),
Csanaki, Huber, Bakos (Egerszegi),
Berényi, Král (Szabó Z.).Edzõ: Masinka
László.
Nem jellemzõen labdarúgóidõben, erõsen
felázott pályán feszültek egymásnak a
csapatok.
A mérkõzésnek nagy tétje volt, mert amelyik csapat veszít, az valószínûleg leszakad
az élbolytól.
Az idõjárásnak és a vizes, csúszós pályának
köszönhetõen rengeteg hibával játszottak
a csapatok, igazi futball nem alakult ki,
szemmel láthatóan mindkét csapat a másik
hibázására várt. Az elsõ játékrészben ennek megfelelõen szinte nem is volt
említésre méltó esemény.
A félidõben Rigó Pityu jött oda hozzám, és
azt kérdezte: „Na, errõl a meccsrõl mit
írsz?” Bizony, elgondolkoztam, és közösen
megállapítottuk: aki talál egy gólt, le is
hozza a meccset, mely késõbb be is
igazolódott.
A 62. percben Berényi 18 méteres, erõteljes, alsó sarokra tartó lövését Deák nagy
bravúrral kipiszkálta, de a játékszer Král
elé került, aki azt a kapus hasa alatt belõtte
a hálóba, 0:1. A mérkõzés hátralévõ részében nyomás alatt tartott bennünket a hazai
csapat, de gólt nem tudtak elérni, így
nagyon fontos 3 pontot szereztünk.

Számomra a mérkõzés igazi pozitívuma az
volt, hogy Szarka hosszú idõ után ismét pályára lépett, igaz, Papp Zoli bravúros védése kellett, hogy ne öngóllal mutatkozzon
be. Bele kell lendülni a játékba, és meggyõzõdésem, hogy õ igazi erõsítés a csapat
számára.
Ifjúsági mérkõzés:
Martonvásár—Sárszentmiklós 1:1
A dobogó alsó fokán lévõ hazai csapat ellen igazi futballt mutatott csapatunk,
amely ellen a 90. percben egyenlítettek
büntetõvel (jogosan) a hazaiak.
Putyi, az edzõ, alaposan felforgatta a csapatot, amelybõl kifejezetten jól jöttünk ki.
Az elkezdett munkát tovább kell folytatni.
Hétvégén, hazai pályán, 16 órakor ismét
rangadót játszunk, mivel a 6-ik helyezett
Kisláng látogat hozzánk.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia
19 15 2 2 39-13
2. Bicske
18 12 2 4 54-19
3. Kápolnásnyék
19 12 1 6 38-20
4. Sárszentmiklós
19 11 1 7 52-21
5. Pálhalma
18 10 4 4 33-18
6. Kisláng
19 9 5 5 33-23
7. Sárszentmihály
18 11 3 4 37-32
8. Martonvásár
19 9 2 8 30-26
9. Polgárdi
19 7 6 6 21-25
10. Sárosd
19 6 2 11 24-33
11. Szabadegyháza
19 6 2 11 29-42
12. Pákozd
19 6 1 12 29-31
13. Aba-Sárvíz
19 4 5 10 21-45
14. Pusztavám
18 4 4 10 17-39
15. Bakonycsernye
19 4 3 12 17-46
16. Etyek
19 2 1 16 25-66
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

47
38
37
34
34
32
30
29
27
20
20
19
17
16
15
7

Férfi kézilabda (megyei I. osztály)

Dunaferr SE—Sárbogárd 38-22 (17-11)
Vezette: Flóris, Németh.
Vasárnap Dunaújvárosba látogatott csapatunk, a listavezetõ otthonába.
A következõ összeállításban léptünk pályára: Németh Tamás–Nacsa Márk (2),
Balogh Viktor (6), Suplicz István, Németh
Tamás II., ifj. Bodoki György (8), Hegedûs
Norbert (4). Csere: Szabó József (1), Szarka Vince, Pluhár Tamás (1), Baki Balázs,
Németh László. Edzõ: Bodoki György.
Azt hiszem, nem ez az a mérkõzés, amit
hozni kell, de küzdeni azért kellett. Az õszi
szezonban húsz fölötti góllal kaptunk ki a
Dunaferrtõl, akik egy egész más játékerõt
képviselnek. Már említettem, hogy ebben
a csapatban olyan játékosok is szerepet
kapnak, akik már pályára léptek az NB
I-ben is. Ezek tudatában nyugodtan merek
gratulálni a csapatunknak, hogy úgy helytálltak.

A félidõben még hatgólos különbséggel
tudtunk fordulni, de a heti 10 edzéssel készülõ hazaiak erõnlétbeli különbsége a
második félidõben megmutatkozott. Röviden: elfáradtunk. Mindemellett elismerés
a csapatnak, küzdeni tudásból jelesre
vizsgáztak.
Nézzünk viszont elõre! Szombaton Martonvásárra, a következõ héten pedig Rácalmásra kirándul a csapat. Reméljük, a hét
meccsen szerzünk pontokat, ami viszont
már reális elvárás.
Köszönjük szurkolóinknak, hogy idegenbe
is elkísérték a fiúkat és buzdították õket.
Reméljük, ez a jövõben is így lesz.
Találkozunk Martonvásáron, szombaton,
13 órakor.
Hajrá, Sárbogárd!
Rehák Sándor

A Déli-csoport mérkõzései:
Vajta—Sárszentágota 1-1
Vezette: Sziksz Tibor. Gólszerzõ: Oláh, illetve Fazekas.
Dunapentele—Zichyújfalu 2-0
Vezette: Szabó Sándor. Gólszerzõ: Kovács, Subi.
Alap—Soponya 2-1
Vezette: Nagy Tamás. Gólszerzõ: Imre,
Bánóczki, illetve Kovács. Kiállítva: Lajtos
(Alap).
Elõszállás—Mezõkomárom 3-0
Vezette: Tóth László. Gólszerzõ: Puskás,
Tóth, Nagy. Kiállítva: Németh (Mezõkomárom).
Nagylók—Kulcs 3-3
Vezette: Géringer Zoltán. Gólszerzõ:
Lendvai (2), Horváth, illetve Fehér, Simon
(2).
Rácalmás—Perkáta 2-1
Vezette: Reinicz Gábor. Gólszerzõ: Lengyel, Bibel, illetve Szaniszló.

A Déli-csoport állása:
1. Rácalmás
2. Nagylók
3. Zichyújfalu
4. Soponya
5. Sárszentágota
6. Alap
7. Dunapentele
8. Vajta
9. Elõszállás
10. Füle
11. Kulcs
12. Perkáta
13. Besnyõ
14. Mezõkomárom

17 11
17 10
17 9
17 8
17 7
17 7
17 8
17 6
17 6
17 5
17 5
17 5
17 3
17 2

5 1 38- 22
3 4 48- 28
5 3 36- 21
4 5 36- 21
6 4 30- 24
5 5 31- 27
1 8 44- 38
5 6 35- 30
5 6 26- 31
4 8 38- 44
2 10 27- 33
2 10 33- 53
5 9 20- 29
2 13 17- 58

38
33
32
28
27
26
25
23
23
19
17
17
14
8

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Az Országos Rendõr-fõkapitányság — tekintettel arra, hogy az utóbbi idõkben a kijelölt gyalogos-átkelõhelyeken, illetve azok közvetlen közelében több olyan közlekedési baleset is történt, melynek sértettje gyalogos volt, az ilyen
balesetek megelõzése érdekében, a párhuzamosan jelentkezõ társadalmi igényekre reagálva — elrendelte a lakott területen található,
fényjelzõ készülékkel nem biztosított, kijelölt
gyalogos-átkelõhelyek fokozott rendõri ellenõrzését.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság az illetékességi területén található, a fenti kritériumoknak megfelelõ gyalogátkelõhelyeket a
nappali órákban, esetenként sebességmérõ
berendezések felhasználásával, szükség
esetén visszatérõen ellenõrzi!
Tájékoztatónk közzétételének célja az, hogy a
lehetõ legkevesebb helyszíni bírság kiszabásával illetve feljelentés megtételével tudjuk elérni
a fokozott rendõri ellenõrzés célját, vagyis azt,
hogy a jármûvezetõkkel közösen biztonságosabbá tegyük a gyalogátkelõhelyeket, hiszen a
büntetés nem cél, csupán eszköz a kívánt cél —
a közlekedés biztonságosabbá tételének — elérése érdekében.
Tisztelettel:
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság

12

KÖZÖSSÉG

SAK-HÍREK
Kisebb-nagyobb szünetekkel, de folytatódik az asztaliteniszbajnokság. A megyei
osztályban játszó csapat március 27-én itthon fogadta az Enying csapatát. A Baki
Ferenc, Németh János, Lajtos József,
Csizmadia János, Szõnyegi Tibor összeállítású csapat biztató kezdés után lefékezett,
és végül 13-5-ös vereséget szenvedett az
enyingiektõl.
Az NB III-ban játszó csapat vasárnap,
március 29-én Sümegre utazott, a sümegi
vár „bevételére”, mivel az õszi fordulóban
veszítettek a bogárdiak, és visszavágóra
készültek.
A szokásos páros felállásban kezdtek a
vendégek. A Lovász Lajos—ifj. Papp László páros sima 3:0 gyõzelmet aratott, a Dörögdi Gábor—id. Papp László páros adott
egy kis esélyt a hazai párosnak, de 2:0 vezetés után megfordították a meccset, és
3:2-re nyertek. Szerencsére az egyéni mérkõzések során is megmaradt ez a kétpontos vezetés. Lovász Lajos mind a négy mérkõzését nyerte, és ifj. Papp László sem maradt le tõle, szintén minden mérkõzését
megnyerte.
Kevésbé sikerült a játék Dörögdi Gábornak és id. Papp Lászlónak. Dörögdi csak
egy mérkõzést nyert, id. Papp pedig nem
tudott mérkõzést nyerni, így alakult ki a
11:7-es sárbogárdi gyõzelem.
Mivel az elõzõ fordulóban a Herend csapata nem jelent meg, így valószínû a két
pont onnét is, ezért a jelenlegi gyõzelemmel 9 pontja van a csapatnak, és sikerült
egy kicsit eltávolodni a kiesõzónától.
Minden pontra szükség van most.
A következõ mérkõzésre április 11-én délelõtt 10 órakor kerül sor. Szabadbattyán
csapatát fogadják a hazaiak Töbörzsökön.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a
SAK csapata
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Rossz a gyermekem! —
Rossz a gyermekem?
Manapság gyakran halljuk a kisgyermekes
szülõktõl, hogy „nem bírok a gyerekkel, állandóan jön-megy, nyüzsög, rosszul alszik”
stb. Késõbb, amikor iskolába kerül, a tanító panaszkodik a szülõknek, hogy a gyermek fegyelmezetlen, állandó közbeszólásaival zavarja az órát, elhagyja a felszerelését, hanyagul dolgozik stb. Természetesen
minden szülõ azt szeretné, ha az õ gyerekét
csak dicsérnék, és szégyenkezik, ha behívatják a gyermek magatartási problémái
miatt. A csemetét ellátják egy címkével,
melyre az van írva: rossz.
A gyermek magatartási problémái mögött
azonban meghúzódhat egy manapság
szintén sokat emlegetett tünetegyüttes: a
hiperaktivitás—figyelemzavar.
Mit is jelent ez a fogalom? Olyan fokozott,
túlzott motoros aktivitás, amely az adott
gyermek fejlettségének nem megfelelõ,
mindennapi viselkedésének szembetûnõ
sajátossága.
A hiperaktivitás—figyelemzavar jellegzetes kórforma. Olyan eltérés, melynek bizonyos tünetei már 7 éves kor elõtt megnyilvánulnak, szembetûnnek. Csak abban az
esetben mondjuk ki egy gyermekre, hogy
hiperaktív, ha a tünetek közül legalább hat
hónapon keresztül több is fennáll, valamint a tünetek több helyzetben (iskolában,
otthon, szabadidõs tevékenység alatt)
tapasztalhatók.
Mi jellemzi a hiperaktív gyermeket?
— Ülés közben babrál, fészkelõdik.
— Elhagyja a helyét feladatvégzés közben.
— Össze-vissza rohangál olyan helyzetekben, amikor annak semmi értelme.
— Nehézségei vannak a nyugodt játéktevékenységben.
— Sokat beszél.
— Nem tud csendesen és egyedül játszani.
— Állandó mozgásban van (mintha motor
hajtaná).

— Mozgása céltalan.
— Keveset, nyugtalanul alszik, alvás közben is mozog.
— Nem várja meg a kérdést, instrukciót,
hanem elõbb válaszol.
— Gondot jelent a várakozás.
— Gyakran félbeszakít másokat.
— Kiszámíthatatlanul viselkedik.
— Nem reagál sem büntetésre, sem dicséretre.
— Ok nélkül agresszív.
— Gyakran szenved sérülést, fokozott a
baleseti hajlama.
— Nem figyel a részletekre.
— Figyelme hullámzó, elkalandozó.
— Gyakran nem veszi észre, ha beszélnek
hozzá.
— Nem követi az utasításokat.
— Figyelme minden külsõ ingerre elterelõdik.
— Feledékeny.
— Játék-, illetve feladathelyzetben nem,
vagy nehezen tartható.
— Az elkezdett tevékenységet nem fejezi
be, csapong.
— Minden érdekli, de ez az érdeklõdés
nem tart sokáig.
— A feladatok megszervezésében komoly
gondjai vannak.
A figyelemzavaros, túlmozgásos csemete
már korán problémát jelent a szülõnek és a
közösségnek, mégis leggyakrabban e problémák elmélyülésekor, az iskoláskorban
fordulnak szakemberhez az érintettek.
A figyelemzavarral küzdõ gyermekek különleges bánásmódot igényelnek. Amenynyiben a diagnózis megszületett, fontos az
óvodával, iskolával is megbeszélni, hiszen
irreális elvárás a gyermekkel szemben,
hogy 45 percet nyugodtan üljön és figyeljen, erre ugyanis képtelen. Otthon sem
várhatjuk el tõle, hogy 2-3 órát egyfolytában tanuljon. Célszerû sok mozgást beiktatni a gyermek napirendjébe. Ha másképp nem megy, pl. 15 percenként 5-10
perc bukfenc, fejen állás, pörgés-forgás.
Soha ne kényszerítsük kemény széken, padon való ülésre. Legalább rugalmas párnát, forgószéket biztosítsunk a tanulásához. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt a
tevékenységi kört, amiben gyermekünk
különösen ügyes és megbízható, adjunk
sok ilyen jellegû feladatot, és sokat dicsérjük, hiszen a sikerélmény nélkülözhetetlen
a személyiség egészséges fejlõdéséhez.
Sárbogárdi Nevelési Tanácsadó
Sárbogárd, József A. u. 20.,
telefon: 06 25 462 015,
e-mail:
nevelesitanacsado@kabelsat2000.hu
Móricz Julianna gyógypedagógus,
Hargitai Enikõ gyógypedagógus-logopédus
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Emberi valónk
szobrai
Zocskár Andrea kendõzetlen múzsáinak és az ifjú alkotó bensõséges, megkapó pillanataiba nyerhetünk betekintést a városi könyvtárban. A sárbogárdi származású, Budapesten munkálkodó szobrászmûvész képeibõl és szobraiból hétfõn nyílt kiállítás, melyet
Leszkovszki Albin, illetve Czegelnyik Jelena és Zocskár Dóra zongora—ének kettõse nyitott meg a mûkedvelõ közönség számára.
Andrea alkotásai, az örökkévalóságnak megõrzött emberi arcok,
tekintetek, mozdulatok, testek a szavak helyett is mindennél többet mondanak a modellek és az õket megörökítõ személyérõl, a lélek külsõnkön hullámot vetõ rezdüléseirõl, esendõ emberi valónkról.
Hargitai Kiss Virág

Zenés találka
A megye hangszeres növendékei 16. alkalommal rendeztek találkozót
Sárbogárdon. A mûvelõdési ház színpadán felvonultak Csákvár, Kulcs,
Soponya Dunaújváros, Mór, Aba, Lajoskomárom, Székesfehérvár,
Enying, Tordas és a vendéglátó Sárbogárd tanulói.
A Sárbogárdi Fúvósok és Juhász János polgármester nyitották meg az eseményt, majd a legkülönfélébb hangszerek és korosztálybéli zenészpalánták váltották egymást a színpadon. Öröm volt látni, hogy a fúvósaink közt,
a nagyok szárnyai alatt bekapcsolódik a közös zenélésbe az utánpótlás.
A színvonalas produkciók közül különösen nagy tetszést aratott a
Moravecz Attila vezette klarinétegyüttes magával ragadó elõadása.
Hargitai Kiss Virág

Az Én
Sárbogárdom
Képzõmûvészeti, irodalmi és
kézmûves alkotópályázat
Sárbogárd lakói ezer szállal kötõdnek a városhoz.
Utcák, épületek, hangulatok, rendezvények és
számtalan emlék egy-egy láncszem, amely láthatatlanul beleivódik kisgyermekkorunktól kezdve
egész lényünkbe. Ezt az érzést szeretné a Sárbogárdi Múzeumbaráti Kör felszínre hozni a mûvészetek
tetszõleges mûfajaiban (rajzolás, festészet, fotó,
vers, novella, szobrászat, iparmûvészet, bármely
kézmûves tevékenység) alkotó amatõröknek és
profiknak. A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg: 5—14 év (óvodás, általános iskolás),
15—18 év (középiskolás), 18 év feletti (felnõtt).
Az elkészült alkotásokat szakmai zsûri értékeli. Az
alkotásokat lehetõleg kiállításra kész állapotban
juttassák el 2009. május 15-éig a Madarász József
Városi Könyvtárba.
Múzeumbaráti Kör

Meghívó
A Sárbogárdi Lovas Egyesület tisztelettel
meghívja Önt és családját Sárbogárd városába,

A 14. HINTÓK VERSENYE –
MENTES AUTÓHÁZ KUPÁRA,
amely 2009. április 25-én,
szombaton kerül megrendezésre.
A versenynek a város
Ifjúsági parkja ad otthont.
Program: 9.00 érkezés, nevezés; 9.30 pályabemutató; 10.00 akadályhajtás – 1. forduló;12.00 ebédszünet; négyesfogat-bemutató;
póni-pusztaötös bemutatója; 13.00 akadályhajtás – 2. forduló;
16.00 vadászhajtás; 17.30 ünnepélyes díjkiosztó; fogatkarusszel;
18.20 tombolasorsolás.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

ÁLDOZATVÁLLALÁS

Tormás almával
töltött füstölt sonka
Hozzávalók: 32 kisebb szelet füstölt
sonka, 3 zöldalma, 3 ek. ecetes torma,
1,5 dl majonéz, 1 dl tejföl, só, õrölt bors,
pirított kenyér, leveles saláta, petrezselyem.
Elkészítés: az almát megtisztítjuk, felszeleteljük, majd a tormával, a majonézzel, a tejföllel és a felaprított petrezselyemmel együtt egy tálba tesszük.
Sózzuk, borsozzuk, majd az egészet alaposan elkeverjük. A hûtõben fél órát
állni hagyjuk. Eközben a sonkából 2-2
szeletet egymásra rakva egy tálcára
tesszük. Az almás tölteléket a sonkákra
tesszük, és mindegyiket felgöngyöljük.
Végül a petrezselyemmel és a salátával
díszítjük, kenyeret kínálunk hozzá.

Tojással sült foszlós
kalács
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dkg élesztõ,
3,5 dl tej, 2 tojássárgája, 5 dkg porcukor, 8 dkg margarin, 1 mokkáskanál só,
5-6 fõtt tojás.
Elkészítés: a tejbe keverünk egy kevés
cukrot, majd az élesztõt belemorzsoljuk
és megkelesztjük. Utána a többi hozzávalóval jól összegyúrjuk, majd duplájára
kelesztjük. Három rudat készítünk belõle, majd összefonjuk õket, és egy kivajazott tortaformába tesszük, úgy, hogy a
két vége középen legyen. Újra megkelesztjük, majd a tojásokat beolajozzuk,
a hegyes végükön egy tûvel kiszúrjuk,
nehogy felrobbanjon, és a tésztába
tesszük õket. Körülöttük a tésztát megkenjük egy tojássárgájával. Magas hõfokon 40-45 percig sütjük.
Úgy szeleteljük, hogy mindenkinek jusson egy tojás.

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

Nincs mese, személy szerint nekem is meg
kell hoznom az áldozatot. Reggelire szalámis zsömle helyett zsíros kenyér, a fekete
gálacipõmet, amelynek a talpa olyan vékony már, hogy egész kicsi kavicsokat is
megérzek az utcán járva, mégsem cserélem ki új lábbelire, kevesebbet szellõztetek, s így takarékoskodom a fûtéssel, a
gyermekemet egyetem helyett gyepmesternek taníttatom: Minden magyar embertõl áldozatot kíván a nagy feladat: rendbe
tenni a gazdaságot, elkerülni az államcsõdöt. Maga az új miniszterelnök-jelölt
mondta ezt, amikor ajánlotta magát az országgyûlésnek.
Az áldozathozatal mértéke nyilván nagyon
különbözõ lesz. Megkérdeztem Guszti
urat, a hajléktalant, õ mivel járulhat hozzá
a sikerhez. Így beszélt:
– Büszkén vallom magyarnak magam, az
egyik õsöm Dózsa seregében harcolt, az
ükanyám gróf Khuen-Héderváry Károly
miniszterelnök csizmáját tisztította. Én is
ki akarom venni a részemet az országos áldozatvállalásból. Magam, sajnos, szenvedélybeteg vagyok, a napi két liter kannás
borról nem mondhatok le, de van egy öreg
bakancsom, azt beáldozom. Úgyis leválik a
talpa, de megjön már a tavasz is, áttérhetek a nyugatnémet sportcipõmre, amelyet
egy rózsadombi kukában találtam majdnem ép állapotban.
Gratuláltam ehhez a nemes gesztushoz, s
ha már a Rózsadombról van szó, hát megkérdeztem egy ottani, háromszintes, fürdõmedencés villa tulajdonosát, Kugler
Hermann többszörös, okleveles adócsalót,
hogy õ a maga személyében milyen lehetõséget lát az áldozatvállalásra. Kifejtette,
hogy a jelenlegi válságos állapotban a vállalatai súlyos gondokkal küzdenek, nincs
módja tõkét elvonni tõlük. Váratlan kiadá-

sai adódtak, súlyos merevedési zavarai miatt indonéziai masszázsra szorul. Annyit
tehet, hogy utazása során a repülõgépen
buzgón imádkozni fog a magyar gazdaság
rendbejövetele érdekében.
A golfklubban futottam össze Bach Sebestyénnel, egy ismert bank fõmenedzserével.
Nem volt épp jó kedvében, mert a megszokott százmilliós jutalom helyett ezúttal
csak kilencvennégymilliót utaltak ki számára arra való hivatkozással, hogy a pénzés hitelválság kirobbanásában neki is nagy
szerepe volt. Kijelentette, hogy nincs szándékában áldozatot hozni egy olyan gazdaságpolitika támogatására, amely megfosztotta õt jogos járandóságától.
Lehetõségem adódott a képviselõi irodaházban kérdést intézni Mokány Berci államtitkárhoz, hogy õ maga és tárcája
mennyiben járulhat hozzá a közös magyar
ügyhöz. Exkluzív nyilatkozatát szó szerint
hozzuk nyilvánosságra.
– Magam és kormányom hazafias kötelességünknek tekintjük az intenzív válságkezelés mielõbbi beindítását, s mindent megteszünk a súlyos helyzet megoldása érdekében. Nem kételkedünk abban, hogy fáradozásunkat mihamarabb siker koronázza. Az iskolákban szigorú szankciókat foganatosítunk a túlzott krétafogyasztás
megakadályozásáért, ugyancsak intézkedni fogunk a templomi szenteltvízpazarlás
csökkentése tárgyában. A hetven év feletti,
szépkorú öregasszonyokkal kapcsolatban
megfogalmaztuk a jelmondatunkat: „Ti itt
csirkelábat zabáltok, a temetõ meg üres?”
A magyar nép bízhat bennünk, lesz még
ünnep Magyarországon – fejezte be nyilatkozatát Mokány.
Ismerve népünk áldozatkészségét, mi is bízunk!
(L. A.)

A lakosság segítségét kérjük!
Hantos külterületén, a 6228-as számú úton
február végén történt egy könnyû kimenetelû
közlekedési baleset. Az okozó a helyszínrõl
megállás nélkül továbbhajtott segítségnyújtás
nélkül. A rendõrség a lakosság segítségét kéri.
Február 26-án 7 óra 45 perckor Hantos külterületén, a 6228-as számú út 27+05 km szelvényében történt a baleset. Egy kisszállási lakos
egy Opel Kadett gépkocsival közlekedett Székesfehérvár irányából Dunaföldvár felé a
6228-as számú úton. Haladása során vele
szemben közlekedett egy fehér színû, ismeretlen hatósági jelzésû és típusú tehergépkocsi,
melyet egy szintén fehér színû és ismeretlen
hatósági jelzésû és típusú furgon elõzött. Az ütközés elkerülése érdekében az Opel sofõrje jármûvét jobbra kormányozta, melynek következtében a padkára hajtott, és onnan az árokba
csúszott. Az Opel és a vele szemben közlekedõ
autók nem ütköztek. Az ismeretlen gépjármû-

vek Székesfehérvár irányába megállás nélkül
tovább hajtottak. A baleset következében az
Opel vezetõje nyolc napon belül gyógyuló,
könnyû sérülést szenvedett.
A rendõrség kéri mindazok jelentkezését, akik
a megadott idõpontban a baleset helyszínén,
vagy annak közelében jártak, és a balesettel
kapcsolatban információval rendelkeznek.
Jelentkezni lehet a Sárbogárdi Rendõrkapitányság közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályán, vagy bármelyik
rendõri szervnél személyesen, illetve telefonon a 06 (25) 460-116-os, vagy a 06 (25)
460-046-os telefonszámokon, valamint a
107-es és 112-es segélyhívók bármelyikén.
Segítségüket elõre is köszönjük!
Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ
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A félénk nyuszi boldogsága
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy árva
nyuszika. Ott éldegélt szomorúan, egyedül
az erdõ közepén, egy tisztás szélén, megbújva egy vadrózsabokor tövében.
Az állatok mindennap összegyûltek a tisztás közepén, hogy fitogtassák erejüket,
hogy történeteket meséljenek bátorságukról, hõstetteikrõl, hódításaikról. De a kis
nyuszi csak a bokorból hallgatta õket. Nem
mert közéjük menni, az õ napjai egyformán
szürkék voltak, nem volt mirõl mesélnie. A
farkas és a róka hatalmas hahotázás közepette adta elõ a tyúkokkal való kalandjait.
Egyik reggel azonban történt valami. A
tisztás üres volt, a nyuszika vígan ugrabugrált, és örült, hogy a felkelõ nap sugarai
megcsillannak bundácskáján. És ekkor dübörgõ lépésekre lett figyelmes, ami egyre
közeledett.
— Uzsgyi! El kell érnem a védelmet nyújtó
rózsabokromat! — gondolta szegény magában.
De ekkor egy nagymedve állta el az útját. A
nyuszika minden porcikájában reszketni
kezdett.
— Jó reggelt, nyuszika! Hová, hová olyan
sietve? — kérdezte érces, félelmetesen
dörmögõ hangján a medve.
— Csak, csak … — dadogott a nyuszika —
szerettem volna elbújni.
— Miért akartál elbújni? — nevetett most
már kicsit barátságosabban a medve.
— Mert félek tõled, mert én mindenkitõl
félek — hebegte megszeppenve a nyuszkó.
— De én nem bántalak téged — mondta a
nagymedve, s azzal hatalmas mancsával
megsimogatta a kisnyúl csillogó szõröcskéjét.
— Igen, de a többi állat, akik itt szoktak a
tisztáson találkozni, mindig kinevetnek engem — felelte bátortalanul a nyuszi.
— Mi okuk van arra, hogy kinevessenek?
— kérdezte a medve.
— Hát, mert én nagyon szégyenlõs vagyok,
és nekem nincsenek kalandjaim, amit elmesélhetnék nekik. Pedig olyan jó volna,
ha egyszer rám is figyelne valaki! –sóhajtotta a félénk nyuszika.
— Tudod, mit, nyuszika? — próbálta felvidítani a medve a nyulat. — Mondd azt nekik legközelebb, hogy itt járt a nagymedve,
akit te két vállra fektettél.
— Ó, Brumikám, ki hinné ezt el nekem? —
motyogta nagyon szomorúan a kisnyúl.
— Csak légy bátor nyuszika, ne törõdj a
többiek véleményével, és ne légy szégyenlõs! — szólt vissza még a nagymedve, miközben egyre távolodott.
— Holnap is eljössz? — kiáltott utána a
nyuszi.
— Eljövök, csak sose félj! — válaszolta a
medve, és azzal eltûnt a nyuszi szeme elõl a
sûrû bokrok között.
Nem sokkal késõbb gyülekezni kezdtek újra az állatok a tisztáson. A nyuszi erõt vett
magán, és elõbújt a bokorból.
— Nagy hírem van ám számotokra! —
mondta büszkén a többieknek.

— Jé, elõ mertél bújni a vackodból? — nevetett a farkas, a róka, de még a vaddisznó
is nagyot horkantott.
— Igenis elõ! Mert reggel itt járt a nagymedve, és én két vállra fektettem — újságolta örömmel a nyuszika.
No, ettõl a hírtõl az állatok a hasukat fogták, úgy nevettek, fetrengtek a földön,
gömbörögtek jobbra-balra.
— Nem kell, hogy elhiggyétek, majd holnap is eljön, és õ majd elmondja — hüppögte a nyuszika, mert ekkorra már eltört a
mécses nála.
Szomorúan, fájdalmasan összetörve vonult
vissza a vadrózsabokor alá, és keservesen
zokogni kezdett. Zokogott egész nap,
egész éjjel. Másnap az állatok ott mentek el
mellette, nevetve odaköszöntek neki, de õ
észre sem vette õket. Csak sírt, sírt, és már
maga sem tudta, azért sír-e, mert nem hittek neki, vagy azért, mert a nagymedve nem
jött el újra.
De õ csak várt türelmesen, és le nem vette
szemét arról a sûrû bokorról, ami a nagymedvét elnyelte a szeme elõl.
És mindennap némán tûrte, ahogy az állatok megalázzák.
— Nicsak, a nyuszi még mindig várja a
nagymedvét! — beszélték egymás között,
és nagyokat nevettek hozzá.
Csak õ tudta, hogy igaza van. Mert az õ szíve többet tudott, mert az õ lelke többet sejtett.
És az egyik délelõtt megtörtént a csoda. A
nagymedve megjelent a tisztás végén, és
szeme a vadrózsabokrot kereste. Nagyot
dobbant hatalmas medveszíve, amint megpillantotta a még mindig összekuporogva
zokogó, félénk nyuszikát. Nesztelenül közelítette meg a rózsabokrot, nehogy dübörgõ léptei még jobban megijesszék e védtelen párát ott alatta. Majd óvatosan lehajolt,
és lassan felemelte a kis nyuszit. Mancsaival keblére ölelte, betakarta az ártatlan kis
állatot, és elindult vele a barlangja felé.
A nyuszika hallotta, amint útközben a
nagymedve sóhajtva mondogatja:
— Mit is ér az én hatalmam, az én erõm a te
hited, a te szereteted nélkül?
Másnap az állatok hiába keresték a vadrózsabokor aljában a nyuszikát. Egyszerre
mindenkinek nagyon hiányozni kezdett,
aggódni kezdtek érte. Egymást vádolták,
amiért nem hittek neki, és nem vigyáztak rá
jobban.
És ekkor távolról felhangzottak az ismerõs
dübörgõ léptek. Megjelent a nagymedve,
nyakában a boldogan mosolygó nyuszikával.
Az állatsereglet kivétel nélkül felnézett rá.
Már hittek neki.
— Vajon hogyan sikerült két vállra fektetnie a nagymedvét? — kérdezgették maguktól.
A válasz kimondatlanul meglapult mindannyiuk szívében.
Forrás: internet

Rejtvény
Kedves gyerekek!
E heti számunkban rajzokat várunk tõletek, melyek témája: húsvétra várva. A
legjobb rajz alkotója továbbjut, s akár
övé is lehet majd az élõ nyuszipár.
Beküldési határidõ: április 7.
Jó munkát hozzá!

Rejtvénymegfejtés
1. Tulipán.
2. Rózsa.
3. Húsvétkor Jézus kereszthalálból való
feltámadását ünnepli a kereszténység.
4. Locsolkodás, tehát a „b” válasz a jó.
Helyes megfejtést küldött be: Vörös Regina
és Vörös Norbert (Aba, Kossuth u. 41.),
Molnár Liza (Sárbogárd, Hatvani út 8.),
Fekete Tibor és Fekete Alexandra (Aba,
Major u. 12.), Plézer Éva (Sárbogárd,
László u. 23.), Barabás Anita és Barabás
Tamás (Kislók), Gazsó Anna (Sárbogárd,
Damjanich u. 22.), Jákob Mihály és Jákob
Gábor (Sárbogárd, Tinódi u. 144.), Raffai Viktor és Raffai Gergõ (Sárszentmiklós, Deák F. u. 49.).

A nyertes:
MOLNÁR LIZA,
Sárbogárd, Hatvani út 8.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben. Csak így tovább! Ügyesek voltatok!

Gyerekek figyelem!
Húsvéti rejtvénysorozat!
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
Április 4., 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 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05
Fogadóóra 12.35 EgészségABC 13.05 Alisea és az álomherceg 14.55 A mesemondó – Hans Cristian Andersen
modern klasszikusai 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 Miss Marple történetei: Szemfényvesztõk 22.05 FilmKlub – Szinetárral 22.10 Guernica
– Egy polgárháború portréja 23.10 Hírek 23.15
Sporthírek 23.30 Michael Collins 1.45 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Receptklub 6.05 Egy
letûnt világ 6.30 Digimonok 6.55 Kölyökklub 9.05 Disney-rajzfilmek 10.20 Receptklub 10.40 Forma-1 12.00
Híradó 12.35 Autómánia 13.15 Ki vagy, doki? 14.10 Így
készült: József címû musical 14.45 Mr. És Mrs. Smith
15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.40 Fruska Gate 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Bújj, bújj, szõke! 21.05
VAS 22.45 Mátrix: Forradalmak 1.10 Harcos utcák
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.10 Mókás állatvilág 10.40
Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.10 Szurikáták udvarháza 11.40 Kalandjárat 12.10 Babavilág 12.40 Hegylakó 13.40 Charlie – Majom a családban 14.35 Száguldó
vipera 15.35 Áldott jó nyomozó 16.35 A Kalózsziget titka
18.30 Tények 19.05 10! 20.05 Lángvihar 21.45 Tigrisek
földjén 23.25 A kardfogú bosszúja 1.05 Mentõhelikopter
1.55 Drága testek
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

Április 5., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.05 „Így szól az Úr!” 9.10
Engedjétek hozzám… 9.20 Katolikus krónika 9.45 Egyházi naptár 10.00 Református magazin 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.30 Az utódok reménysége 11.00
Virágvasárnapi istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.10
Bajnokok Ligája magazin 12.40 Férfi Kézilabda Magyar
Kupa Döntõ 14.45 Extra – Kultúrháttér 15.15 Csellengõk
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 Sport7 23.35 TS – Motorsport
0.05 Mtv Hangerõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infománia 6.25
Digimonok 6.50 Kölyökklub 8.45 Jackie Chan legújabb
kalandjai 9.05 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.30
Star Wars – A klónok háborúja 9.55 Receptklub 10.10
MeneTrend 10.30 Forma-1 12.00 Híradó 13.10 Magyar
Autósport-magazin 13.30 Doki 14.25 A dadus 14.50 Szívek szállodája 15.40 Idõbe zárva 16.40 Folt a zsákját
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Ki a faszagyerek?
21.45 Heti hetes 23.00 Bacsó Péter emlékére - Majdnem
szûz 1.10 Portré 1.45 Dilishow
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.45 Nagyon különleges ügyosztály
11.15 Két testõr 11.45 Stahl konyhája 12.20 Quantum
Leap – Az idõutazó 13.10 Miért pont Brian? 14.00 Flash
Gordon 14.55 Smallville 15.45 Rex felügyelõ 16.45 Szemünk fénye akció 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Norbit 21.55 Próbatétel 23.40 Képírók 2.05 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a
kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Baptista istentisztelet 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 Jelenlét

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

Április 6., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 10.00 Védelmi jog
10.55 Sao Paulo 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 A palota 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 12.05 Játék 13.35 Veszélyes terepen 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 Showder Klub
23.25 Gyilkos elmék 0.25 Reflektor 0.45 Bundesliga
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 10.15 Teleshop 11.20 Csábító fûszer
13.15 Kvízió 14.35 Az áruló 15.40 Bostoni halottkémek
16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr.
és Mrs. 20.05 Jóban-Rosszban 20.40 Hal a tortán 21.40
NCIS – Tengerészeti helyszínelõk 22.40 Gyilkos számok
23.40 Különleges ügyosztály 0.30 Tények este 1.00
Kojak: Végzetes vonzalmak 2.35 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 Költõnk és kora 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

Április 7., 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 Fõszerepben a túzok 13.35 Srpski ekran 14.05 Unser
Bildschirm 14.35 Átjáró 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 18.00 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet
19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Különös történetek
22.10 Kedd este 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.05
MédiaMix 23.35 Test a testért 1.10 Hírek 1.15
Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.05 Játék 13.20 Én, te, õk 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 22.15 Túsztárgyalók 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.50 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 Babar 9.35
Jóban-Rosszban 10.05 Kvízió délelõtt 10.40 Teleshop
11.45 Bankrabló csajok 13.15 Kvízió 14.35 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 0.30 Tények
este 1.00 Felhõ a Gangesz felett 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
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ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Költõnk és kora 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 8., 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 Fõszerepben a túzok 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
17.55 Drága doktor úr 18.50 Bûvölet 19.20 MobilVers
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Bajnokok Ligája Labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda este
23.40 Lapozó 0.10 Genya 1.50 Hírek 1.55 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.05 Játék 13.40 Húgom nyomában
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 Jéghideg otthon 23.45 Feneketlen mélység
1.40 Reflektor 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.15 JóbanRosszban 9.45 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.25 Szélhámos elnökcsemete 13.15 Kvízió 14.35 Az áruló 15.40
Bostoni halottkémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.05 Jóban-Rosszban
20.40 Hal a tortán 21.40 Doktor House 22.40 Szellemekkel suttogó 23.40 Tények este 0.10 Döglött dákó 1.50
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 13.23 Költõnk és kora 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 9., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 A nemzet
könyvtárának kincsei 10.10 A Nazca-rejtély 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A palota 13.05
Álomutazás 13.35 Együtt 14.30 Átjáró 15.00 Múlt-kor
15.30 Szívtipró gimi 16.20 Jelfák 16.35 Önök kérték!
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 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.05 Extra
23.35 Euro – Taxi 0.05 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 12.05 Játék 13.40 Segítség, elraboltam
magam! 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 Gálvölgyi-show 22.00 Kész átverés!
23.05 Házon kívül 23.40 Ments meg! 0.40 Reflektor 1.00
Infománia 1.35 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.10 Babar 9.25
Jóban-Rosszban 9.55 Kvízió délelõtt 10.30 Teleshop
11.35 A föld ostroma 13.15 Kvízió 14.35 Az áruló 15.40
Bostoni halottkémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.05 Jóban-Rosszban
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20.40 Hal a tortán 21.40 Bosszú mindhalálig 23.35
Csillagközi romboló 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 13.23 Költõnk és kora 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 10., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem
9.45 Égi kémia 10.00 Nagypénteki református istentisztelet 11.10 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Sorstársak 12.50 Légfrissítõ 13.20
Körzeti magazinok 14.10 Közlekedõ 14.20 Átjáró
14.50 Fórum 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 Szeress, ha
tudsz! 22.15 Péntek este 22.55 Beugró 23.50 Bajnokok Ligája Labdarúgó-mérkõzés felvételrõl 1.30
Hírek 1.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS teleshop 6.00 Reggeli 10.05
Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.05 Játék 13.30 Költõi szerelem 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 0.45 Itthon
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Stahl konyhája
9.20 Jóban-Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.25
Teleshop 11.30 Paradicsom kemping 13.15 Kvízió
14.35 Az áruló 15.40 Bostoni halottkémek 16.40
Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr.
és Mrs. 20.05 Jóban-Rosszban 20.40 Hal a tortán
21.40 Utazás a föld középpontja felé 23.35
Pókerstars.hu 0.25 Tények este 0.55 A Passió
3.05 Drága testek 3.55 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés
9.00 Napközben 10.04 Evangélikus istentisztelet
közv. 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Költõnk és kora 13.30 A Hetednapi
Adventista 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!
Április 4., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Sárbogárd—Dég foci (100’), Megyei foci-összefoglaló
(100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Koszorúcska
Cecén (50’), Vadászkiállítás (20’), Fogathajtás Sárbogárdon (158’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Fejér Megyei
Közgyûlés (35’), Március 15-e Kálozon (70’), U11 Kálozon
(123’)
Április 5., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Koszorúcska Cecén (50’), Vadászkiállítás (20’), Fogathajtás
Sárbogárdon (158’) 13.00 Heti híradó 15.00 Az agresszióról (50’), Március 15-e Abán (75’), Gazdanap Cecén 1.
(110’) 19.00 Heti híradó 20.00 Hálaadó Sáregresen (60’),
Kórustalálkozó az evangélikusoknál 2. (39’)
Április 6., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fejér Megyei
Közgyûlés (35’), Március 15-e Kálozon (70’), U11 Kálozon
(123’) 13.00 Heti híradó 15.00 Sárbogárd—Dég foci
(100’), Megyei foci-összefoglaló (100’) 19.00 Heti híradó
20.00 Beszélgetés Sárközi Lászlóval (60’), Zocskár Andrea kiállítása (20’), A sün (ism. 16’), Periféria rock (ism.
16’), Alapi díjugrató (ism. 109’)
Április 7., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hálaadó
Sáregresen (60’), Kórustalálkozó az evangélikusoknál 2.
(39’) 13.00 Heti híradó 15.00 Beszélgetés Sárközi Lászlóval (60’), Zocskár Andrea kiállítása (20’), A sün (ism. 16’),
Periféria rock (ism. 16’), Alapi díjugrató (ism. 109’) 19.00
Heti híradó 20.00 Az agresszióról 2. (34’), Gazdanap
Cecén 2. (60’), Iskolatárogató Miklóson (20’), Az egészség megóvása a szõlészetekben (60’), Halgazdálkodás
(50’)

Április 8., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az agresszióról 2. (34’), Gazdanap Cecén 2. (60’), Iskolatárogató Miklóson (20’), Az egészség megóvása a szõlészetekben (60’),
Halgazdálkodás (50’) 13.00 Heti híradó 15.00 Filmszemle
(30’), Villány (20’), U11 Kálozon 2. (100’), Zenés találka
(80’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 S.miklós—
Kisláng (100’) és Cece—S.bogárd foci (100’)
Április 9., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
S.miklós—Kisláng (100’) és Cece—S.bogárd foci (100’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Az agresszióról 2. (34’),
Gazdanap Cecén 2. (60’), Iskolatárogató Miklóson (20’),
Az egészség megóvása a szõlészetekben (60’), Halgazdálkodás (50’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Hálaadó
Sáregresen (60’), Kórustalálkozó az evangélikusoknál 2.
(39’)
Április 10., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Filmszemle (30’), Villány (20’), U11 Kálozon 2. (100’), Zenés találka (80’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Hálaadó
Sáregresen (60’), Kórustalálkozó az evangélikusoknál 2.
(39’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Az agresszióról 2.
(34’), Gazdanap Cecén 2. (60’), Iskolatárogató Miklóson
(20’), Az egészség megóvása a szõlészetekben (60’), Halgazdálkodás (50’)
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 Mhzes frekvencián.
Április 2., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Megyei I. oszt. foci (64’), S.miklós–Kápolnásnyék foci
(113’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Evangélikus
keresztények Vajtán (73’), Kórustalálkozó az evangélikusoknál – 1. (60’)
Április 3., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Koszorúcska (50’), Vadászkiállítás (22’), Az iskolai agresszió – 1. (50’), Március 15. Kálozon (69’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Evangélikus keresztények Vajtán (73’), Kórustalálkozó az evangélikusoknál – 1. (60’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cecei Gazdanap – 1.
(113’), Megyei közgyûlési krónika (31’), Március 15.
Abán (51’)
Április 4., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Sárbogárd–Dég (96’), Halász Mihály-emléktorna U11 –
1. (123’) 13.00 Heti híradó 14.00 Bogárdi fogathajtás
(ism. 158’), Filmszemle (30’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Koszorúcska (50’), Vadászkiállítás
(22’), Az iskolai agresszió – 1. (50’), Március 15. Kálozon
(69’)
Április 5., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Bogárdi fogathajtás (ism. 158’), Filmszemle (30’) 13.00

Heti híradó 14.00 Cecei Gazdanap – 1. (113’), Megyei közgyûlési krónika (31’), Március 15. Abán (51’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Evangélikus keresztények Vajtán (73’), Kórustalálkozó az evangélikusoknál – 1.
(60’)
Április 6., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Koszorúcska (50’), Vadászkiállítás (22’), Az iskolai agresszió – 1. (50’), Március 15. Kálozon (69’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárbogárd–Dég (96’), Halász Mihály-emléktorna U11 – 1. (123’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Bogárdi fogathajtás (ism. 158’), Filmszemle (30’)
Április 7., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Evangélikus keresztények Vajtán (73’), Kórustalálkozó az
evangélikusoknál – 1. (60’) 13.00 Heti híradó 14.00
Bogárdi fogathajtás (ism. 158’), Filmszemle (30’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cecei Gazdanap –
1. (113’), Megyei közgyûlési krónika (31’), Március 15.
Abán (51’)
Április 8., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Cecei Gazdanap – 1. (113’), Megyei közgyûlési krónika
(31’), Március 15. Abán (51’) 13.00 Heti híradó 14.00 Koszorúcska (50’), Vadászkiállítás (22’), Az iskolai agresszió
– 1. (50’), Március 15. Kálozon (69’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Sárbogárd–Dég (96’), Halász Mihály-emléktorna U11 – 1. (123’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Hepp Zsuzsanna,
Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné,
Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és
még sokan mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõszerkesztõ: Hepp Zsuzsanna Tördelõszerkesztõ: Huszár
Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés: a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Felújított CSALÁDI HÁZ KEDVEZÕ ÁRON
ELADÓ. Telefon: 06 20 4999 228

LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 30 435 9021

Eljött az ideje, most megéri az
AUTÓKOZMETIKÁBA jönnie!
ÖN JÓL DÖNTÖTT, hogy megvárta,
nézzen bele AUTÓJÁBA.
KOMPLETT AUTÓKOZMETIKA,
Gyõri Gábor. 06 (20) 984 0307

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
AUTÓBUSZ MEGRENDELHETÕ.
PÁL ISTVÁN, 06 30 9890 054
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
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/m reklámáron ELADÓ,
Kovács Zoltán. Érdeklõdni: 06 70 430 8825
2

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS
munkákat vállalok. 06 20 9710 133
KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS,
TB-ÜGYINTÉZÉS, egyéni vállalkozók és
társaságok részére. MAGÁNSZEMÉLYEK
SZJA-BEVALLÁSA. Hívjon! 06 30 962 4098
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.

Fanni étterem felett üzlethelyiség kiadó. 06 (30)
9165 891. (306787)
Mûtrágya! Nitrogén 27 %-os: 75.000 Ft/t, NPK
3x15 120.000 Ft/t. 06 (20) 554 9526. (306785)
MTZ 50-es felszereléssel eladó. 06 (20) 968 7406.

Sürgõsen ELADÓ ELSÕ EMELETI LAKÁS.
06 (30) 302 0586
Minõségi IMPORT HASZNÁLTRUHA- ÉS
CIPÕVÁSÁR! Minden korosztálynak.
LAKÁSTEXIL!
Ruha: 500 Ft/szatyor, cipõ: 300 Ft/pár.
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT: 2009. április 3., 8
órától.
2.2 W-os, 220 V-os BENZINMOTOROS
ÁRAMFEJLESZTÕ eladó. 06 (30) 315 3816
SÍRKÖVEK TISZTÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA.
06 (30) 494 0305
JOGOSÍTVÁNY!
TANFOLYAM INDUL
április 3-án 18 órakor,
a SÁRBOGÁRDI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN.
Jelentkezni: Fûrész József, 06 (30) 290 3744,
e-mail: fureszkresz@freemail.hu
Sárbogárd központjában
NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN
LAKÁS eladó. Irányár: 15 M Ft.
06 (20) 405 7366

(306770)

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)
Alsótöbörzsöki sörözõbe megbízható pultost keresünk. 06 (20) 296 1313, 06 (20) 535 4475. (345726)
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.
Elõnevelt csirke, kacsa kapható! Ingyenes házhozszállítás. 06 (30) 977 1535. (306777)
Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 442 1169.
(306860)

Tolókapa eladó. 06 (30) 406 3214.
Biztos hitel gyorsan! Találkozzunk irodánkban,
vagy otthonában, akár hétvégén is. Telefon: 06
(70) 234 2674.
Árpád-lakótelepen lakás kiadó, eladó. Érdeklõdni:
06 (20) 982 3013.
Szõlõ eladó vagy kiadó az abai úton, présház és kút
van, 500 négyszögöl. Telefon: 06 (25) 461 754.
(345691)

Lakás eladó. 06 (30) 209 9371. (345749)
Országos
Otthoni
Munka
Program!
www.otthonimunka.biz/kajarijutka (345749)

ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

Összkomfortos családi házat bérelnénk kerttel,
melléképülettel, garázzsal Sáregres, Sárhatvan,
Pusztaegres területén. Egy évet elõre fizetnék. 06
(30) 228 5600.

Németjuhász kölykök eladók április 6-ától. 06 (30)
916 5891. (345341)

Lepsényi Istvánnénak Rétszilasra köszöntésemet
küldöm a „túlvilágról”, szeretett öcséd Jani. (345748)

Sárbogárd központjában, téglaépületben, elsõ
emeleti, erkélyes 80 m2-es lakás eladó. 06 (20) 216
7202, 06 (30) 994 1332.

S.O.S személyi kölcsön! 06 (70) 453 7289.

Tûzifa eladó! Aprított cser, -tölgy -akác, ingyenes
házhozszállítással. 06 (30) 720 9100, Horváth Sándor, Tamási.

Hívjon AVON tanácsadónõt 06 (20) 996 1519, és
kozmetikusát elfelejtheti. (345746)

Árvácska, évelõ szegfû, törökszegfû, margaréta
kapható, Tinódi u. 21. (345640)

Sárbogárdon 3 szobás albérletet keresek, hosszú
távra. Érdeklõdni: 06 (30) 845 2423.

Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(345692)

Morgó típusú, nagyteljesítményû, vegyes tüzelésû
kazán eladó! 06 (70) 374 7508. (345696)

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.

Új háromkerekû 50 cm3-es, robbanómotoros moped eladó. Ár: 50.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 803
5143. (345690)

Kismamaruhák 20-30 %-os árengedménnyel a
Baby Mamiban. (345633)

Sárbogárd központjában 110 m2-es, családi ház eladó. 06 (70) 338 9573. (345736)

Petõfi-hegyen 300 négyszögöl szõlõ présházzal eladó. 06 (20) 927 1929. (345632)

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

Redõnyök megrendelhetõk, beszereléssel. Telefon: 06 (30) 507 3344. (345308)

Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30) 354
4825. (345631)

Árpád-lakótelepen negyedik emeleti, felújított,
kétszobás lakás, áron alul sürgõsen eladó. Irányár:
6 M Ft. 06 (20) 451 1128.

Tollpaplan-készítés, tisztítás; kész paplanok kaphatók. Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b., Pákolicz
Árpádné. 06 (25) 476 051. (345628)

Családi házak, panellakások Sárbogárdon és környékén akciós áron eladók. Telefon: 06 (70) 453
7289.

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)

Aluplast nyílászárók óriási árzuhanással, hitelre is!
Telefon: 06 (70) 676 8475.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Civilek a
Demokráciáért
„KIÁLTVÁNY”
1. Követeljük: a közélet tisztaságának
helyreállítását!
2. Követeljük: az ország félrevezetéséért felelõsök kizárását a közéletbõl!
3. Követeljük: a nemzeti vagyon eltékozlóinak megnevezését!
4. Követeljük: a tisztességes munka
megbecsülésének helyreállítását!
5. Követeljük: a magyar föld és otthonok védelmét!
6. Követeljük: a családok és a gyermeknevelés kiemelt megbecsülését!
7. Követeljük: az oktatás és az egészségügy kiemelt állami támogatását!
8. Követeljük: a történelmi egyházak
méltó megbecsülését!
9. Követeljük: a közbiztonság megteremtését!
10. Követeljük: a magyar állampolgárságot a határon túli testvéreinknek!
11. Követeljük: a nemzeti jelképeink
tiszteletben tartását!
12. Követeljük: a hiteles tömegtájékoztatást, a sajtó függetlenségét!

Civil Összefogás Fórum

ORSZÁGOS
DEMONSTRÁCIÓ:
2009. április 5. 14.00 óra
Budapest, Hõsök tere.
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

HUSZÁR JÓZSEF
életének 72. évében,
súlyos betegség után elhunyt.
Temetése 2009. április 2-án,
csütörtökön, 14 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család
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Szülõi panasz Gondolkodjunk!
Az én gyermekem nem megy iskolába, bár
életkora szerint mehetne. Azt javasolta a
nevelési tanácsadó, és én is látom, hogy idõ
kell neki még, mire megfelelõen megérik.
Az óvoda minden nagycsoportos korú
gyermeket elvisz ezen a héten az iskolába
— kötelezõ jelleggel. Azokat is, akiket
nem kívánnak beíratni. Lehet ezt? Az óvoda azt csinál a gyerekemmel, amit akar?
Legközelebb már az iskolába is az óvodavezetõ íratja be a gyerekeket.
Az iskola „véres” kampányt folytat a gyerekekért, de nem a gyerekek érdekében.
Ígérnek fût, fát, gyerekközpontúságot,
nyelvvizsgát. Nekem már iskolás a nagyobbik gyermekem, és tudom, hogy az ígéretet
nem követik tettek. Nyelvvizsgázunk magántanárral, tudjuk a matematikát, mert
magánórára járunk. A gyerek nem szeret
iskolába járni, pedig jó tanuló és barátai is
vannak. Csak a légkör nem barátságos.
Elnézést, hogy így kifakadtam, de ez volt
az utolsó csepp a pohárban.
(Nem adom a nevem, mert tudom, hogy a
gyerekeimen csattanna az ostor.)
Egy szülõ (Név és cím a szerkesztõségben.)

Kerékpársáv, vagy
terepjárósáv?
Kérem a tisztelt képviselõ-testület tagjait
és a polgármestert — igaz, hogy õk nem
kerékpárral közlekednek, hanem autóval
—, hogy a közmunkásokkal takaríttassák
már fel a kerékpársávot! Lassan már a sárga vonalon kell közlekednünk, mert tele
van kosszal, üvegszilánkkal, mindenféle
szeméttel ez a rész. Vagy oda is sövényt
fognak ültetni, azért gyûlik a föld a kerékpársávban?
Egy kerékpáros
(Név és cím a szerkesztõségben.)

BESZÉLJÜK MEG
EGYÜTT!
Dr. Csatári Bálint (MTA Regionális
Kutatások Központja, Alföldi
Tudományos Intézet, Kecskemét)

A magyar vidék
lehetséges jövõje címmel
vitaindító elõadást tart
2009. április 3-án
17.30 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési házban.
Vendég: Szabó Gellért,
a Faluszövetség elnöke.

Nem vagyok egy pesszimista típus, de most
sikerült bizonytalanná tenni, és megint az
általam imádott Hofi Géza máig aktuális
mondása jutott az eszembe: „a bizalom az
olyan, egyszer van, aztán csakúgy elmegy”!
Na, itt tartok most, a bizalom elment!
Megint kiáll egy ember a nagy nyilvánosság elé, és támogatást kér ahhoz, hogy a beígért „fájdalmat” megint szó nélkül tûrjem. Hát, rám ne számítson!
Ha azzal kezdõdik a napi hír, hogy az országgyûlési képviselõk és a helyi képviselõk egyhangú szavazással lemondtak a havi
jövedelmük felérõl, legközelebb hajlandó
leszek végighallgatni az aktuális „vergõdõ
vezetõt”. Még akkor sem ígérek semmit,
csak végighallgatom. Aztán egy hétig
egyeztetek a kisszámú, de eltérõ véleményû, pártoktól független családommal, kivonulunk, bevonulunk, sajtótájékoztatót
tartunk, és lehet, hogy egy hét múlva
„beintünk”. Mi is futottunk egy kört.
Tegyünk fel kérdéseket, és gondolkodjunk! Hány politikus ígért már nekünk jó
világot, vagy akármit? Betartották az ígéreteket? Mi történt akkor, ha „nem jött
be” az ígéret? Történt már egyszer is felelõsségre vonás? Miért kellene azt hinnünk,
hogy a mai naptól elkezdõdik valami más?
Ki mondja? Miért mondja? Mennyi pénzt
kap érte? Hány ember gazdagodott meg a
mostani nyugdíjasokon? Hogyan vállaljanak a fiatalok gyermekeket? Hol lakjon
egy fiatal házaspár? Mit tegyen egy munkanélküli? Mibõl éljen? Mi legyen a
tartozásaival? Mit tesz értünk az állam?
Sorolhatnám még a kérdéseket, de nem teszem, inkább mutatom, mit kívánok én az
illetékes „államnak” pártoktól függetlenül, a még választani hajlandók maréknyi
csapatából. Aztán beteszem a videóba az
újabb Hofi-kazettát, mert szinte minden
szava aktuális.
Ilyen sok év távlatában egy dolog biztosan
változott: már nem vagyok huszonéves, és
bár nagyon szeretek nevetni, de öreg vagyok bohócnak. Mások is beláthatnák, ha
lenne önkritikájuk, mit sikerült tenni azért, hogy a bizalom elmenjen…
Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Heti idõjárás
Péntekre országszerte
– így délnyugaton is –
felszakadozik, csökken
a felhõzet, és a hétvégétõl többórás napsütésben is bízhatunk.
Említésre méltó csapadék már sehol sem várható. Igazi szép, csendes, tavaszi idõ köszönt be, egyre többfelé 20
fok körüli délutáni hõmérsékleti értékekkel.
www.metnet.hu

