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Ha elönti a falut a víz

Sárbogárd képviselõ-testülete keddi ülésén 29 napirendi pontot tárgyalt. Néhány fontosabb ezek közül:
* Felújítások bérleti díjból
* Sportkoncepció
* „Titkos” pályázat
* Zárszámadás elégedetten
* Széles sávon — szûk körben?
* Bejelentések:
nyeretlen és nyert pályázatok, árkok, utak
(Beszámoló a 2-3. oldalon olvasható.)

Tavaszköszöntõ
a Kippkopp Óvodában
Ovituri, tavaszi húsvéti vásár, tojásfestés az anyukákkal, húsvéti
díszek készítése és ezer más érdekesség...
Sok színes programmal várták a szülõket, gyerekeket a Kippkopp
Óvoda családi napjain április 6-7-8-án, melyet a nagycsoportosok
vásáros mûsorával nyitottak meg.

Múlt csütörtökön Alap községben önkéntesek bevonásával katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak. A falu lakóinak volt már
része árvízben, belvízben, és az atomerõmû közelsége miatt nukleáris katasztrófára is fel kell készülni. Ezt a munkát pályázaton
nyert támogatás is segítette. Kiváló szakemberek is jöttek Alapra,
hogy szakmai tapasztalataikkal segítsék a felkészülésben az önkénteseket.
(Írásunk az 5. oldalon olvasható.)

Meghívó
A Sárszentmiklósi Borbarát Kör meghívja
a borosgazdákat a Márkovics Lajos
présházánál, a Rádi-dûlõben

2009. május 1-jén 9 órakor rendezendõ

BORVERSENYRE.
A borok leadása a sárszentmiklósi klubban
2009. április 30-án 17.00 és 20.00 között,
esetleg a borverseny elõtt, délelõtt 8.30 órakor.
Nevezés: fajtánként 2 x 0,7 l borral, név, fajta,
évjárat megjelölésével. Nevezési díj: boronként 700 Ft.
A borbírálatot követõen ebéd (700 Ft/fõ),
eredményhirdetés, oklevelek átadása.
Elõzetes jelentkezés: április 28-áig
Szilveszter János (06 30 237 5658),
illetve Fekete János (06 70 394 3871) telefonján.
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— a sárbogárdi képviselõ-testület 2009. április 14-ei nyílt ülésérõl —

Felújítások bérleti díjból

„Titkos” pályázat

Ahogyan arról már korábban értesülhettek az olvasók, ez év január 1-jétõl a Fejérvíz Zrt. vette át a vízi közmûhálózat
üzemeltetését a jogutód nélkül megszûnt
Sárrét-Víz Kht.-tól. A cég — követve az
eddigi gyakorlatot — az általa fizetendõ
bérleti díj terhére valósítja meg az idei felújításokat Pusztaegresen, Sárhatvanban,
Nagyhörcsökön és Sárbogárdon, a tervek
szerint nettó 11.440.000 Ft-ból.

Egy pályázat keretében a Mészöly Géza
Általános Iskola tornacsarnokának felújítására, bõvítésére kíván támogatást nyerni
az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban
Etelvári Zoltán érdeklõdött: Ennek a pályázatnak mi a neve, ha nem titok?
Juhász János: Titok, vagy nem titok, úgy
írtuk, hogy „egy pályázat”. Annyi probléma ért bennünket pályázatok miatt, hogy
külön nem írtuk ki. Aki akar ellene áskálódni, az kikeresi.
Etelvári: Nem áskálódok, de mint képviselõnek jogom van ezt tudni, és joga van mindenkinek tudni, hogy milyen pályázatot
nyújt be a város az adófizetõk pénzébõl.
Juhász: Sportlétesítmények felújítására
vonatkozó pályázat.
Varga István: A 15/2009 sz. ÖM-rendeletben megjelent támogatásra pályázunk.
Nedoba Károly: Remélem, nyerni fog a város ezen a pályázaton, mert akkor nem a
költségvetésbõl kellene akkora összeget
kiszakítani. Arra nem is merek gondolni,
hogy azért akarjátok tudni, milyen pályázat ez, hogy netalántán megint el legyen
gáncsolva, és megint ne nyerjen Sárbogárd.
Etelvári: Én örülök a pályázatnak, csak azt
tartom elhibázott döntésnek, hogy a csarnok végébe van tervezve a lelátó. Onnan
nem lehet látni a dolgokat.
Juhász: Ezt már a költségvetéskor is érintettük, de úgy éreztük, hogy ez az olcsóbbik, kezelhetõ megoldás, és ugyanolyan jó
lesz, mint a másik változat.
A testület egyhangúlag elfogadta a pályázaton való részvételt.

A Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. ugyancsak rekonstrukcióra költi a 2009. évi bérleti díját, melybõl a 2006-ban megelõlegezett, elvégzett munkák (gázmotor, kazánház fejlesztése) „elvisznek” nettó
1.700.000 Ft-ot. A fönnmaradó nettó
100.000 Ft-ot a hõközpontban lévõ használati melegvíz-csatlakozó szerelvények
karbantartására fordítják.

A bölcsõdérõl
Elfogadta a testület a bölcsõde beszámolóját, melybõl megtudhatjuk, hogy az intézmény maximális létszámmal dolgozik, azaz 20 férõhellyel (mely legfeljebb 24 fõvel
tölthetõ fel) és 7 dolgozóval. A legfiatalabb gyermek 15 hónapos volt tavaly, a legidõsebb 36 hónapos. 2007-tõl mûködik
plusz szolgáltatásként az idõszakos gyermekfelügyelet, amit 2008-ban 8 gyermek
vett igénybe. Az ünnepekhez kapcsolódva
gyereknappal, farsanggal, húsvéttal stb.
színesítik a gyerekek bölcsõdében töltött
napjait. A szülõk is besegítenek, amiben
csak tudnak. A bölcsõde tervei közt szerepel többek között a földes udvar burkolása, egy terápiás szoba létrehozása, valamint egy pancsoló kialakítása.
Nyáron az intézmény augusztus 3-a és 28-a
között tart zárva.

Sportkoncepció
A civil bizottság azt javasolta, hogy a koncepcióban célkitûzésként szerepeljen a
központi általános iskolában az 5—8. évfolyamon is a testnevelésre fordított heti óraszám 3 órára való növelése. Indítványozták
azt is, hogy a Zsobi Autósport Egyesület és
a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
Városi Bizottsága a szabadidõs sportok
közt szerepeljen. A mûködõ társadalmi
szervezeteket ki kell egészíteni a sárbogárdi U13-as labdarúgókkal.
A 2009—2012-ig szóló koncepciót 12 igen,
1 tartózkodással fogadták el a képviselõk

Zárszámadás elégedetten
Az elõterjesztés szerint a tavalyi év költségvetésének fõösszege 2.820.366.000 Ft
lett. A forráshiány lecsökkent 49.778.000
Ft-ra (az eredetileg várt 121.198.000 Ftról), részben központi juttatások, részvényértékesítés, valamint a Bogárdi Napok és továbbszámlázott kiadások visszatérülése miatt.
Juhász: Nagyon jó évet zártunk tavaly. A
bevételek teljesítése 98 %, a kiadások csak
90 %-ra teljesültek. Ez jelzi a takarékos,
racionális, észszerû gazdálkodást.

Egyhangúlag
Egyhangúlag fogadták el a városatyák a
város környezetvédelmi helyzetérõl, a környezet állapotáról, valamint a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról szóló

2009. április 16. Bogárd és Vidéke
tájékoztatókat, és a szociális ellátások díjainak módosítását.
Idén is pályázatot hirdetnek táborozások,
kirándulások támogatására, 600.000 Ftos keretbõl. A pályázatot az oktatási bizottság írja ki és bírálja el.

Széles sávon —
szûk körben?
A Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás
2008. évi mûködésérõl szóló beszámoló
kapcsán Juhász kijelentette: A kiépítés sikeresen megtörtént. Valaki többször írogat az Árpád utcáról, hogy a kábeltévé így
meg úgy. Én szeretném itt is leszögezni,
hogy mi internetelérhetõséget szolgáló hálózat kiépítésére kaptunk jelentõs összeget. Ez a rendszer alkalmas kábeltelevíziózásra, telefonra meg talán még térfigyelésre is, de internetszolgáltatásra épült ki, az
összeg korlátozottsága miatt nem mindenhol vezetékesen, és nem fedi le a települést.
Õri Gyula: Egyáltalán van-e arra esélyük
az Árpád utca lakóinak, hogy ott valahogyan megoldják a kábeltelevíziózás lehetõségét? Hiszen õk ugyanolyan sárbogárdi
lakosok, mint a többiek.
Dr. Krupa: Az önkormányzati vállalás internetkiépítésrõl szól. Ha lesz olyan szabad kapacitása az önkormányzatnak, akkor dönthet úgy, hogy kábeltelevíziós hálózatot szeretne kiépíteni Sárbogárdon a
vállalkozók mellett. Az Árpád utcának
csak az egyik része az, ami nem kiépített. A
Túry utcától délre esõ szakasz vezetékesen
kiépített. Az északra esõ szakaszon is ki
van építve, de nem optikai kábellel, hanem
mikrohullámú szórással.
Schmidt: Ezt eszméletlen nagy pályázati
pénzekbõl építettük, mégis az ár alig különbözik attól az internettõl és kábeltelevíziótól, amit egy másik cég a saját pénzén
épít ki és mûködtet. Pedig éppen azért lett
ez a pályázat, hogy olcsóbban juthassanak
hozzá az elmaradott térségek.
Dr. Krupa: Az internetet kell összehasonlítani.
Juhász: Nem egészen 3 millió Ft-ot kellett
ráfordítani — ez nem egy nagy pénz. Volt
bemutató, és úgy mondod, mintha semmiféle tájékoztatás nem lett volna. A Hargitai Lajos ott aludt el személyesen, én videóra késõbb felvettem. A netet ne keverjük
össze a kábeltévével.
Etelvári: 54 aláírást kaptam az Árpád utcaiaktól. Valószínûleg a polgármester is
megkapta. Õk ugyanúgy szeretnének internetezni és kábeltévézni, mint Sárbogárd másik része. Valaki nagyon jól járt ezzel a pályázattal.
Juhász: Internetezni lehet, a kábeltévé
pluszként van, ha valahol vezetékes a kiépítés.
Dr. Krupa: Az önkormányzatok bérleti díj
ellenében adták át a rendszert üzemeltetésre. Mindenki elõtt ismert volt, hogy
mikrohullámú épül Sárbogárd nagy részén.
Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2009. április 16.

Bejelentések
Nyeretlen és nyert
pályázatok
Juhász: A Szent István út nem nyert a benyújtott pályázaton, mert nem érte el az 55
pontot a 101 pontból, ami számomra felettébb gyanús, de megértéssel fogadom. A
volt tüdõgondozó felújítására benyújtott
pályázatunkat forráshiány miatt utasították el. A megye nyert a szakrendelõ felújítására 397 millió Ft-ot, amihez durván 41
millió Ft önerõt fogunk hozzátenni.
Nedoba: A térköves járdákban elhelyezett
esõvízcsatornákat a közmunkásokkal ki lehetne takaríttatni. Már több mint egy évtizede nincsen Sárbogárdon taxi, talán nem
életszerû az a taxis tábla.
Õri: Lerágott csontként emlegetem a
pusztaegresi Rákóczi út járdájának helyreállítását. Az óvodától a volt pékségig ki van
kátyúsodva az út. Sárhatvanon nagyon sáros a belsõ utca, aminek a vége csatlakozik
azzal az úttal, ami Káloz fele megy. Ott nagyon sok iskolás közlekedik, tenni kéne valamit. Az átereszek el vannak dugulva,
nincsenek kipucolva.
Etelvári felolvasta az Árpád utcaiak levelét, amit a kábeltévé-szolgáltatás miatt írtak, majd bejelentette: Az Árpád utca és a
Túry Miklós utca sarkán van egy magasfeszültségû oszlop, mellette pedig egy magas
fa, aminek az ága eléri az oszlop egyik vezetékét. A keleti csatorna Gergely köz fe-
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lõli részén levágták a közmunkások a nádat, amit el kellene tüzelni, vagy elhordani,
mert tele van férgekkel. A Szélsõ utca,
Gergely köz, Nap utca, Damjanich utca
járhatatlan. Azt kérdezik az ott lakók,
hogy mikor lesznek ezek az utcák kátyúzva.

Talicska díszkísérettel
Bártfai Antal: Amikor jöttem a testületi
ülésre, néhány asszony és egy férfi a reggeli
termést takarították be, és egy talicska fáról lehullott virágot kísértek díszkísérettel.
Nem hiszem, hogy ez jó fényt vet a városra.
Ennél többet lehetne elvárni a közmunkásoktól. A város területén jelentõs mennyiségben vannak közúti közlekedést szabályozó jelzõtáblák, de ezek, furcsa módon,
nincsenek összhangban. Kérem, hogy ezeket az illetékesek vizsgálják felül. A 32/
1995 december 31-ei önkormányzati környezetvédelmi alap mûködésérõl szóló
rendeletünk még érvényben van-e?
Dr. Krupa: Igen.
Bártfai: A polgármesternek minden januárban be kellene számolni az elõzõ évi feladatokról. Ez már több éve elmaradt. Ennek mi az oka?
Juhász: Nem tudom.
Dr. Krupa: A környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló tájékoztató a zárszámadási beszámoló része.
Bártfai: Az SZMSZ-t jelentõs pénzeszközzel felülvizsgáltatták, gondolom, hogy

a rendeletekre is kiterjed ez a felülvizsgálat.
Horváth Tibor: A könyvtár épületének a
homlokzata egyre romosabb állapotba kerül. Nem sok pénzbõl ki lehetne javítani.
Többen kérdezték tõlem, hogy 55 év fölött
miért nem akarják a közmunkaprogramban foglalkoztatni az embereket.

Útvonalengedély
Gábris István: Az idén jött egy mezõgazdasági rendelet, hogy útvonalengedélyhez
kötöttek a túlsúlyos, nagyméretû jármûvek. Ezt a Közútkezelõ Kht. adja ki bizonyos díjszabásért. A gazdáknak a helyi önkormányzattól is kell-e engedélyt kérni?
Dr. Krupa: Ha valamelyik mezõgazdasági
vállalkozó nagyméretû jármûvel kíván végigmenni valamelyik utcán, akkor arra útvonalengedélyt kell kérnie. Egy kérelmet
kell benyújtani, és a polgármester hoz döntést. Csak az általános eljárási illetéket kell
megfizetni, 2.200 Ft-ot. Külterületi útra
nem kell kérni.
Gábris: Minden egyes gépre kell kérni?
Dr. Krupa: Egy kérelmen kell felsorolni a
gépeket.
Etelvári: Jelezzük a jogalkotó felé, hogy
ezek életszerûtlen rendelkezések.
Bódai Gábor: A fõúton, a vasúti sorompónál, a kanyarban a csapadékvíz-elvezetõ
tisztítása szükséges. Méteres gaz van ott. A
Túry Miklós utcai lakók köszönik a sövény
elültetését.
Hargitai Kiss Virág

Térségi mesemondóverseny a cecei iskolában
Április 8-án, immár hatodik alkalommal került megrendezésre a
cecei iskola hagyományos mesemondóversenye. Az idei verseny
témája Mátyás király és kora volt. Ehhez a korszakhoz kapcsolódó népmesével, illetve népmondával nevezhettek a tanulók. A
rendezvény népszerûségét jelzi, hogy 69 diák fogadta el meghívásunkat, 10 település iskoláiból.

könnyítette a rendezvény támogatójának, az Apáczai Kiadónak a
bõkezûsége, melynek köszönhetõen minden résztvevõ egy-egy
könyvet, tollat és Szivárvány újságot vihetett haza, a házigazdák
pedig mindenkinek egy saját készítésû könyvjelzõvel kedveskedtek. A kategóriák gyõztesei mindezeken felül további értékes
könyvjutalomban részesültek.
Az eredményhirdetésig a kicsiket és nagyokat terített asztallal
várta a tantestület.

A zsûrik döntései szerint a következõ
eredmények születtek:

Hat korcsoportban (elsõtõl hetedik osztályig) mérethették meg
magukat az ifjú mesélõk. A feszültség oldásaként az iskola énekkara vidám mûsorral kedveskedett a résztvevõknek, majd az igazgatónõnk, Ráczné Pincési Julianna köszöntõ szavai után kezdetét
vette a verseny. A sok jól felkészült, tehetséges kisgyermek elõadása igen nehéz helyzetbe hozta a zsûrik tagjait. Bizony, nehéz
volt eldönteni, kik legyenek a dobogón. A döntést kissé meg-

1. osztály: I. Õszik Fruzsina (Seregélyes), II. Killer Fédószia
(Cece), III. Lamszider Dóra (Seregélyes).
2. osztály: I. Kovács Virág Fanni (Sárszentmiklós), II. Huszti Erzsébet (Aba), III. Kacz Kornélia (Cece).
3. osztály: I. Lázár Adina (Nagydorog), II. Nagy Fanni (Aba), III.
Fésü Fanni (Cece).
4-5. osztály: I. Nádasdi Fanni (Sárszentmiklós), II. Kertész Ádám
(Aba), II. Lestár Melinda (Cece), III. Zsuzsics Márk (Sárkeresztúr), III. Deák Dániel (Nagylók).
6. osztály: I. Stiener Norbert (Nagydorog), II. Zsetnyai Mercédesz (Seregélyes), III. Budai Lili (Nagydorog).
7. osztály: I. Bali Péter (Cece), II. Molnár Dóra (Cece), III.
Madácsi Barbara (Aba).
Reméljük, mindenki jól érezte magát ezen a szép délelõttön! Jövõre is szeretettel várunk minden mesét szeretõ gyermeket!
Sohárné Bali Mária tanító
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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

BEÍRATÁS
Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a leendõ elsõ
osztályos tanulók beíratására a MÉSZÖLY
GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN az alábbi idõpontokban kerül sor:
2009. április 21. 8.00—15.30
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:
2009. április 21. 8.00—10.00,
14.00—16.00
2009. április 22. 8.00—10.00,
14.00—16.00
2009. április 23. 8.00—14.00
Iskolavezetés

BEÍRATÁS
Értesítjük a kedves szülõket, hogy a ZENGÕ
ÓVODÁBAN a 2009/2010-es nevelési évre történõ beíratásra az alábbi idõpontokban kerül
sor:
2008. április 21-22-23.
8.00–16.00 óráig.

Cím: Sárbogárd, Mikes köz 3., illetve
Sárbogárd, Szent István u. 49.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi
kivonata,
– lakcímkártya.
Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig fogadja a gyermekeket.
Koncz Jánosné intézményegység-vezetõ
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Kedves jóakaratú honfitársaink!
A 2004. december 5-ei népszavazás elszomorító nemzeti látlelete keltette életre azt
a kezdeményezést, amelynek célja az volt,
hogy zarándoklat is hirdesse az elfásult
vagy csalódott honfitársainknak a feltámadott Krisztussal való szövetségünket, s
nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát.
Tihanyból indult útjára húsvétkor a feltámadási menet, amely pünkösdre érkezik
Csíksomlyóra. A tihanyi Kálváriánál választották ketté nagypéntek délutánján azt
a fából készült szárnyas keresztet, amelyet
ezután két útvonalon — mintegy szívet
formálva —, észak és dél felé tartva visznek zarándokcsoportok egy-egy szakaszon, általában 35-40 km távon, majd átadják a következõ csoportnak. A mintegy
3000 km úton így közel 180 csoport, község
és város lakossága segíti a feltámadási jelvény elõrejutását, amelynek két ága egy
jelképes szívet rajzol ki a Kárpát-medencében. A résztvevõ csoportok mindegyike
egy szalagot köt a kereszt szárára, a két fél
kereszt pedig pünkösd szombatján a
csíksomlyói kegytemplom mellett egyesül
újra.
Abban a megtiszteltetésben lehet része városunknak, pontosabban Sárszentmiklósnak, hogy itt is megpihen e nemzeti és keresztény jelkép egy éjszakára.
A szárnyas kereszt április 16-án, csütörtökön, délután fél 6-ra érkezik Sárszentmiklósra, a Korona étterem elé Székesfehérvárról. A keresztet Tornyai Gábor
öreghegyi plébános kíséri és adja át a
sárszentmiklósi közösségnek. Miután a kereszt megérkezik, ünnepi körmenettel kísérjük a szentmiklósi templomba, ahol es-

te 6 órakor a vándor kereszt jelenlétében
ünnepi szentmisén imádkozunk drága magyar népünkért. Ezt követõen este 10 óráig
imádságos és vetítéssel egybekötött virrasztást tartunk.
Másnap, április 17-én, pénteken, délután
4 órakor a sárszentmiklósi templomban
ünnepi liturgiával búcsúzunk magyarságunk és kereszténységünk ezen jelképétõl,
majd fél 5-kor ünnepi menetben kísérjük
ahhoz az autóbuszhoz, mely továbbviszi
Szekszárdra, ahol már várakoznak érkezésére.
Minden jóakaratú magyar embert várunk
tehát Sárbogárdról és a környezõ településekrõl április 16-án du. fél 6-ra a sárszentmiklósi Hõsök parkjába (templom
elõtti terület), ahol a kereszt megérkezésére várakozunk, valamint az azt követõ
szentmisére a templomban, illetve a virrasztásra is.
Másnap, pénteken, különbusz indul 16
órakor a sárbogárdi templomtól, amely a
keresztet Szekszárdra viszi. Sárszentmiklóson pénteken fél 5-kor áll meg ez a busz,
melyre ünnepi menetben kísérjük ki a
szárnyas keresztet, és indulunk vele következõ állomáshelyére. A buszra személyesen, vagy telefonon lehet jelentkezni Katona Csabánál (06/20/5512-568), vagy Varga
László hitoktatónál (06/20/4145-345).
Bõvebb információt a
www.omah.extra.hu/upload/news/Feltá
madási%20menet%20-%202009.doc
találhatunk minderrõl.
Szeretettel várunk mindenkit!
Katona Csaba és Varga László szervezõk

Református húsvét
15 fiatal konfirmált és tett fogadalmat
Krisztushoz és a református egyházhoz való tartozásáról húsvét ünnepén (akárcsak
az õskeresztények idején) a sárbogárdi
gyülekezetben.
A kérdésekre mind rendre megfeleltek.
Ezt követõen Zádori József gondnok köszöntötte õket azzal a gondolattal, hogy
aki Jézusnál marad, az életet nyer. Ezt erõsítette meg Szénási Eszter köszöntése is,
aki az ifjúság nevében személyes benyomásairól beszélt: mit jelent a gyülekezet-

hez való tartozás. Majd Stift János szólt a
konfirmandusokhoz.
A szülõk köszönetét Jákob Mihály tolmácsolta az Agyagási lelkészházaspár felé a
felkészítésért.
Ünnepélyes, szép keretbe foglalta az alkalmat a református énekkar elõadása, valamint a hangszeres közremûködõk: Szummer Ádám (trombita) és Vitéz Mariann
(oboa).
/Zs/
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Ha elönti a falut a víz
Alap községnek volt már része ilyen természeti katasztrófában az ezredfordulón.
Amikor egy sorozatos esõzésekkel megfejelt, hirtelen jött, nyári felhõszakadás után
éjjel arra ébredt sok család, hogy körülvette a házukat a víz, bizony, volt pánik. Olyan
helyeken is megjelent a víz, ahol azelõtt
soha.
Akkor — még Horváth József polgármestersége idején — Alap község pályázott a
csapadékvíz-elvezetõ árkok felújítására,
átépítésére. A nyertes pályázatból sikerült
megteremteni egy idõre a biztonságot. De
ez a biztonság csak akkor ér valamit, ha az
árkok, átereszek karbantartása folyamatos, ha a fõ gyûjtõk, a Hardi-ér és az
Alap—cecei-vízfolyás medre is rendben
van, s nem duzzasztják vissza a vizet a falura.
Az ördög nem alszik, és lehet akár a korábbinál nagyobb katasztrófa is a globális fölmelegedés miatt. Éppen ezért, elõre látva
a veszélyt, Alap Község Önkormányzata
pályázott a katasztrófa megelõzésére és a
felkészülésre.
Múlt csütörtökre hívták össze a falu mezõgazdasági géptulajdonosait, önkénteseket,
polgárõröket egy közös gyakorlatra.
A nap elsõ részében elõadásokat hallgattak meg meghívott neves szakemberektõl.
Oravecz István nyugállományú polgári védelmi vezérõrnagy, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség szakmai elnöke, Mihály
János tûzoltóezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója,
Fülep Zoltán tûzoltó alezredes, a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatóhelyettese, Deák Dezsõ, a polgári
védelem nyugállományú ezredese, a Fejér
Megyei Polgári Védelmi Egyesület elnöke
mellett szakmai elõadást tartott Bárdos
Zoltán alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság veszélyhelyzetkezelési osztályának vezetõje, Tóth István
vízügyi mérnök, Lóki Richárd fõhadnagy,
a polgári védelem dunaújvárosi kirendeltségének vezetõje, Boros János irodavezetõ
Sárbogárdról, valamint dr. Varjú Mihály, a
Fejér Megyei Önkormányzat fõjegyzõje és

Szentes László vezetõ fõtanácsos, a megyei védelmi bizottság titkára.
Hozzászólásaikban illetve elõadásaikban
hangsúlyozták, hogy a katasztrófavédelemben a legtöbbet a helyi lakosság tehet
azzal, hogy aktívan részt vesznek a megelõzésben és a katasztrófa elhárításában. Nagyon fontos, hogy mind a belterületen,
mind a külterületen rendben legyenek az
árkok, ha pedig jön a víz, legyen szervezett
helyi védekezés a helyi védelmi bizottság
vezetõjével, a polgármesterrel az élen.
Méhes Lajosné polgármester asszony
megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy
az árvíz, illetve belvíz elleni védelem mellett a paksi atomerõmû közelsége miatt is
nagy felelõsséggel járó feladat Alapon a
katasztrófavédelem.
Méhes Lajosné: — Úgy gondolom, hogy az
ország bármelyik településén bekövetkezhetnek rendkívüli idõjárási helyzetek miatti veszélyhelyzetek, ezért szükséges
olyan lakosok felkészítése, akik itt helyben
azonnal bevonhatók a kárelhárításba, és
abban önként vállalnak feladatokat. Alap
településen a belvízveszély mellett a nukleáris veszélyeztetettség miatt a polgári védelmi szervezetek már létrejöttek. Alapkiképzésüket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végezte 2007-ben. A
belvízveszélynél az erre a feladatra felkészített önkéntesek bevonása a gyorsabb alkalmazhatóság miatt nagy jelentõségû. Az
önkéntesek közé olyan lakosok kerültek
bevonásra, akik egyébként is a településünkön szívesen végeznek önként vállalt

feladatot, és helyben, vagy a közelben
dolgoznak. Ezzel próbáltuk azt biztosítani,
hogy minden idõben legyen néhány ember, akiket könnyen lehet mozgósítani
azonnali feladat végzésére.
A polgármester asszony ezt az alkalmat is
megragadva hívta fel a lakosság figyelmét
arra, hogy rendkívül sokat jelent, ha mindenki részt vesz a megelõzésben azzal,
hogy saját portája elõtt az árkot, átereszt
rendben tartja.
Ez a nap egyúttal egy katasztrófa-elhárítási gyakorlat is volt, amelyen fel lehetett
mérni, hogyan szervezhetõ meg a falu védelme katasztrófa esetén. Az elméleti elõadások, tájékoztatók után az önkéntesek
(akik közül volt olyan is, aki erre a napra
munkahelyérõl szabadságot vett ki) gyakorlatban is bizonyíthatták, hogy képesek
összehangoltan együttmûködve szembenézni bármilyen fenyegetõ veszélyhelyzettel. A gyakorlat keretében sor került több
helyen árkok rendbetételére is. Az erre a
feladatra nyert 200.000 Ft pályázati pénzbõl eszközöket vásároltak, illetve ebbõl vásároltak üzemanyagot a munkában résztvevõ gépekbe is.
A jó hangulatú, eredményes nap után a
résztvevõk úgy térhettek haza, hogy történjen bármi, Alapon nem várják tátott
szájjal a sült galambot, megtesznek mindent a falu lakosságának és értékeinek biztonságáért.
Hargitai Lajos

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

2009. április 18-án 20 órától

NOSZTALGIADISZKÓT rendezünk!
Belépõjegyek csak elõvételben, az iskola portáján (8—15 óráig)
kaphatók 700 Ft-os áron (ami egyben tombolajegy is!).
Az est bevételével alapítványunkat gazdagítjuk!
SZMK, Iskolaszék
Diákok a rendezvényt nem látogathatják!
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Ez is megvan!
Szilasi tornagyõzelem
a nemzetközi 19. Balaton Kupán!
Az MKB Veszprém által rendezett nagyszabású nemzetközi tornán a Szilas KC csapata megnyerte az 1994-es korosztály versenyét. A tornagyõzelem azért is különösen értékes, mert Zámbó
Tibor felkészülési állomásnak tekintette a hétvégi országos döntõ
elõtt a tornát, és sajnos még Csendes Szabina sem játszhatott. A
csapat azonban kitett magáért. A mérkõzések alatt fokozatosan
„érlelte” játékát, és a döntõre szinte szárnyaló formát mutatott.
Eredmények
A súlyos, támadásbeli egyéni hibák, amelyek a kapkodásból és taktikai fegyelmezetlenségbõl adódtak, megbosszulták magukat, és a fizikai fölényben lévõ német csapat ki is használta ezt. Ébresztõ jellegû,
nagyon tanulságos vereség volt.
Szilas KC—Spessart I. 13:16
Gól: Schneider (8/4)-Raffael A. (1)-Raffael B. (2)-Schmidt (2).
A végig uralt mérkõzésen még visszaköszöntek az elsõ mérkõzésen tapasztalt hibák, de ez csak a különbség arányában játszott szerepet. A
keret minden játékosa lehetõséget kapott a gyakorlásra.
Szilas KC—Grossbottwar 22:15
Gól: Schneider (8/4)-Raffael A. (1/1)-Takács (1)-Pincz (1)-Somogyi (2/1)-Raffael B. (1)-Káldi (2/1)-Schmidt (6).
A könnyebb mérkõzések egyike volt, amelynek nehézségét a
könnyûsége okozta. Megoldottuk.
Szilas KC—Würm Mitte 15:7
Gól: Schneider (11/6)-Zádori (1)-Raffael A. (2)-Schmidt (1).
Levezetésnek és gyakorlásnak jó volt ez a mérkõzés. Mindenki lehetõséget kapott a bizonyításra. Nagy erõt nem kellett kifejteni a gyõzelemért.
Szilas KC—Veszprém Beton 19:6
Gól: Jakab (2/1)-Zádori (1)-Schneider (1)-Takács (2)-Somogyi
(4/2)-Raffael B. (2)-Káldi (3/1)-Schmidt (4).

Elõdöntõ
Kifogástalan védelem, kicsit akadozó támadás, a végjátékban kapkodás, bizonytalanság, fegyelmezetlenség — így lett egy megnyert
mérkõzésbõl izgalmas, krimiszerû „képzõdmény”. Lefújás elõtt 3
perccel 15:10 volt a javunkra.
Szilas KC—Pest megye válogatottja 15:14
Gól: Schneider (10/2)-Raffael A. (2)-Káldi (1)-Schmidt (2).
Döntõ
A Himnusz, a taktikai felkészülés és fegyelem megtette a hatását.
Igaz, hogy az elsõ félidõben még voltak az elsõ mérkõzésünkhöz hasonló hibáink, de a félidõben (4:4 volt) Zámbó Tibor igencsak
összekapta a lányokat, és a második félidõben szinte lesöpörték a németeket a pályáról. Megérdemelt gyõzelmet arattunk, még ilyen
arányban is.
Szilas KC—Spessart I. 14:6
Gól: Jakab (1)-Schneider (5/2)-Patai (1)-Raffael A. (1)-Raffael
B. (1)-Káldi (3)-Schmidt (2).
Edzõ: Zámbó Tibor.
A díjakat a lányok nagy örömére Putics Barna és Nikola Eklemovics adta át. Külön öröm, hogy a legjobb kapus címet a sérülésébõl lábadozó Nagy Évánk kapta. A csapat köszöni a jelenlévõk
buzdítását!
NLÁI

Koncert Budapesten

Az Én Sárbogárdom

A Bogárd-Dal szervezésében komolyzenei
koncerteket hirdetünk Budapestre.

Képzõmûvészeti, irodalmi és kézmûves
alkotópályázat

Idõpontok: május 28., július 9.,
indulás: 17 óra, Hõsök tere.
1. MÁV Szimfonikusok,
Cyprien Katsaris zongoramûvész.
2. Beethoven: IX. szimfónia
Kobayashi Ken-Ichiroval.
Várható költség koncertenként: 1.800 Ft.
Jelentkezés: április végéig.
Telefon: 06 25 460 244,
vagy 06 30 532 2757.

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
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Hírek a gazdáknak
Idén sem robban a gabona ára
A Magyar Agrárkamara elemzésében olvashatjuk, hogy a
világpiacon a búza ára csökkent március végén. Ezt egyrészt
az Amerikai Egyesült Államok déli, aszályos területeire hulló
bõséges csapadék és a dollár gyengülése okozta. A kukorica
viszont drágább lett, mert drágult a kõolaj, ugyanakkor a
tavalyinál sokkal kisebb vetési tervekrõl érkeztek hírek. Az
idén minden idõk második legnagyobb gabonatermése
várható a Földön. A készletek kielégítõk, a válság miatt
csökken a kereslet, emiatt pedig az idén sem lehet a gabonaár
robbanására számítani — olvasható a Magyar Agrárkamara
szakmai elõrejelzésében.
A 2009 elején történt árcsökkenés után a legtöbb gabona és olajmag drágult márciusban, de a hónap végén — különösen az étkezési búza piacán — mérséklõdtek az árak. Az áralakulást befolyásolta a nyersolajárak erõsödése és a dollár árfolyamának csökkenése, azonban a Fekete-tenger régiójában további árgyengülésnek lehettünk tanúi. A búzaárak erõsödését elsõsorban az USA
pénzügyi problémáinak mérséklõdésébõl származtatták, azonban az árakra csökkentõleg hatott március végén az addigi aszályos déli területeken hulló kiadós esõk híre. Ukrajnában a takarmánybúza ára 10 dollárral csökkent, tonnánként 130 dollárra.
A kukoricánál, annak ellenére, hogy március végén árcsökkenés
volt, márciusban összességében a drágulás volt jellemzõ. Ennek
fõ oka a nyersolajárak erõsödése, de a tavalyihoz képest kisebb
vetési szándék is.
Az elõzetes becslések azt mutatják, hogy a kukorica magasabb
termelési költsége miatt a kukoricaövezetben növekedni fog a
szója vetésterülete a kukorica terhére. Az USA-ban a szójaárak
tovább erõsödtek, részben a bizonytalan mennyiségû dél-amerikai terméshelyzet, részben az Argentínában zajló hétnapos
mezõgazdasági sztrájk miatt.
Mindezek tükrében az elõzetes becslések alapján a 2009/2010-es
szezonban csökken a Föld gabonatermelése, de még így is a második legnagyobb lehet. Összesen 1.725 millió tonna betakarítását
várják, még akkor is, ha valószínûleg a vetésterület kisebb lesz.
Nõni fog viszont az olajmagvak területe, és az átlaghozam sem
fogja elérni a tavalyi kiváló szintet.
Az idén nagyobb lesz az aratáskori átmenõkészlet, ami szintén segíti a kínálat fennmaradását, hiába csökken 2009-ben némileg a
gabona össztermése 60 millió tonnával. Így fenntartható a bõ árukínálat az egész szezonban, amit csak tovább segít, hogy a világgazdasági válság miatt csökken a takarmánygabonák iránti kereslet.
Persze, vannak ezzel ellentétes hatású piaci események is. Ilyen
például, hogy nõ a gabona ipari felhasználása — foglalja össze a
nemzetközi elemzõk várakozásait a Magyar Agrárkamara közleményében.
A világon ebben az évben 1 %-kal csökken a búza vetésterülete, és
összesen 651 millió tonna termést jeleznek — 30 millió tonnával
kevesebbet, mint tavaly volt. A búzafelhasználás várhatóan 640
millió tonna lesz, kismértékben a jelenlegi rekordmennyiségû felhasználás alatt alakul. A világ zárókészlete 11 millió tonnával
több lesz, és eléri várhatóan a 171 millió tonnát. Kevesebb malmi
búzaimportra szorul a Közel-Kelet, Ázsia és Észak-Afrika, illetve
csökken a takarmánybúza-import, ami miatt a globális búzakereskedelem 112 millió tonnára csökkenhet, ami 7 millió tonnával
kevesebb, mint az elõzõ szezonban volt.
A kukorica vetése megkezdõdött az északi féltekén, de kismértékû bizonytalanság észlelhetõ a termelõk körében, fõként az
USA-ban, ahol a farmerek egy része a szóját részesíti elõnyben.
Kisebb vetésterülettel számolnak az EU-ban, a CIS-országokban
(ez többé kevésbé a volt FÁK-országok csoportját jelenti), de növekedésre számítanak Kínában, ahol a támogatás miatti magasabb árak fenntartják a nyereséges termelést.

A világ termelése 775 millió tonnára tervezhetõ, ami 7 millió tonnával kevesebb, mint a 2008/2009-es szezoné. Az õszi árpa vetésterülete növekedett az EU-ban, ugyanakkor az esõs idõjárás a tavaszi árpa vetését csökkentheti. Kisebb a vetésterület Oroszországban és Ausztráliában, nagyobb Ukrajnában, Törökországban
és Észak-Afrikában. A várható termésmennyiség 147 millió tonna, ami 8 millió tonnával kevesebb, mint a 2008/2009 szezonban,
amikor is a hozamok kiválóak voltak. Kismértékû csökkenés
várható cirokból, zabból és rozsból — olvasható a Magyar Agrárkamara elemzésében.

Jó termés látszik a gyümölcsösökben

A 2009-es évi idõjárás eddig is okozott már meglepetéseket a kertészeti ágazatban dolgozók számára, melyet az április elsõ napjaira tehetõ hirtelen felmelegedés tetézett. Egyes ültetvényekben
még a metszési munkák sem fejezõdtek be, de a gyors felmelegedés miatt már az elsõ növényvédelmi kezeléseket kell végezni. A
metszési nyesedék gyakran még a sorközökben hever, de már a
növényvédelem gépei dolgoznak az ültetvényekben. Most úgy tûnik, jó termés lesz a gyümölcsösökben — olvasható a Magyar
Agrárkamara (MA) helyzetjelentésében.
Az almafajták jelentõs része már „egérfüles” stádiumban van, a
késõbb fakadó fajták pedig a rügyfakadás állapotában vannak.
Mivel ezekben a fejlõdési stádiumokban már jelentõs károsodás
nélkül nem lehet elvégezni az olajos lemosó permetezéseket,
ezért jelentõsebb gondot okozhatnak a felszaporodó pajzstetûkolóniák — szögezi le Bartha Attila növényvédelmi szakmérnök,
a MA ügyfélszolgálati tanácsadója.
A körte az almához hasonlóan szintén erõteljesen fakad, a legtöbb fajta már egérfüles fázisban van. Minden gyümölcsfajra elmondható, hogy a hirtelen fakadás a gazdaságok többségénél
ezen télvégi lemosó permetezések elmaradását okozta.
Csonthéjas fajaink közül a kajszi már lassan elvirágzik, az õszibarack pedig most virágzik. Ezekben az ültetvényekben a kertészek
már a második növényvédelmi kezelésen is túl vannak. A cseresznye és meggy is virágba borult, ezekben az ültetvényekben is túl
vannak a termelõk a rezes permetezésen. A bogyósok közül a
köszméte már lombleveles, a többi faj is erõsen fakadó állapotban
van.
A hirtelen kitavaszodás miatt a Magyar Agrárkamara szerint
szinte minden gazda lemaradt a munkálatokkal, sok esetben a növényvédelemmel is, mely a késõbbiek folyamán, ha az idõjárás is
kedvez a károsító szervezeteknek, problémákhoz vezethet. Fontos odafigyelni az egyre több nyíló virág, illetve gyümölcsfa miatt a
méhkímélõ technológiák alkalmazására, mivel a méhek terméskötõdésben játszott szerepe óriási.
Amennyiben a megfelelõ növényvédelmi kezelések megtörténnek, és a tavaszi fagyok is elkerülnek minket, a rügyek, illetve bimbók számából jó termést feltételezhetünk.
/H/
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Figyelem! Elõtérben
a növényvédõ szerek!

Bûnmegelõzési
vándorkiállítás Alapon

Itt a tavasz, megnõtt a kereslete a gombaölõ, rovarirtó és
gyomirtó szereknek, és nemcsak a mezõgazdasági boltokban,
hanem sajnos az illegális kereskedelemben is. A rendõrséghez
már érkezett gyomirtó szerrel kapcsolatos lopásról bejelentés,
a gazdákat ezért óvatosságra intjük!
A hétvégén egy mezõfalvai tanyáról érkezett jelzés a rendõrségre, miszerint az egyik vegyszerraktárba betörtek, és különbözõ tárgyak mellett hat doboz gyomirtót is magukkal vittek a
tettesek. A Motivell Turbo D típusú kukorica-gyomirtó két
komponensû, és az I. csoportba tartozik.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság a vegyszerekkel kapcsolatos bûncselekmények visszaszorítsa érdekében felhívással él a gazdák felé. A rendõri szervek személyesen keresik fel a
nagyobb területen gazdálkodókat, hogy felhívják a figyelmüket a raktározás biztonságára és a különbözõ óvintézkedésekre.
Tekintettel arra, hogy a raktárul szolgáló épületek rendszerint
lakott területen kívül esnek, könnyen célpontjává válnak az elkövetõi körnek. Miután a növényvédõ szerek a kereskedelmi
forgalomban igen magas árfekvést képviselnek, így nyomott
áron továbbadva is nagy haszonnal értékesíthetõk. A növényvédõ szerek nagy részének birtoklása és kezelése engedélyhez
kötött, csak vizsgázott szakemberek tudják a környezet károsítása nélkül az optimális felhasználást garantálni. Illetéktelen
kezekben ezek a mérgek akár egészségromlást is okozhatnak,
és potenciális veszélyt jelentenek az élõvilágra, vizekre, valamint a rétek állat- és növényvilágára.
A rendõrség kéri a gazdálkodókat, hogy az ilyen jellegû anyagokat tárolják biztonságos, jól zárható, lehetõleg õrzött, vagy
lakott helyen. Továbbá kéri, hogy akinek felkínáltak bizonytalan eredetû növényvédõ szert, vagy tudomással bír olyan személyrõl, aki vásárolt ilyen módon, jelezze a rendõrségnek a
107-es, vagy 112-es segélyhívók bármelyikén.
Ugyanígy azok jelentkezését is várjuk, akik az elkövetõkre vonatkozó információkkal rendelkeznek.

Az Országos Rendõr-fõkapitányság jóvoltából bûnmegelõzési
vándorkiállítást tekinthetnek meg a Sárbogárdi Rendõrkapitányság szervezésében Alapon a helyi mûvelõdési házban. A
kiállítás elsõsorban a kistérség általános és középiskolásainak
szól, de mindenki számára elérhetõ lesz.
A kiállítás egy országos program része, amely már több helyen
is bemutatásra került és sikeresnek bizonyult. A tárlat megtekintése mindenki számára ingyenes. A térség iskoláinak célszerû, hogy elõre egyeztessenek idõpontot a szervezõkkel, az
esetleges idõpontütközések elkerülése végett.

Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

SAK-hírek
Hazai asztaloknál folytatódott az asztalitenisz NB III-as bajnokság, a SAK csapata a Szabadbattyán csapatát fogadta április 11-én
10 órakor a töbörzsöki arénában.
Szokás szerint a párosok mérkõzésével kezdõdött a forduló, és
sajnos mind a két páros mérkõzést veszítették a hazaiak. A Lovász
L.—ifj. Papp L. páros sima 3:0-ra, míg a Dörögdi—id. Papp 3:2re, de õk vezettek 2:0-ra.
Az egyéni mérkõzések sem alakultak kedvezõen, mivel csak Lovász Lajos tudta hozni a mérkõzéseit. A többiek igencsak tavaszi
hangulatban, váltakozó sikerrel játszottak.
Az utolsó négy mérkõzés volt már csak hátra, és 9:5 volt a
szabadbattyániak javára. Lovász Lajos nyert három mérkõzést,
Dörögdi Gabi két mérkõzést, a két Pappnak pedig nem sikerült
nyerni egyet sem. Az utolsó körben azonban összeszedte magát a
csapat, és mindenki hozta az utolsó mérkõzését. Így sikerült az
egyik nagyon fontos pontot itthon tartani. A végeredmény 9:9
lett.
A következõ forduló április 18-án lesz, és szintén itthon játszik a
csapat, a Fejérvíz csapata ellen. Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk a 10 órakor kezdõdõ mérkõzésre! Aki nem tud kilátogatni, az pedig a Bogárd TV sportközvetítésében nézheti meg a mérkõzésrõl készült összefoglalót.
A SAK csapata

Ellenõrzések a
gyalogátkelõhelyeknél
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság közlekedési osztálya csatlakozik ahhoz az országos felhíváshoz, amelyet az ORFK tett
közzé a gyalogátkelõhelyek közelében történt nagyszámú közlekedési baleset miatt.
Ezért felhívják a lakosság figyelmét, hogy a kijelölt gyalogátkelõhelyek közelében fokozottan tartsák be a közlekedési rendszabályokat, mert a kapitányság illetékességi területén fokozott ellenõrzésekre lehet számítani. Az átkelõhelyek közelében mûszeres sebességmérésre is számítsanak az autósok.
A felhívás célja nem a minél több büntetési tétel kiszabása, hanem az, hogy minél biztonságosabbak legyenek az átkelõhelyek, ahol fiatalok és idõsebbek egyaránt veszélynek vannak kitéve.
/H/

SÍC — hírek, eredmények
Egyesületünk a márciusban 14-én és 21-én lebonyolított terem-felnõttcsapatverseny és terem-diákolimpia II. fordulójaként
rendezett íjászverseny eredményével adós az olvasók felé. Mindkét verseny a budaörsi Örs Íjász Club rendezésében valósult meg.
Két „felnõtt” csapatot indítottunk: SÍC I. csapat: Lovász Balázs,
Katona Alex és Gilicze László; SÍC II. csapat: Katona Dorottya,
Horváth Tamás és Széplaki Zoltán.
Eredmények: a SÍC I. a 9. helyen, a SÍC II. a 12. helyen fejezte be a
versenyt. Volt, és reméljük, lesz ez jobb is.
A terem-diákolimpia II. fordulóján négy versenyzõt indítottunk.
A gyermek fiúk mezõnyében indult 10 m-en Batári Balázs és
Resch Gábor, a serdülõ lányok mezõnyében 20 m-en indult Katona Dorottya és Kiss Regina.
A fiúk eredményei: Batári Balázs a 15. helyet, Resch Gábor a 22.
helyet érte el.
A lányok eredményei: Katona Dorottya I. osztályú minõsítéssel a
2. helyezett lett (az egész verseny folyamán nagyon szoros küzdelmet folytatott Dóri az elsõ helyet megszerzõ MALÉV-es Csöreg
Tamarával), Kiss Regina a 3. helyen végzett.
Tisztelettel kérem a kedves olvasókat, hogy aki még teheti, a
2008. évi adója 1 %-ával támogassa egyesületünket! ADÓSZÁMUNK: 18491074-1-07.
Köszönjük!
Egyesületünk szívesen fogadja és várja a kikapcsolódásra és sportolásra vágyó fiatalokat. Foglalkozások: hétfõn és szerdán 17 órától, szombaton 14 órától.
Gilicze László SÁRRÉTI Íjász Club
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Pályázati felhívás

Kistérségi Amatõr Olimpia 2009

Sárbogárd város polgármesteri hivatala nyilvános, egyfordulós, elõminõsítés nélküli pályázati kiírást tesz közzé Sárbogárd Város Önkormányzata tulajdonát képezõ azon külterületi földek versenytárgyalás útján történõ értékesítésre, melyek nincsenek bérbe adva.
Az árak áfával együtt értendõk.
1. 087/3 hrsz-ú, 6,99 AK értékû, 2.773 m2 területû, 3 minõségû osztályba
sorolt rét. Kiinduló minimum vételár: 216.000 Ft.
2. 01071 hrsz-ú, 4,62 AK értékû, 6.596 m2 területû legelõ. Kiinduló minimum vételár: 270.600 Ft.
3. 0207/10 hrsz-ú, 2,94 AK értékû, 1.408 m2 területû szántó. Kiinduló minimum vételár: 105.800 Ft.
4. 0495 hrsz-ú, 1.6757 m2 területû, erdõ mûvelési ágú, szabadon értékesíthetõ ingatlan. Kiinduló minimum vételár: 542.900 Ft.
5. 0544/44 hrsz-ú, 4.327 m2 területû, 12,03 AK értékû szántó. Kiinduló minimum vételár: 390.000 Ft.
A pályázati ajánlatokat 2009. április 28-án 8.00—10.00 óráig kell leadni a
hivatal I. emeletének 6. számú irodájában.
A pályázati biztosítékot a vesztes pályázónak visszafizetjük.
Több pályázó esetén a nyertes pályázó kiválasztása licittel történik.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok elõzetes idõpont-egyeztetés szerint, vagy a konzultációs idõpontban megtekinthetõk.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételeirõl érdeklõdni a polgármesteri hivatalban, vagy a 06 (25) 520 260-as telefonszámon lehet.
Konzultáció: 2009. április 27. 8.00—10.00, polgármesteri hivatal, I. emelet, 6. sz. iroda.
A versenytárgyalás ideje, helye: 2009. április 28. 10.30, Sárbogárd polgármesteri hivatalának díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

A Csóri Alkotó Közösség rendezésében május 2-3-án amatõr
olimpia játékokra kerül sor a Székesfehérvári kistérséghez tartozó települések részére, valamint minden más érdeklõdõnek,
ifjúsági (14 év alatti) és felnõtt korosztályban egyaránt, az alábbi versenyszámokban: asztalitenisz, teke, atlétika, kerékpár,
kispályás labdarúgás, kézilabda, tollaslabda, íjászat, sakk,
karate, légpuska, légpisztoly.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Felhívás
A Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Fejér Megyei Kirendeltsége
2009. április 7-étõl megkezdte Sárbogárdon kihelyezett ügyfélszolgálatát.
Az alábbi ügyekben nyújtunk felvilágosítást, tájékoztatást:
— útiköltségigények;
— méltányossági ügyek;
— táppénz, gyermekápolási táppénz;
— terhességi-gyermekágyi segély;
— gyermekgondozási díj;
— baleseti táppénz;
— TAJ-kártya ügyintézése;
— EU-kártya ügyintézése;
— biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos ügyintézés.
A kihelyezett ügyfélszolgálat minden héten, kedden 9 órától 14.30-ig tart a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.
Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár

Várjuk a csapatok, egyéni versenyzõk jelentkezését (minden
olyan sportembert, aki az indulásra megjelölt sportágban nem
rendelkezik NB-s minõsítéssel)!
További részletekért, a teljes programért minden érdeklõdõ a
Sárbogárdi Kistérségi Irodában tájékozódhat.
Megfelelõ számú jelentkezõ esetén utazás a kistérség autóbuszával!
Jelentkezési határidõ: április 25.
Érdeklõdni: Sárbogárd, Hõsök tere 2., Sárbogárdi Kistérségi
Iroda, 06 25 460 022.

Húsvét a bölcsõdében
Húsvét közeledtével tojásfestéssel készülõdtek a bölcsis gyerekek az ünnepre. Április 10-én megérkezett az élõ nyúl a bölcsõdébe, amit a gyerekek nagy örömmel fogadtak. Az udvaron önfeledten kergették, majd simogatták a szelíd jószágot. A fûbe
rejtett csokitojásokat örömmel keresték, amit ebéd után elfogyasztottak. A gondozónõk saját készítésû ajándékkal kedveskedtek a gyerekeknek, amit a nap végén hazavittek.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság
Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban
és településeken karbantartási munkákat végzünk:
2009. április 16-án
2009. április 17-én
2009. április 20-án

Aba, glóbuszmosás,
Soponya, glóbuszmosás,
Káloz, glóbuszmosás,

9.00-14.00,
9.00-14.00,
9.00-14.00,

2009. április 21-én
2009. április 22-én
2009. április 23-án

Sárkeresztúr, glóbuszmosás,
Felsõkörtvélyes, medencemosás,
Mezõszilas, medencemosás,

9.00-14.00,
9.00-14.00,
9.00-14.00,

2009. április 24-én
2009. április 27-én
2009. április 28-án

Mezõszilas, glóbuszmosás,
Szabadhídvég, glóbuszmosás,
Mezõkomárom, glóbuszmosás,

9.00-14.00,
9.00-14.00,
9.00-14.00,

2009. április 29-én
2009. április 30-án

Mezõkomárom, medencemosás,
Középbogárd–Dég–Újtelep,
glóbuszmosás,

9.00-14.00,

2009. május 5-én
2009. május 6-án
2009. május 7-én

Lajoskomárom, glóbuszmosás,
Lajoskomárom, medencemosás,
Dég, glóbuszmosás,

9.00-14.00,
9.00-14.00,
9.00-14.00.

MEGHÍVÓ
A PHILIA Egyesület szeretettel meghívja Önt
az „Arcok és tükrök” sorozat 9. alkalmára!

9.00-14.00,

Téma:

„VILÁGVÁLSÁG – TÁVLATBÓL”
Beszélgetés dr. Zichy Aladár nemzetközi tanácsadóval
2009. április 22-én (szerdán) 18 órakor
a József Attila Mûvelõdési Központban.

Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb víznyomás, esetleg idõszakos vízhiány várható. A munkálatok miatt
a szolgáltatott ivóvíz kissé zavarossá válhat, mely az egészségre nem ártalmas. A zavarosságot okozó anyagok kiülepítése
után a víz fogyasztható.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és
megértését.

Az est támogatója: József Attila Mûvelõdési Központ.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

FEJÉRVÍZ ZRt.
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MLSZ—NUSI—UPI labdarúgótorna
2009. április 5-én Sárbogárdon Alap, Cece,
Sárszentmiklós és Sárbogárd U7, U9,
U11-es csapatai játszottak a 2008-2009-es
MLSZ—NUSI—UPI program elsõ tavaszi tornáján.
80 gyermek önfeledten kergette a labdát.
Egy-egy szép megmozdulást követõen óriási tapsot kaptak a nagyszámban jelenlévõ
szülõktõl.
A tornán a sportszerûség dominált. A
szurkolók és a játékosok is ötösre vizsgáztak. Ezekben a korosztályokban a játék a
fontos, nem a gyõzelem. A csapatok között
ezért nem is alakítunk ki végsõ sorrendet.
A torna végén minden gyermek kapott egy
csokit, a legjobbakat pedig oklevéllel díjaztuk.
A legjobb kapus: Brúzsa Sándor, Sárszentmiklós (U9); Simon Csaba, Sárbogárd
(U11); a legjobb góllövõ: Killer Balázs,
Sárszentmiklós (U7); Szabó Ádám, Sárbogárd (U9); Kovács Roland, Sárbogárd
(U11); a legjobb mezõnyjátékos: Bagi
Zsolt, Cece (U7); Vagyóczki Patrik, Cece

U13-bajnokság
Korosztályos csapatunk edzõmérkõzésekkel készült a tavaszi rajtra.
Rácalmás—LSC Sárbogárd 4-4
LSC Sárbogárd—Rácalmás 6-3
Nagykarácsony U16—LSC Sárbogárd
8-2
Nagylók—LSC Sárbogárd 1-6
Õsszel remekül szerepelt csapatunk Mezõfalván kezdte a tavaszi szezont. Tornarendszerben zajlik a bajnokság. Az elsõ
mérkõzést Sárszentmiklóssal játszottuk,
és meggyõzõ játékkal nyertünk. A második
meccsen Baracs csapatát vertük nehezebben a vártnál.
Ismét nagy létszámban szerepeltünk, és a
sok cserélgetés miatt néha akadozott a gépezet. Volt több játékos, akik bizonyították, hogy bármikor lehet rájuk számítani,
de akadt gyengébb teljesítmény is. A 3-3
gólt szerzõ Luczek és Csendes gólérzékenységük miatt dicsérhetõk. A nagyon
hasznosan, sokat futva játszó Freschli szintén dicséretet érdemel.
LSC Sárbogárd—Sárszentmiklós 4-0
LSC Sárbogárd—Baracs 4-2
Csapatunk: Sümegi Zsolt, Pajor Tamás,
Goldberger Marcell, Németh Kristóf,
Léhmann Balázs, Demeter Dávid, Freschli Barnabás, Husvéth Zsolt, Csendes
Ádám, Luczek Roland, Németh Attila, Sipõcz Attila, Szúnyogh Richárd, Keresztes
Imre, Barabás Tamás, Szente Márkó, Kiss
Roland Bence, Kovács Roland, Farkas József.
A következõ torna április 19-én, vasárnap,
9.00 órakor lesz a sárbogárdi pályán.
Pajor László, LSC Sárbogárd

(U9); Rohonczi Gergõ, Sárszentmiklós
(U11); a legsportszerûbb játékos: Vargyas
Barnabás, Alap (U7); Körmendi Ádám,
Alap (U9); Nyári Dávid, Alap (U11); a legjobb védõ: Barabás Dávid, Sárbogárd
(U7); Bartók Zoltán, Sárszentmiklós
(U9); Márkovics Dániel, Sárszentmiklós
(U11); a legjobban cselezõ: Szabó Ákos,
Sárszentmiklós (U7); Búzás Ádám, Sárszentmiklós (U9); Várhelyi Ádám, Cece

(U11); a legjobb lány: Hír Regina, Alap
(U11); a legjobban fejelõ: Varjas Máté,
Cece (U11); a legjobb büntetõrúgó: Kranauer Gergõ, Sárbogárd (U7).
Gratulálunk minden játékosnak és edzõnek! Köszönet a szülõknek!
A következõ torna 2 hét múlva lesz.
Pajor László, LSC Sárbogárd

VUK — Székesfehérvár
Április 10-én Székesfehérváron, a Sóstói
Stadionban rendezték a VUK megyei válogatójának elsõ tavaszi tornáját. 12 körzetbõl szerepelt 400 gyermek U7, U9, U11
korosztályban.
Mindhárom korosztályban hármas csoportokban küzdöttek a csapatok. A sárbogárdi körzet az abai és a felcsúti körzet válogatottjával játszott. Nem az eredmény
volt a fontos (azért a szülõk örültek, hogy a
10 mérkõzésbõl egyszer sem hagytuk el
vesztesen a pályát), hanem a játék.
Büszkék lehetünk körzetünk játékosaira,
akik elnyerték a megfigyelõk tetszését.
U7: Kranauer Gergõ (Sárbogárd), Demeter Dániel (Sárbogárd), Barabás Dávid
(Sárbogárd), Husvéth Ádám (Sárbogárd),
Mészáros Zoltán (Sárbogárd).
U9: Ratalits Dávid (Sárbogárd), Vagyóczki Patrik (Cece), Szabó Ádám (Sárbogárd), Buzás Ádám (Sárszentmiklós), Hu-

szár Tamás (Sárszentmiklós), Szente Máté
(Sárbogárd), Gyökér Kristóf (Sárbogárd),
Németh Roland (Sárbogárd), Rohonczi
Marcell (Sárszentmiklós), Lakatos Krisztián (Sárbogárd).
U11: Barabás József (Sárszentmiklós), Simon Csaba (Sárbogárd), Kaszás Máté
(Alap), Bende Patrik (Cece), Hári Levente (Sárszentmiklós), Demeter Dávid (Sárbogárd), Barabás Tamás (Sárbogárd),
Kiss Roland (Sárbogárd), Kovács Roland
(Sárbogárd), Fekete Patrik (Sárbogárd),
Molnár Tamás (Sárbogárd), Márkovics
Dániel (Sárszentmiklós).
Az itt szerepelt ügyes játékosok közül kiválasztásra kerülnek a még ügyesebbek, és
õk május 9-én ugyanitt folytatják a második válogatón.
Pajor László, LSC Sárbogárd

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.
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SPORT

Sárszentmiklós—Bicske 3:2 (1:1)
Sárszentmiklós, 350 nézõ vezette: Rózsa.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Palotás, Csanaki, Markovics, Huber,
Emperger (Bakos), Szarka (Szabó G.),
Král, Berényi (Szabó Z.). Edzõ: Masinka
László.
Bicske: Rigó, Nitti, Gál, Varga, Gulyás,
Boros, Szentjobbi, Szabó P., Horváth,
Szalczinger (Csontos), Tóth. Edzõ: Erdész
Ferenc.
A forduló rangadójára készült a szépszámú közönség és a csapatok, mivel a mérkõzés tétje a második helyezés. Ennek megfelelõen kezdtek a csapatok, és a szurkolók
maximálisan ki lettek szolgálva.
A 8. percben elvégzett szögletet a három
védõnk között árválkodó Szalczinger fejelte a hálóba, 0:1. A 10. percben beadott
szögletet megcsúsztattuk, mely így a
hosszún érkezõ Csanaki elé került, aki fejjel nem hibázott, 1:1. A játékrész további
részében mezõnyben folyt a játék, így további gól nem született. A második félidõ-

A Femol-csoport
eredményei:
Káloz SE—Cece 3-0 (1-0)
250 nézõ, vezette: Szûcs László. Gólszerzõ: Májer D., Molnár, Szabó V. Ifjúsági
mérkõzés: 2-1.
Adony—Mezõszilas 3-2 (2-0)
250 nézõ, vezette: Koszorús István. Gólszerzõ: Král, Müller M., Kármán, illetve
Fekete (2). Ifjúsági mérkõzés: 0-2.
Lajoskomárom—Sárbogárd SE 2-1 (1-0)
200 nézõ, vezette: Farkas István. Gólszerzõ: Kleiber, Reichardt, illetve Budai. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
Seregélyes—LMSK 1-1 (1-1)
170 nézõ, vezette: Bodri János. Gólszerzõ:
Takács, illetve Máté. Ifjúsági mérkõzés:
0-1.
Nagyvenyim—Enying 2-2 (2-0)
100 nézõ, vezette: Bányai Tamás. Gólszerzõ: Csordás, Borbély, illetve Szabó, Molnár. Ifjúsági mérkõzés: 0-1.
Tác-Csõsz—Dég 1-3 (0-1)
80 nézõ, vezette: Sülyi János. Gólszerzõ:
Mukrányi, illetve Kuti, Horváth R., Horváth F. Ifjúsági mérkõzés: 1-12.

A Femol-csoport állása:
1. Káloz
21 15 2 4
2. Baracs
21 14 4 3
3. Adony
21 14 - 7
4. Mezõfalva
20 13 2 5
5. Lajoskomárom
21 12 4 5
6. Seregélyes
21 11 1 9
7. Nagyvenyim
21 10 3 8
8. Sárbogárd
21 10 3 8
9. LMSK
21 6 9 6
10. Mezõszilas
21 7 5 9
11. Cece
21 6 7 8
12. Enying
21 6 6 9
13. Jenõ
20 5 6 9
14. Dég
21 3 6 12
15. Tác-Csõsz
21 1 5 15
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

61- 27
48- 20
69- 38
47- 19
54- 33
51- 34
42- 45
33- 36
34- 38
38- 47
26- 29
33- 45
36- 55
20- 48
20- 56

47
46
42
41
40
34
33
33
27
26
25
24
21
15
8

ben is két támadó szellemû lépett, és ennek eredményeként az 55. percben
Markovics jól elvégzett szabadrúgását az
elõre húzódó Papp A. fejelte a hálóba, 2:1.
A 70. percben Berényi lépett ki, nagyszerû
ütemben lehagyta a védõjét, az ellentétes
oldalon érkezõ Huber elé passzolt, aki
egyet tolt a labdán, és kilõtte a hosszúsarkot, 3:1. A bicskei csapat nem adta fel,
mindent egy lapra feltéve támadott, mely a
76. percben eredményre vezetett, mikor
Gál a védõink asszisztálása mellett szlalomozott, majd jó ütemben ellõtt labdája
utat talált a kapuba, 3:2.
A mérkõzés hátralévõ részében további
gól nem született, így egy kifejezetten jó
iramú mérkõzésen, megérdemelten nyertünk, és ezzel a gyõzelmünkkel a dobogó
második fokára léptünk.
Aki ezt a mérkõzést megtekintette, az csak
legekben beszélhet róla, mert ez volt az a
mérkõzés, amely mindent megmutatott
abból, amirõl a futball szól. Volt kifejezetten nagy iram, 5 gól, 2+1 kiállítás (2 játékos és a vendégcsapat edzõje), sok szép
megoldás.
Meglátásom szerint gyõzelmünk kulcsa
Markovics visszatérése volt a csapatba, aki
mindvégig nagy szívvel küzdött és irányított. Lefújás után a pályán ült, mert annyi-
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ra kihajtotta magát, és oda kellett mennem
hozzá egy gratuláció erejéig.
Kitûzött célunk elérése irányába ezzel a
mérkõzéssel nagyot léptünk, különösen,
ha tekintetbe vesszük, hogy rangadóink
döntõ hányadát lejátszottuk, és jól jöttünk
ki belõle. Ezután papíron könnyebb mérkõzések következnek.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Bicske 1:3
Vereséget szenvedett csapatunk, de a tabella második helyezettjétõl ez nem szégyen. Elmondható csapatunkról, hogy õk
mindent megtettek a gyõzelemért. Így ki
lehet kapni.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia
21 17 2 2 43-15
2. Sárszentmiklós
21 13 1 7 56-23
3. Kápolnásnyék
21 13 1 7 42-21
4. Bicske
20 12 3 5 56-22
5. Pálhalma
20 11 5 4 41-20
6. Martonvásár
21 10 3 8 35-27
7. Sárszentmihály
21 11 5 5 41-37
8. Kisláng
21 9 5 7 34-27
9. Polgárdi
21 7 7 7 23-28
10. Sárosd
21 7 2 12 26-38
11. Pákozd
21 7 1 13 34-34
12. Szabadegyháza
21 6 3 12 29-44
13. Aba-Sárvíz
21 5 5 11 24-49
14. Pusztavám
21 5 5 11 24-51
15. Bakonycsernye
21 5 3 13 19-51
16. Etyek
21 3 1 17 32-72
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

53
40
40
39
38
33
32
32
28
23
22
21
20
20
18
10

Megyei I. osztály férfi kézilabda

Rácalmás—Sárbogárd 22-21 (13-10)
Sárbogárd: Németh I.—Nacsa (3), Balogh
(7), Takács (2), Suplicz, Bodoki II. (2), Hegedûs (3). Edzõ: Bodoki György. Csere:
Szarka, Németh II., Bodoki I. (3), Szabó
(1), Szabó J. Zsolt, Baki, Pluhár. Vezette:
Csöregi, Decsi.
Most már ki merem jelenteni: átok ül a
csapaton. Már szinte hihetetlen, hogy állandóan egy góllal kapunk ki. A szokásos
forgatókönyv szerint alakult a mérkõzés.
Az elsõ félidõben elengedtük az ellenfelet,
a második félidõben utolértük, sõt, vezettünk is. A végén pedig nem tudtunk élni a
lehetõséggel. Ez lenne tömören a lényeg,
de azért más dolgok is történtek. Most is
elhibáztunk négy büntetõt ötbõl. Takács
Lajos pedig nem túl szimpatikus a Csöregi
nevû játékvezetõnek, mert már másodszor
állítja ki végleg piros lappal olyan dologért,
ami meccsenként tucatszám fordul elõ.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Most azért igen lejtõsnek bizonyult a hazai
pálya, de szerintem még ez is megoldható
probléma lett volna.
Sajnos Bodoki Gyurci kicsit bent maradt
az öltözõben, tõle két gól nagyon kevés,
mivel nyolc alatt még nem lõtt. A büntetõket említettem, amit illene belõni legalább
80 %-osan.
A többi játékos átlagosan teljesített, Balogh és Németh Norbi kivételével, akik ismét kiemelkedtek a mezõnybõl. A sportszerûség azt diktálja, hogy az ellenfél csapatából megemlítsem Horváth Dánielt,
akit nem tudtunk tartani, kilenc gólt ért el
ez a vékony, de nagyon ügyes srác.
Tekintsünk viszont elõre! Szombaton az
Alba Regia együttesét fogadjuk a Mészöly
csarnokában 18 órakor. Minden kedves
szurkolót szeretettel várunk!
Rehák Sándor
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Húsvéti szent három nap
A húsvét a katolikus egyház legjelentõsebb ünnepköre. Krisztus
kereszthaláláról és a feltámadásról a kereszténység legmélyebb
üzeneteit hordozza az emberiség számára. Nagycsütörtöktõl
Nagyszombatig e három szent napban a ma élõ keresztények maguk is megélik azt a szent áldozatot, amellyel kétezer évvel ezelõtt
Krisztus megváltotta a világot, az utolsó vacsorán áldozatul felajánlotta szent testét, s kereszthalálával az áldás kelyhébõl Krisztus vérében részesíti az embereket, ezzel a tettével új parancsot
adva: Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.

Eközben a pap és a kántor az egyik legszebb felelgetõs gregoriánt,
az Exultatet recitálja. Ez a húsvéti vigíliaszertartás kiemelkedõ
éneke, nagyszabású, emelkedett hangvételû szólórecitáció
(„Exultet iam angelica turba caelorum — Immár ujjongjon a
mennyben az angyalok kórusa”). Ez az, ami az ünnepet meghirdeti az emberek számára: föltámadt Krisztus, s íme, elönté a
földet Krisztus világossága.

A nagypéntek a keresztúti ájtatossággal, a Golgota állomásainak
végigjárásával veszi kezdetét. Ehhez kapcsolódik a János-passió
eléneklése. Õsi hagyomány, hogy ennek szerepeit a hívek közül
választják ki minden évben, s ebben szerepet vállalni mindig nagy
megtiszteltetés.
Krisztus sírba tételével eltûnik a fény a Földrõl. Míg Krisztus alászáll a poklokra, hogy harmadnapon halottaiból feltámadjon, kihuny minden fény egészen a feltámadásig, e legragyogóbb pillanatig.

Nagyszombaton a szertartás este nyolckor, sötét templomban
kezdõdik. Amikor a nap leáldozik, meggyújtják a templomkertben a Szent Tüzet. A nép a templomból a pap vezetésével kimegy
oda, kihozzák az új, húsvéti nagy gyertyát is, amelynek oldalán ott
olvasható az alfa és ómega (kezdet és vég) jele között az új évszám: 2009. A Szent Tûzrõl, annak megszentelése után, meggyújtják az új gyertyát, s visszamennek a templomba. Mindenki kap az
ajtónál egy kis gyertyát, ezen lehet hazavinni az új tüzet. Mire
minden gyertya meggyullad, világos lesz a templomban.

Majd a pap megáldja a Krisztust és az egyházat szimbolizáló húsvéti gyertyát, miközben a nép a kántor énekére feleli: „Áraszd
ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét.”
A nagyszombati fényünnep Sárbogárdon volt a Szent László-templomban. Ide jöttek be Sárszentmiklósról, Pusztaegresrõl,
Töbörzsökrõl is a hívek. A közös ünneplés jelentõségét emelte
négy felnõtt közös megkeresztelkedése, bérmálása, és ehhez kapcsolódva az elsõáldozás. Sallai Szilvia, Toldi Máté, Bakos Ottília
és Farkas Edina keresztelkedtek, valamint ekkor keresztelték
meg Sallai Szilvia kisfiát, Varga András Bendegúzt is. Ugyanekkor bérmálkozott dr. Horváth Imréné is. A szentségek felvételére
felkészítette õket a katekumenátus módszerével, közel egyesztendõs felkészülési idõ alatt, a sárszentmiklósi plébánián Varga
László hitoktató. Ezt követõen mindenki részesült a szent áldozásban.
A nagyszombati szertartáshoz tartozik a feltámadást dicsõítõ körmenet. A hívek a templom körül járva énekelték: „Föltámadt
Krisztus e napon. Alleluja! Hála légyen az Istennek. Hogy minden
ember vigadjon. Alleluja! Hála légyen az Istennek.”
A templomba visszaérkezve énekelték most is, mint minden évben, a Te Deumot: „Téged, Isten, dicsérünk, Téged Úrnak ismerünk”.
A nagyszombati szertartás Sík Sándor gyönyörû öröménekével
zárult: „Krisztus, virágunk, szép termõ águnk. Feltámadt Krisztus, vigadjunk! A bûnbõl mink is támadjunk!
Hargitai Lajos
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerõseit a

Meghívó

SZÍN- ÉS FORMAVILÁG

Tisztelettel meghívjuk

április 20-án, hétfõn, 18 órára

címû kiállítás megnyitójára

a Sárbogárdi Makettezõ Klub
kiállításának megnyitójára.

a sárszentmiklósi klubkönyvtárba

2009. április 17-én (pénteken) 19 órára.

A megnyitón elõadást tart
dr. Számvéber Norbert,
a Hadtörténeti Intézet Levéltárának vezetõje.
Különlegesség:
Nagy méretû dioráma az 1945 telén zajló,
Sárvíz környéki harcokról.

A megnyitón közremûködik: Zocskár Dóra,
Dizseri Barnabás, Fövenyi Máté, Mezõ Bálint.

A kiállítók: Macsim András, Molnár Orsolya, Tóth
Gyula, Varga László, Zocskár András, Sárfoltok Foltvarró Kör (Boldis Mária, Frölich Istvánné, Kelemen
Béláné, Kristófné Juhász Ildikó, Kutassy Józsefné,
Nagy Györgyné, dr. Pátzay Istvánné, Tatár Mihályné, Varga Lászlóné).
Kedves Látogatónk!
Öt évvel ezelõtt döntöttünk
egy remélhetõleg hosszú évekig kitartó kiállítás-sorozat
megrendezése mellett. A mostani kiállítás már a hatodik a
sorban. Bevallott célunk volt,
hogy új munkák készítésére
sarkalljuk egymást és magunkat. Ebbõl és a mûfaji kötetlenségbõl adódik a kiállítás esetlegessége, de változatossága
is. Továbbra is szeretnénk
évente megrendezni a Sárbogárdon és környékén élõ alkotók tárlatát. Kérünk mindenkit,
aki önmaga és mások számára
is képes megfogalmazni szoborban, képben vagy bármely
más formában gondolatokat, ne rejtse el mások elõl, hanem merjen
megmutatkozni!

A megnyitó elõadás is ehhez a témához kapcsolódik!
Helyszín: Sárbogárd, mûvelõdési ház, Hõsök tere 3.
A kiállítás 2009. április 20-ától (hétfõ) április 25-éig
(szombat) látogatható.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Locsolkodó Cecén
A cecei Gerlice Néptáncegyesület négy évvel ezelõtt szervezte
meg elõször a cecei hagyományos locsolkodót. Ezzel a régi, hagyományos húsvétok hangulatát idézik meg évrõl évre. A rendezvény helyszíne a helyi tájmúzeum udvara, ahol a lányok süteménnyel, hímes tojással várják a kocsin érkezõ fiúkat.
Az idén is nagy érdeklõdés kísérte a látványos népi locsolkodást,
amelyen a kölnisüvegek mellett szerepet kaptak a szódásüvegek
és a vödör is. A fiúk szebbnél szebb locsolóversekkel készültek a
nagy eseményre, és utána bõségesen megöntözték a szép virágszálakat, hogy el ne hervadozzanak a hirtelen jött tavaszi melegben.
/H/

Locsolóbál Alapon
Az Alapi Iskolásokért Közalapítvány és az Arany László Általános Iskola locsolóbált rendezett április 12-én, húsvétvasárnap, este az Arany János Mûvelõdési Házban. A 20 órától kezdõdõ eseményen elõször az iskola tanulóinak mûsorát tekinthették meg az
érdeklõdõk, majd utána zene és tánc következett.
Az alapítványt támogatni kívánók belépõjegyeikkel és tombolavásárlással járulhattak hozzá az alapítványi célok megvalósításához. A bevételt az iskola tanulási feltételeinek javítására fordítják.
/H/

A kiállítás megtekinthetõ a sárszentmiklósi klubkönyvtárban
2009. április 17-étõl május 3-áig,
hétfõtõl péntekig, 16–19 óráig.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

Meleg sajtkrém
vajas gondolában
Hozzávalók: 15 dkg vaj, 5 tojás, 1 dl
tejföl, 30 dkg reszelt sajt, 7 dkg liszt, 20
dkg mirelit vajastészta, só, cayenne-i
bors.
Elkészítés: fogjunk egy edényt, tegyük
bele a tejfölt, a vajat, a tojások sárgáját
és a lisztet. Gõz felett kevergetve fõzzük
fel. Adjuk még hozzá a reszelt sajtot, keverjük el a krémmel, majd vegyük le a
tûzrõl. Mikor már kissé kihûlt, dolgozzuk hozzá a tojásfehérjébõl készített
habot. Fûszerezzük (só, cayenne bors),
és keverjük össze alaposan. Fogjunk egy
tortaformát, vajazzuk ki, és szórjuk meg
kissé liszttel. Helyezzük ebbe bele a vajastésztánkat, töltsük meg a krémmel,
majd süssük meg elõmelegített sütõben
180-200 fokon. Csak akkor szeleteljük
fel, mikor már kissé kihûlt. Kitûnõ
elõétel. 80 perc alatt elkészíthetõ.

Budapest-tekercs
Hozzávalók: 5 tojásfehérje, 25 dkg cukor, 10 dkg darált dió, 10 dkg liszt, 1,5
ek. kakaópor. A töltelékhez: 4 dl tejszín,
1 kisebb mandarinkonzerv. Díszítés: 10
dkg étcsokoládé.
Elkészítés: a tojásfehérjéket felverjük,
majd beleforgatjuk a cukrot. A liszthez
keverjük a diót és a kakaóport, majd ezt
is a tojáshabhoz adjuk. Sütõpapíron negyed órán át sütjük. Eközben a tejszínt
kemény habbá verjük, majd beletesszük
a mandarint, és így a piskótára tesszük.
Az egészet elkenjük, majd egy konyharuha segítségével feltekerjük. Végül a
felolvasztott étcsokival díszítjük, és
miután megkötött, már kínálhatjuk is.

Megjelent Hargitai
nagymama szakácskönyve

2009. április 16. Bogárd és Vidéke

TÁNCOKRÓL
Valószínûleg sokakkal megesik, hogy
pásztáznak, vagy szlalomoznak a televízió
csatornái között. Ülnek a fotelban, a kezükben a távszabályzó, és kattogtatnak.
Ma reggel volt néhány percem, s én is így
cselekedtem.
Maga ez a cselekvés sem elhanyagolható
tünet. Az élet élése helyett a virtualitás világába ugrunk át ilyenkor, egy nem létezõ
világba. Jönnek sorban a különbözõ képsorok, szappanoperák, hírek a nagyvilágból, futballmérkõzések, régi filmek, sok
hangos, riszáló zene. Lehet álmélkodni,
hogy milyen sok ember fáradozik azon,
hogy én szórakozzak, hiábavaló üldögéléssel töltsem az idõt és a csatorna tulajdonosainak a pénztárcáját. S eközben ki tudja,
miféle torzulások történnek a lelkemben.
Az egyik magyar adáson eltanyáztam,
mert nem hittem a szememnek. Egy vézna
srác a lehetõ legelõnytelenebb öltözetben
riszált a pódiumon. Hosszú haj, sok ronda,
fekete tetoválás, a pucér felsõtesten leffegõ bõrmellény. Szólt valami zene, és a fiú
rázta magát, illegette a testét, nemzõ mozdulatokkal kombinált koreográfiát mutatott be. Szörnyû volt. A lépcsõzetesen
emelkedõ széksorokban ülõ fiatal nézõsereg tapsolt, tapsolt, mintha megõrült volna. A kamera kiszúrt egy lányt, aki megfelelõen reagált: undorodó pofát vágott, de a
többiek nevettek, önfeledten tapsoltak ennek az ízlésficamnak.
A legmellbevágóbb kérdés: miért mutat be
a tévé ilyen dilis dolgot, mi a célja vele?
Láttam egyszer Pesten, a Vörösmarty téren egy öreg nõt táncolni, ugrabugrálni, de
õ nyilvánvalóan õrült volt. Lehet, hogy az
õrültség átvette az uralmat a médiában?

Szerepelt a programban egy zsûri, amelyik
zavarban volt, mert nem talált szavakat annak illedelmes kifejezésére, hogy a szereplõ fiú produkciója csúnya és ízléstelen volt.
A bírálóbizottság nõtagja végül nem kertelt, kijelentette, hogy a legény bemutatkozása borzalmas volt. De akkor miért, miért
mutatták be, miért villogtatta a fogsorát a
mûsor levezetõje, mintha tényleg valami
normális, nem az õrültség kategóriájába
tartozó fellépést tálalt volna a nézõk elé?
Hát igen, vigyázni kell, a világ a szokottnál
is nagyobb mértékben kezd õrültté válni
körülöttünk. Nehogy belemenjünk ebbe!
Mert épp tegnap volt egy másik tévéközvetítés is, amelyet bajosan lehet összhangba
hozni az ép elmével. Láttuk Gyurcsány Ferencet a parlamenti ülésterem elsõ sorából
az utolsó sorba vonulni. Azt az embert,
akit pár héttel ezelõtt a pártja valami 90
%-os arányban elnöknek választott, de rá
néhány napra leváltott az elnökségbõl. S
most ugyanennek a pártnak a parlamenti
frakciója a Gyurcsány iránti bizalmatlanságról tett egyhangú nyilatkozatot. Nem
azért, mert bizalmatlan lett iránta, hanem
mert maga Gyurcsány megkérte õket arra,
hogy legyenek iránta bizalmatlanok. Megtették neki. Mert bíznak benne. Míg el
nem felejtem, a leváltott miniszterelnök
néhány éve a fent említetthez nagyon hasonló táncot mutatott be ország-világ
elõtt. Mondjuk, neki nem volt pucér a
felsõteste, s talán kevésbé volt illetlen. És a
közönség nagy része akkor is tapsolt.
Vigyázni kell, nehogy elhiggyük, hogy a nekünk bemutatott színjáték lényegileg különbözik a Besenyõ családdal kapcsolatos
képsoroktól, ahol joggal hangzik el a kérdés: „Maaargit, nooormális?”
(L. A.)

FELHÍVÁS
FELHÍVOM A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÜNKÖN A VERTIKÁL ZRT.

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,

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

2009. április 24. (péntek) Alsótöbörzsök, Pusztaegres, Sárhatvan,
Kislók, Rétszilas, Nagyhörcsök.
Juhász János polgármester

Bogárd és Vidéke 2009. április 16.

GYEREKSAROK
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AZ ERDÕTÜNDE
Kitavaszodott. Az erdõ megtelt élettel: rügybe borultak a
fák, a tisztásokon elõdugták
fejüket az elsõ virágok. A madarak vidám éneke betöltötte a levegõt. Lenn, a folyónál
csíkos hátú vadmalacok sütkéreztek és élvezték a
napfény melegét.
Az erdõtündének ez volt az
elsõ igazi tavasza. Amire oly
régóta vágyott, végre bekövetkezett; megkapta elsõ saját erdejét, s most izgatott
szívvel indult bejárni birodalmát. Minden egyes fánál,
minden bokornál megállt. Jó
gazdának akart bizonyulni.
Azt szerette volna, ha az övé
lenne a világ legszebb, legpompásabb erdeje.
Hirtelen egy parányi ökörszem ereszkedett le a feje fölött egy ágra halkan, súlytalanul.
— Baj van, baj van! — csivitelte.
— Mi történt? — kérdezte a tünde izgatottan.
— A farkas! Gyere utánam! — válaszolta
az ökörszem, és felröppent az ágról.
A madárka egy tisztás széléhez vezette a
tündét. Ott egy síró-rívó nyúlasszonyság
fogadta õket.
— Mi történt? — kérdezte tõle is a tünde.
— A farkas ... a farkas megölte a férjemet!
Árván maradtak a gyermekeim! — zokogta a nyúl, és kimutatott a tisztásra, ahol a
gyilkos épp a példás családapa utolsó maradványait tüntette el bendõjébe.
A tünde összeráncolta a szemöldökét.
Hogy ilyen történjék az õ erdejében! Ezt
nem hagyhatja annyiban! A nyulat ugyan
nem támaszthatja fel — hiszen arra csak
egy varázsboszorka lenne képes —, de azt
megakadályozhatja, hogy megismétlõdhessen az eset. Odaröppent a farkas elé.
— Tudod, ki vagyok? — kérdezte szigorúan a meglepett ordast.
— I-igen. Az erdõtünde — válaszolta az.
— Hogy tehetted ezt?
— De hát... — kezdte volna magyarázni a
farkas, de a tünde beléfojtotta a szót.
— Meggyilkoltál egy ártatlan állatot! Mi
lesz most a gyerekeivel? Egyszer és mindenkorra megtiltom, hogy rátámadj másokra, és elvedd az életüket! Ha ez még
egyszer elõfordul, békává változtatlak, és a
Gólyák Tavába doblak!
A farkas megszégyenülten hallgatott.
Amikor napokkal késõbb a tünde összefutott a bagollyal, elmesélte neki a történteket.
— Hát... — vakarta meg a fejét a bagoly.
— Most meg mi van? — értetlenkedett a
tünde. — Nem hiszed el, hogy sikerült?
— Hát, õszintén szólva, nem nagyon tudom elképzelni a farkasról, hogy megváltozna.

Rejtvény
1. A válasz nem bonyolult — te már
tudod?
Fejében hordja a testét,
fél lábon áll napestig.
Ahány inge van,
azt mind magán viseli.
2. Egy mese hõsei közé idegen került.
Ki az?
Balú, Bagira, Ká, Szindbád, Maugli
3. A látszólag értelmetlen szavak közül melyik nem illik a többi közé?
— És ha bebizonyítom?
— Hogyan?
— Még kigondolom. Majd üzenek neked
az ökörszemmel.
Másnap az ökörszem el is ment a bagolyért, és elvezette a tisztáshoz, ahol a tünde
már várta õket.
— Most bebizonyítom, hogy nekem van
igazam — mondta.
— És milyen módon? — kérdezte a bagoly.
— Csak figyelj! Már a közelben jár.
„Ki?” — akarta kérdezni a bagoly, de már
nem maradt rá ideje. A tünde átbucskázott
a feje fölött, majd nyúl képében kiszaladt a
tisztásra, ahol békésen legelészni kezdett.
Mit volt mit tenni, a bagoly az ökörszemmel együtt helyet foglalt egy fán, és várta,
mi fog történni.
„Ez a hitetlen bagoly majd hogy fog csodálkozni!” — gondolta a tünde egy fûcsomót
rágcsálva.
Egyszer csak megzörrentek a bokrok, és
elõszökkent belõlük a farkas. Egyetlen hatalmas ugrással a nyúlnál termett és átharapta a gerincét.
— Jaj, mit tettél, mit tettél! — jajveszékelt
az ökörszem a farkas fölé repülve. — Hiszen ez nem is nyúl volt, hanem az
erdõtünde!
— Én nem tehetek róla — hárította el a felelõsséget magáról a farkas. — Aki nyúlként viselkedik, az ne csodálkozzon, ha
annak is nézik!
— De neked különben is meg lett tiltva,
hogy rátörj másokra, és legyilkold õket!
— De hát hogy tehetnék másképp? Hiszen
én farkas vagyok!
Erre már az ökörszem sem tudott mit válaszolni. Pillanatnyi csend támadt, aztán már
csak a csontok ropogása hallatszott.
— Én megmondtam elõre... — mondta
csendesen a bagoly.
Forrás: Tanulságos mesék

YÉNRKESZ,
GYIMIR

ÉKSZ,

LASZAT,

Beküldési határidõ: április 21.
Sok szerencsét!

Megfejtés
1. PÁRDUC
2. SONKA
3. HÚSVÉTHÉTFÕN
Helyes megfejtést küldött be: Szántó Bence
Sárbogárd, Molnár Liza Sárbogárd, Varga Dávid Sárbogárd, Sáfrány Trudika,
Sárbogárd, Szabó Adrienn Rétszilas, Russ
Renáta Sárbogárd.
A szerencsés nyertes:

Szabó Adrienn
Rétszilas, Fehérvári u. 96.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Heti idõjárás
A következõ napokban
kissé változékonyabb
idõre számíthatunk. Pénteken és szombaton a tõlünk északnyugatra elhelyezkedõ ciklon áramlási
rendszerében nedves és
kissé hûvösebb levegõ
érkezik hazánk fölé. A
többször erõsen megnövekvõ felhõzetbõl többfelé elõfordul esõ, záporesõ, zivatar. Vasárnap
és hétfõn ismét szárazabb és egyre melegebb
levegõ áramlik a Kárpát-medencébe, ekkor
több napsütés várható, és csak néhol fordulhat
elõ gyenge záporesõ. A jövõ hét közepén egy hidegfront hatására ismét változékonyabbra fordul idõjárásunk. Várhatóan visszaesik a hõmérséklet, de a lehûlés mértéke még bizonytalan.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Április 18., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hétmérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Készpénz
11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10
Fogadóóra 12.40 EgészségABC 13.10 TS – Budapest
Bank Magyar Kupa férfi kézilabda-elõdöntõ 15.15 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 – Miért nem szóltak Evansnek?
22.05 Nincs kegyelem 23.20 Így készült – Nincs kegyelem 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 0.05 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Receptklub 6.05 Egy
letûnt világ 6.30 Digimonok 7.00 Kölyökklub 7.35 Forma
1 9.25 Disney-rajzfilmsorozat 9.55 Receptklub 10.15 Játék 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.45 Ki vagy, doki? 13.40 Forma 1 15.25 A dadus 15.50
Eltûntnek nyilvánítva 16.45 Hajszál híján hõsök 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Dirty Dancing – Piszkos
tánc 21.35 Pánikszoba 23.45 A Bikini hadmûvelet 1.25
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.30 Mókás állatvilág 10.00
Doktorológia Leslie Nielsen módra 10.30 Szurikáták udvarháza 11.00 Így készült a Prima Primavera címû film
11.30 Kalandjárat 12.00 Babavilág 12.30 Hegylakó
13.30 Charlie – Majom a családban 14.30 Száguldó vipera 15.30 Áldott jó nyomozó 16.25 A csendestárs 18.30
Tények 19.05 10! 20.05 Spartacus 1-2 23.20 Egy amerikai farkas Párizsban 1.05 Mentõhelikopter 1.55 Drága
testek 2.45 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré
14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok
nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.04 A Rádiószínház dokumentummûhelye 20.53 Zene 21.04 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Április 19., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!” 9.05
Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Katolikus válaszok 10.05 Egyházi naptár 10.20 Református
magazin 10.45 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.55 Bél Mátyás 11.10 „Megragadtál” 11.30 A Biblia Rembrandt festészetében 12.00 Hírek 12.10 Bajnokok Ligája magazin
12.40 TS – Budapest Bank Magyar Kupa férfi kézilabdadöntõ 14.40 Extra – Kultúrháttér 15.10 Csellengõk 15.35
Légfrissítõ 16.05 Fõtér 17.00 Kultúrház 17.50 Panoráma
18.25 Elisa di Rivombrosa 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A
szólás szabadsága 22.05 Múlt-kor 22.25 Hírek 22.30
Sporthírek 22.40 TS – Sport 7 23.35 TS – Motorsport
0.05 MTV Hangerõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infománia 6.25
Digimonok 6.45 Kölyökklub 7.55 Star Wars – A klónok
háborúja 8.25 Forma 1 11.05 Receptklub 11.25
MeneTrend 11.50 Tuti gimi 12.00 Híradó 12.40 Magyar
Autósport-magazin 12.55 Red Bull Air Race 13.30 Forma
1 16.15 Pasifaló: Mindenki másképp csinálja 16.40
Jackie Chan: Városi vadász 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11
20.00 A szállító 21.40 Heti hetes 23.05 Titokzatos folyó
1.40 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 10.30 Dokik 11.00 Két testõr 11.35
Stahl konyhája 12.10 Quantum Leap – Az idõutazó 13.00
Miért pont Brian? 14.00 Flash Gordon 15.00 Smallville
15.55 Rex felügyelõ 17.00 Overdose – A futam 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 9 és 1/2 randi 21.55 Tiszta vér
23.45 Képírók 2.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a
kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Unitárius 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 20., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 Szomszédok
10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa Di Rivombrosa
13.10 Érmelléki barangolások 13.30 Roma Magazin
14.00 Domovina 14.30 Átjáró 15.00 Pénz-vidék 15.30
Szívtipró gimi 16.20 Jelfák 16.35 Szempont 17.00 Hírek
17.35 Körzeti híradó 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
A TV ügyvédje 21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este 22.50
Kultúrház 23.00 Mobilvers 23.10 Visszajátszás 23.50
Kultúrház
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 Trükkös fiúk 15.15
Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 CSI: MIAMI helyszínelõk 22.20 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 9.15 Jóban-Rosszban
9.45 Kvízió délelõtt 10.20 Babar 10.40 Teleshop 11.45
Párizs 2010 – A nagy özönvíz 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló
15.35 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: Kattanás 22.40 Gyilkos számok 23.40 Különleges ügyosztály
0.30 Tények este 1.00 A Bermuda-háromszög rejtélye
3.05 Szex, hazugság, szerelem 3.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Aranyalap 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Parlamenti 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 21., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 A nemzet
könyvtárának kincsei 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa di Rivombrosa
13.10 Érmelléki barangolások 13.30 Srpski ekran 14.00
Unser Bildschirm 14.30 Átjáró 15.00 Sírjaik hol domborulnak… 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Jelfák 16.35 A la
Carte 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 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 23.10 Az
elsüllyeszthetetlen Molly Brown
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 Visszatérés a titkok kertjébe 15.15 Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 A mentalista 22.15 Túsztárgyalók
23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.10 Partypoker.net 1.15 Autómánia 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.15
Jóban-Rosszban 9.45 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop
11.25 Mezítlábas szerelem 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló
15.35 Bostoni halottkémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 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 Szökés Budára 3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúrá-

2009. április 16. Bogárd és Vidéke
ról 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Aranyalap 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 22., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.50 A nemzet
könyvtárának kincsei 10.00 Szomszédok 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa di Rivombrosa
13.10 Érmelléki barangolások 13.35 Hrvatska krónika
14.05 Ecranul nostru 14.35 Átjáró 15.00 Kormányváró
15.30 Szívtipró gimi 16.20 Õsi kövek 16.35 A TV ügyvédje 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 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 Mázli 21.45 Szerda este 22.25 Kultúrház
22.40 Mobilvers 22.45 Lapozó 23.15 Elsõ feleségem
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 Az utolsó út 15.15
Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Futball 20.05 Fókusz 21.20 2012 – Ha eljõ a
világvége 21.30 Barátok közt 22.15 Farkasok birodalma
23.10 Ripley és a maffiózók 1.05 Reflektor 1.30 Harcos
utcák
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 Babar 10.50
Teleshop 11.55 Szupersztár 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló
15.35 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 20 év – Beszélgetések
Bárdos Andrással 0.15 Tények este 0.45 Az utolsó
pillanat 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Aranyalap 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 23., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 A nemzet
könyvtárának kincsei 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa di Rivombrosa
13.10 A kanadai sarkvidék 13.35 Rondó 14.30 Átjáró
15.00 Múlt-kor 15.30 Szívtipró gimi 16.20 A haldokló
gleccser 16.35 Önök kérték! 17.30 Hírek 17.35 Körzeti
híradó 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 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 Vacsora a
filmvásznon 1.15 Magánbeszélgetések
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 13.15 Karate kölyök 15.15
Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Hármasban szép az élet 23.25 Házon kívül 0.00
Reflektor 0.20 Infománia 0.50 Dilishow
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.15 Jóban-Rosszban
9.45 Kvízió délelõtt 10.20 Babar 10.35 Teleshop 11.40 Az
Alpesi klinika 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Bostoni
halottkémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
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nyek 19.05 Mr. és Mrs. 20.05 Jóban-Rosszban
20.40 Hal a tortán 21.40 Tûzben edzett férfi 0.25
Csillagközi romboló 1.15 Tények este 1.45 Strucc
2.15 Csillagközi romboló 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Aranyalap 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 24., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem
10.00 Szomszédok 11.10 Fõtér 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Sorstársak 12.50 Légfrissítõ 13.20 Körzeti magazin 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 híradó
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 Beugró 21.10 Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.50
Tom Jones
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 Kesztyûcsere 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 0.30 Reflektor 0.45 Itthon 1.10 Dilishow
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája
9.15 Jóban-Rosszban 9.45 Kvízió délelõtt 10.20
Babar 10.40 Teleshop 11.45 Az Alpesi klinika
13.25 Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 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 Euro túra 23.20 Pókerstars.hu 0.20 Tények este 0.50 Így készült a „Szenvedélyünk a szórakoztatás” 1.25 Hõsök 2.15
Drága testek 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Aranyalap 13.30 A baptista 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 18., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 FM
foci-összefoglaló (67’), S.miklós—Bicske és Cece—
S.bogárd ifi foci 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Csatári Bálint elõadása (75’), Bakonyi István könyvbemutatója
(45’), Húsvétvárás a Kippkopp Óvodában (20’), Kistérségi
ülés — a menetrendrõl (35’), Alba Regia-néptánc (53’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Bátor Ágnes elõadása
(81’), Noé László juhász—fafaragó (ism. 77’), Nagy Dezsõ
kertésznél (ism. 56’)
Április 19., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Dr.
Csatári Bálint elõadása (75’), Bakonyi István könyvbemutatója (45’), Húsvétvárás a Kippkopp Óvodában (20’), Kistérségi ülés a menetrendrõl (35’), Alba Regia-néptánc
(53’) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00 Húsvéti ref. istentiszt (84’), Tûzszentelés (120’)
Április 20., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Bátor Ágnes
elõadása (81’), Noé László juhász—fafaragó (ism. 77’),
Nagy Dezsõ kertésznél (ism. 56’) 13.00 Heti híradó 15.00
FM foci-összefoglaló (67’), S.miklós—Bicske és Cece—
S.bogárd ifi foci 19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Lónay Gyula
könyvbemutatója Kálozon (142’), Orchidea- és motorkiállítás (ism. 65’)
Április 21., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Húsvéti ref. istentisztelet (84’), Tûzszentelés (120’) 13.00 Heti híradó
15.00 Dr. Lónay Gyula könyvbemutatója Kálozon (142’),
Orchidea- és motorkiállítás (ism. 65’) 19.00 Heti híradó
20.00 Filmszemle (30’), Természeti értékeink 8. (17’), Horvátország 1. (ism. 38’), Az én kis falum: Cece (ism. 17’),
Tubanégyes Hantoson (ism. 60’)

Április 22., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Filmszemle
(30’), Természeti értékeink 8. (17’), Horvátország 1. (ism.
38’), Az én kis falum: Cece (ism. 17’), Tubanégyes Hantoson (ism. 60’)
13.00 Heti híradó 15.00 Pingpong: S.bogárd—Enying (43’)
és S.bogárd—Szabadbattyán (75’), Kézi: S.bogárd—Alba
Regia (70’), A háború gyermekei (6’) 19.00 Sziréna 19.30
Lapszemle 20.00 Foci: Cece—Tác-Csõsz (100’), S.bogárd—Káloz (100’)
Április 23., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Foci:
Cece—Tác-Csõsz (100’), S.bogárd—Káloz (100’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Filmszemle (30’), Természeti értékeink 8. (17’), Horvátország 1. (ism. 38’), Az én kis falum:
Cece (ism. 17’), Tubanégyes Hantoson (ism. 60’) 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Húsvéti ref. istentisztelet (84’),
Tûzszentelés (120’)
Április 24., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Pingpong: S.bogárd—Enying (43’) és S.bogárd—Sz.battyán
(75’), Kézi: S.bogárd—Alba Regia (70’), A háború gyermekei (6’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Húsvéti ref. istentisztelet (84’), Tûzszentelés (120’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Filmszemle (30’), Természeti értékeink 8. (17’),
Horvátország 1. (ism. 38’), Az én kis falum: Cece (ism. 17’),
Tubanégyes Hantoson (ism. 60’)
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508
901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06
(22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián.
Április 16., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Foci: Cece—Sárbogárd ifi (93’) és felnõtt (95’) 13.00 Heti
híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Ifjúsági konferencia Sáregresen
(101’), A háború gyermekei (6’), A nágocsi anyaotthonról
(58’)
Április 17., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Bakonyi István könyvbemutatója (50’), Filmszemle (29’),
Húsvétvárás a Kippkopp óvodában (18’), Bátor Ágnes
pszichológus elõadása (81’) 13.00 Heti híradó 14.00 Ifjúsági konferencia Sáregresen (101’), A háború gyermekei
(6’), A nágocsi anyaotthonról (58’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Kistérségi ülés a menetrendrõl (47’),
Dr. Csatári Bálint a vidékfejlesztésrõl (67’), A háború gyermekei (6’), Noé László juhász, fafaragó (77’)
Április 18., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
S.miklós–Bicske focimeccs (97’), Gombapörkölt (9’), Sárbogárd–Enying asztalitenisz (43’) 13.00 Heti híradó 14.00
Nagy Dezsõ kertésznél (56’), Alba Regia néptánccsoport
mûsora (54’), A háború gyermekei (6’), A hely szelleme
(49’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Bakonyi
István könyvbemutatója (50’), Filmszemle (29’), Húsvétvárás a Kippkopp óvodában (18’), Bátor Ágnes pszichológus elõadása (81’)
Április 19., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Nagy Dezsõ kertésznél (56’), Alba Regia néptánccsoport
mûsora (54’), A háború gyermekei (6’), A hely szelleme
(49’) 13.00 Heti híradó 14.00 Kistérségi ülés a menetrend-

rõl (47’), Dr. Csatári Bálint a vidékfejlesztésrõl (67’), A háború gyermekei (6’), Noé László juhász, fafaragó (77’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Ifjúsági konferencia
Sáregresen (101’), A háború gyermekei (6’), A nágocsi
anyaotthonról (58’)
Április 20., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Bakonyi István könyvbemutatója (50’), Filmszemle (29’),
Húsvétvárás a Kippkopp óvodában (18’), Bátor Ágnes pszichológus elõadása (81’) 13.00 Heti híradó 14.00 S.miklós–Bicske focimeccs (97’), Gombapörkölt (9’), Sárbogárd–Enying asztalitenisz (43’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Nagy Dezsõ kertésznél (56’), Alba Regia
néptánccsoport mûsora (54’), A háború gyermekei (6’), A
hely szelleme (49’)
Április 21., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Ifjúsági konferencia Sáregresen (101’), A háború gyermekei
(6’), A nágocsi anyaotthonról (58’) 13.00 Heti híradó 14.00
Nagy Dezsõ kertésznél (56’), Alba Regia néptánccsoport
mûsora (54’), A háború gyermekei (6’), A hely szelleme
(49’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Kistérségi ülés a menetrendrõl (47’), Dr. Csatári Bálint a vidékfejlesztésrõl (67’), A háború gyermekei (6’), Noé László juhász,
fafaragó (77’)
Április 22., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Kistérségi ülés a menetrendrõl (47’), Dr. Csatári Bálint a vidékfejlesztésrõl (67’), A háború gyermekei (6’), Noé László
juhász, fafaragó (77’) 13.00 Heti híradó 14.00 Bakonyi István könyvbemutatója (50’), Filmszemle (29’), Húsvétvárás
a Kippkopp óvodában (18’), Bátor Ágnes pszichológus elõadása (81’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
S.miklós–Bicske focimeccs (97’), Gombapörkölt (9’), Sárbogárd–Enying asztalitenisz (43’)

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.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 30 435 9021
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
Sürgõsen ELADÓ ELSÕ EMELETI LAKÁS.
06 (30) 302 0586
SÍRKÖVEK TISZTÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA.
06 (30) 494 0305
Sárbogárd központjában
NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN,
LAKÁS eladó. Irányár: 15 M Ft.
06 (20) 405 7366
MINÕSÉGI ABLAK, AJTÓ, REDÕNY,
SZÚNYOGHÁLÓ a gyártótól.
INGYENES felmérés és beépítés!
10 év GARANCIA! K-THERM KFT.,
Seregélyes. 06 (30) 293 3399
HAMAROSAN várjuk kedves vendégeinket
a GLANCE SZÉPSÉGSZALONBA,
a posta mögött a központban. FODRÁSZAT,
KOZMETIKA, LUXURAX7 SZOLÁRIUM,
MANIKÛR-PEDIKÛR, MÛKÖRÖMÉPÍTÉS.
Elõzetes bejelentkezés: 06 (20) 619 0935
SÁRBOGÁRDON Damjanich u. 58-ban
CSALÁDI HÁZ eladó. 06 (20) 217 7525
PAPFÖLDÖN nagy CSALÁDI HÁZ eladó.
LAKÁST, NYARALÓT BESZÁMÍTOK.
06 (30) 361 1210
SZAKKÉPZETT OKTATÓ
LOVAS EDZÉST TART, AKÁR HÁZNÁL IS.
06 (70) 312 0461
ESKÜVÕK, RENDEZVÉNYEK
FOTÓZÁSA, VIDEÓZÁSA.
HORVÁTH FOTÓ, SIMONTORNYA.
06 (70) 332 6866, 06 (74) 487 751
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q, cser
aprított 1800 Ft/q, cser aprított akáccal 1800
Ft/q, akác tûzifa kugliban 2010 Ft/q, akác tûzifa
aprítva 2040 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.
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)
Redõnyök megrendelhetõk, beszereléssel. Telefon: 06 (30) 507 3344. (345308)
Árpád-lakótelepen negyedik emeleti, felújított,
kétszobás lakás, áron alul sürgõsen eladó. Irányár: 5.5 M Ft. 06 (20) 348 1628.
Németjuhász kölykök eladók. 06 (30) 916 5891.
(345341)

Sárbogárd központjában, téglaépületben, elsõ
emeleti, erkélyes 80 m2-es lakás eladó. 06 (20)
216 7202, 06 (30) 994 1332.
Tûzifa eladó! Aprított cser, -tölgy -akác, ingyenes házhozszállítással. 06 (30) 720 9100, Horváth
Sándor, Tamási.
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.
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)

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.
Lakás eladó. 06 (30) 209 9371. (345749)
Országos
Otthoni
Munka
Program!
www.otthonimunka.biz/kajarijutka (345749)
S.O.S személyi kölcsön! 06 (70) 453 7289.
Sárbogárdon 3 szobás albérletet keresek,
hosszú távra. Érdeklõdni: 06 (30) 845 2423.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557
6509. (345692)
Sárbogárd központjában 110 m2-es, családi ház
eladó. 06 (70) 338 9573. (345736)

TAVASZI AKCIÓ
a Flóra Bababoltban!
SIESTA CIPÕVÁSÁR!
Tipegõk –10 %,
szandálok –20 %, cipõk –25 %
KEDVEZMÉNNYEL A KÉSZLET EREJÉIG!
Nagy választékban Disney mintás termékek:
Hercegnõk, Eperke, Thomas, Verdák, Micimackó stb.

Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig, SZO: 8-12-ig.
Sárbogárd, Tompa M. u. 25., a Gréta Bútorbolttal és a Szõnyegbolttal egy udvarban.
Telefon: 06 (30) 237 8428

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2009. április 18-án, szombaton.
Jelzáloghitelek, személyi kölcsön túlzó ígéretek
nélkül! Telefon: 06 (70) 453 7879.
Családi házak, panellakások Sárbogárdon és környékén akciós áron eladók. Telefon: 06 (70) 453
7289.
Aluplast nyílászárók óriási árzuhanással, hitelre
is! Telefon: 06 (70) 676 8475.
Korhatár nélküli személyi kölcsön nyugdíjasoknak is, azonnal. Telefon: 06 (20) 921 1358.
Rakodómunkást tápszállításhoz felveszek. Regisztrált munkanélküli, vagy ötven év felettiek jelentkezését várom. 06 (30) 382 4133.
Fóliába való paprika, paradicsom palánta kapható. Érdeklõdni: 06 (25) 465 025.
Kõmûvest és segédmunkást felveszek. 06 (30)
384 0228. (306834)
Családi ház eladó Kálozon. 06 (70) 394 7474.
(306879)

Ablakcsere szakszerûen gyártótól. 06 (30) 258
7162.
Tuja olcsón. 06 (25) 460 244, 06 (30) 532 2757.
Ház eladó Cecén, Vörösmarty u. 24. 06 (25)
234 220. (306872)
Árvácska, törökszegfû, margaréta, évelõ szegfû
kapható Tinódi u. 21. (306570)
Vállalok bontást, kõmûves munkát, burkolást!
Ár megegyezés szerint! Telefon: 06 (30) 877
9268.
Lakásvásárlás új és használt. Lehet, hogy az
utolsó pillanat, használja ki. Államilag támogatott
hitelek, szocpol ügyintézés. Telefon: 06 (20) 921
1358.
Összkomfortos családi házat bérelnénk kerttel,
melléképülettel, garázzsal Sáregres, Sárhatvan,
Pusztaegres területén. Egy évet elõre fizetnék. 06
(30) 228 5600.
Ady-lakótelepen egyszobás lakás májustól kiadó. 06 (20) 916 4933. (306844)
Jó állapotban lévõ családi ház Sárszentmiklóson
eladó. 06 (20) 455 7413. (306849)
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Tisztelt leendõ vásárlónk!
Szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy megnyílt
a sárbogárdi KEMIKÁL bolt, ahol mindent megtalál,
amivel otthonát olcsón széppé varázsolhatja.

Sárbogárd, Árpád u. 108.
(volt költségvetési üzem)
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Nyitva tartás: H–P: 8-17-ig, SZO: 8-12-ig.

Telefon: 06 (25) 460 795
Membrános I. osztályú páraáteresztõ tetõfólia
Ezüst tetõfólia
Sárga tetõfólia
Solflex nyár tetõfólia
Solflex tél tetõfólia
Építési PE fólia
Hõszigetelõ rendszer
Termover üveggyapot
Alukasírozott üveggyapot
Bitumenes lemez V3

250 Ft/m2
70 Ft/m2
80 Ft/m2
200 Ft/m2
95 Ft/m2
35 Ft/m2
968 Ft/m2-tõl
585 Ft/m2
760 Ft/m2
495 Ft/m2

KEMIKÁL termékek széles választékban!
Áraink a készlet erejéig érvényesek. Áfával és forintban értendõk.
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Nyílt „Ovi-suli” a Mészölyben
tér
Egyoldalú
egyirányúsítás
E furcsa címet az a forgalmirend-változtatás ihlette, melyre a Bogárdi TV üzenõfalán egy lakó hívta fel a sárbogárdiak figyelmét. A Fenyõ utca nyugati szakaszát (a
fõút és a Csók István utca között) ugyanis
egyirányúsították a Tesco miatt. A lakó kifogásolta, hogy a változtatás nincs rendesen kitáblázva, és ez csõbe húzhatja az arra
közlekedõket.
A minap meggyõzõdtem róla, hogy rendesen ki van táblázva a változtatás, a fõút felõli oldalon egy egyirányt jelölõ táblával, a
Csók István utca felõl pedig egy behajtani
tilos táblával. Éppen ezért, aki megszokásból közlekedik arra, figyeljen oda, és kerüljön a Csók István illetve Salamon utca,
vagy az Árpád utca, Millennium 2000 út felé!
Apróságnak tûnhet ez a probléma egyesek
számára, azonban másoknak, akiket közvetlenül érint, kényelmetlen és bosszantó
helyzetet teremt nap mint nap. Elgondolkodtató, hogy miért annak kell alkalmazkodnia, aki itt él és lakik ahhoz, aki úgy jön
ide. Biztosan másképpen is meg lehetett
volna oldani a szupermarkethez való bekanyarodást, ha az illetékesek jobban figyelembe vették volna az ott lakó sárbogárdiak érdekeit és a meglévõ forgalmi rendet.
(Korábban egyébként ugyanilyen egyoldalú egyirányúsítás történt a Nagy Lajos utcánál is a Lidl miatt.)
Az engedélyeket kiadó hivataloknak, úgy
tûnik, sajnos csak térkép e táj…
De legalább cserébe csinálnának meg
egy-egy utcát — a Fenyõ utca esetében annak keleti felét, ami járhatatlan!
Hargitai Kiss Virág

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Sárbogárdi Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy húsvétra meglepték
gyermekeinket játékokkal, foglalkozási
eszközökkel. Köszönjük nagylelkû felajánlásukat a Zengõ Óvoda gyermekei
nevében:
Koncz Jánosné intézményegység-vezetõ.

A központi általános iskolában rendhagyó
„ovi-sulit” szerveztek a Zengõ Óvoda
nagycsoportosainak 2009. március 31-én
és április 1-2-án a tanító nénik.
Az ovisok izgatottan várták a napot, amikor ellátogathattak az iskolába. A gyermekeket az óvó nénik kísérték el az iskolába
egy tanórára, ahol ízelítõt kaphattak a rájuk váró feladatokból. Egy kedves mesébe
szõtték a tanító nénik az éneklést, számolást, térirányokat, rajzolást, verselést, moz-

gást. Gyermekeink élvezték a 45 perces elfoglaltságot, és büszkén vitték az óvodába
a maguk készítette nyuszibábot. Aztán
meglátogattuk az iskola ebédlõjét, ahol
Ági néni kedves meglepetéssel várta õket.
Bízunk benne, hogy minden kisgyermek
kedvét felkeltették az iskola iránt, és vidáman kezdik majd meg az elsõ osztályos tanulmányaikat.
Óvó nénik

Sajátos nekrológ egy barátunkról
Meghalt Stivi Zoltán, egy nagyon régi barátunk. Csak 51 éves volt.
Együtt kerültünk a közigazgatásba 18
évesen; a járási hivatalnál, majd a nagyközségi tanácsnál gyakornokok voltunk,
a Tanácsakadémián csoporttársak lettünk. Rengeteg közös élményünk volt a
Szombathelyre való utazás közben (kéthetente Fejér megyébõl heten utaztunk
vissza Székesfehérvárról), vagy a Haladás-meccseken, vagy a Beton étteremben.
Késõbb megismertük a feleségét, Katit,
majd láttuk felnõni gyerekeiket, Zolikát
és Balázst.
Szakmailag tartottuk a kapcsolatot; sokat segített nekem, amikor Kálozon jegyzõ lettem. Õ akkor Soponyán volt jegyzõ.
Szinte napi munkakapcsolatban voltunk,
mert egy kistérséghez tartoztunk Aba és
Sárkeresztúr önkormányzataival. Aztán
— ilyen a sors — négy évig polgármesterként a fõnököm volt… bevallom, az egyik
kedvenc fõnököm. Rengeteget dolgoztunk, de a polgármesteri hivatalban mindig jó hangulat volt, sok humor, sok neve-

tés, sok közös sztori, a péntek délutáni
kötetlen „munkaértekezletek”.
Azóta is sokszor beszéltünk telefonon,
vagy õ lépett be hozzánk, ha Sárbogárdon volt dolga, vagy mi látogattuk meg
õket, ha Kálozon jártunk. Úgy éreztük
magunkat, mintha hazamennénk. Soksok beszélgetés, nevetés, nassolás, na, és
a saját vörösbor-kóstolás.
A közigazgatás nem egy egészséges munkahely, neki is le kellett volna szoknia a
dohányzásról, de nem tudta megtenni.
Ha valaki, hát én megértem.
Anyukám 47 éves korában ment el, az õ
halála óta haláleset engem még így nem
viselt meg. A temetés után hazáig potyogtak a könnyeim, most is sírok, míg e
sorokat írom, de úgy éreztem, tartozom
neki egy rövid megemlékezéssel.
Nyugodj békében, Zoli! Ha mi megnyugodtunk, ígérem, sokat fogjuk emlegetni
a régi sztorikat.
Csiziék

