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Miniatûr harcszíntér
Egyedülálló diorámát készített a sárbogárdi makettezõk klubja,
melyet ezen a héten tekinthetnek meg az érdeklõdõk a mûvelõdési ház kiállítótermében. A csokornyi fiatal: Hegedûs Zoltán, Pásztor Zsolt, Kövér Zoltán, Horváth Tamás, Guszejnov Márton és
Czene Máté a németek és szovjetek közti, 1945. januári, Sárvíz
menti harcot elevenítették meg különféle (leginkább otthon gyûjtött) anyagok ötletes felhasználásával, tankok és a haditechnika
változatos arzenáljának felvonultatásával, egy 1,5 m x 4 m-es diorámán, 1:35-ös méretarányban. Közel egy éve, a klub létrejöttét
követõen álltak neki a nagy munkának, melynek darabjait otthon,
illetve — Horváth István jóvoltából — a mûvelõdési házban lévõ
mûhelyükben állították össze.
A hétfõn nyílt kiállításon a diorámán kívül láthatók még repülõk,
más harci eszközök és jármûvek, valamint a makettezés kellékei
is.
A megnyitót dr. Számvéber Norbert, a Hadtörténeti Intézet munkatársának érdekes elõadása tette színesebbé, melyre sokan
eljöttek.
Az elõadásról és a kiállításról készült felvételeket a Bogárdi
TV-ben tekinthetik meg.
Hargitai Kiss Virág

Születésnapi kórustalálkozó Cecén
Születésnapi kórustalálkozót szerveztek szombaton délután
Cecén a katolikus templomban. A helyi Harmónia Kamarakórus
fennállásának 5. évfordulójára Bölcskérõl, Németkérrõl és
Simontornyáról hívtak vendégeket, hogy méltóan ünnepelhessék
meg a kis község életében oly jelentõs énekkar születésnapját.

Az ünnepséget a helyi énekkar köszöntõ dalai, majd Kalló Péter
atya üdvözlete nyitotta meg. Ezután a bölcskei kórus köszöntötte
a kórust, majd Nyikosné Szõnyegi Erzsébet fuvolajátéka következett. A németkéri Blazsek Frigyes Kórus fellépése után a
simontornyai vendégek következtek, akik gitárjátékkal is gazdagították a zenei élményt. Zárásként ismét a cecei kórus adta elõ
dalait.
Varga Gábor polgármester megköszönte a fellépõ kórusok megjelenését, majd méltatta a Harmónia Kamarakórus munkásságát,
melyet a nagyközség életében betölt. Külön köszöntötte Barina
Julis kántort, a kórus vezetõjét.
Az ünnepi alkalmat közös énekléssel zárták, majd a meghívottak
átsétáltak a helyi kézmûvesházba, ahol szeretetvendégségen
vettek részt.
Színes és szép zenei élményben volt részük azoknak, akik ellátogattak a katolikus templomba a kórustalálkozóra, ahol a helyi kórus születésnapját zenével és dallal köszöntötték Cecén.
Szabóné Várady Katalin
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Polgárõrök bálja Sáregresen
A sok járõrözés mellett most a közös kikapcsolódásra is idõt szakítottak a sáregresi polgárõrség tagjai. Szombaton este
ugyanis egy kis zenés vacsorát szerveztek
maguknak, illetve az õket támogatóknak.
A mintegy harmincfõs sáregresi polgárõrségben jelentõs számban képviselteti magát a „gyengébbik” nem, akik nem ijednek
meg az árnyékuktól és a településen felfelbukkanó idegen alakoktól. A polgárõrök közt a legfiatalabb középiskolás, a
legidõsebb pedig túl van a hatvanon. A járõrözést éjjel és nappal a Suzuki Barta cégtõl kapott autóval végzik, melyre most egy
fényhíd is került. Többen, többféle módon
is segítik a polgárõrök munkáját (lakók,
vállalkozók, polgármesteri hivatal), melynek eredményeként csökkent a bûnelkövetések száma Sáregresen.
A szombati összejövetelre a kellemesen
fûszeres csülökpörköltet Jobban József alpolgármester, aki már nem elõször csillogtatta meg szakácstudományát, hiszen több
helyi rendezvénynek is a séfje. Tapasztalt
kuktái, valamint Kakuk Tiborné és Csikós
Lajosné, a polgárõrség vezetõi, illetve Tiringer Mária titkár segítettek föltálalni a
vacsorát. Az asszonyok mézes pálinkával
ajándékozták meg Jobban Józsefet, akinek

Köszönet

igazán jól jött ez a meglepetés, mivel elment a hangja. A desszertet a lányok, aszszonyok sütötték, a zenét pedig Szabó
László szolgáltatta.
Mocsár Eleonóra polgármester asszony is
részt vett a baráti hangulatú eseményen, és
megragadva az alkalmat bejelentette,
hogy Lévai Péter 50.000 Ft-ot utalt át a
polgárõrség számlájára, így támogatva a
lelkes csapat további munkáját.

A Sáregres Polgárõr Egyesület vacsorával
egybekötött bált szervezett a faluban április 18-án. A bál bevételét polgárõrjelvények megvételére fordítja az egyesület. A
vacsora költségét támogatók hozzájárulásával tudtuk finanszírozni. Köszönetünket
fejezzük ki a sáregresi nyugdíjasklub vezetõinek: Végh Lajosné Lidikának, Jobban
Józsefné Margitkának; Jobban József alpolgármester úrnak pedig a finom vacsorát, a csülökpörköltet! Köszönjük polgárõreinknek a tombolatárgyakat, Szabó
László cecei zenésznek a kedvezményes
zenélést! Nem gyõzünk hálálkodni Jobban
József alpolgármester úrnak, hogy a tiszteletdíját felajánlva járõrautónkra megvette
a fényhidat! Így éjszakai járõrözés során
kivilágítva látszik a „polgárõrség” felirat.
Támogatóink voltak még: Szabó József
vállalkozó, felesége, Erzsike, Pogány László autószerelõ, Somogyvári Bandi bácsi,
Palatinus Pálma, Bandi József, Tomasek
Lászlóné Erzsike, Kalló Mihályné, Takács
István és felesége (vegyesbolt), Fömo-hús
vágóhíd, Lévai Péter, Tiringer Mária,
Jobban József és felesége, Margitka, Végh
Lajosné Lidika.

Hargitai Kiss Virág

Szervezõk

Buszmegálló
a temetõnél
Ha jól tudom, Sárszentmiklósnak van négy, a lakosság által megválasztott képviselõje, igaz, mindegyiknek más a körzete, de szerintem
nem történne semmi probléma, ha néha összefognának Sárszentmiklós és az itt élõ emberek érdekében, félretéve a pártállásukat.
A hétvégén a temetõben voltunk a lányommal a sírokat rendbe tenni.
Az egyik hozzátartozónk sírja közvetlenül az út mellett található. Mikor odaértünk, láttam, hogy az ott felállított buszmegálló milyen
rossz állapotban van. A tetejérõl a hullámpala hiányzik, ami van, az
oldalt lóg a levegõben. Ez elszomorító látvány. Úgy tudom, hogy errõl a környékrõl gyerekek járnak az iskolába, itt várják a buszt, és
örülnek, ha nem esik az esõ, mert a buszmegállóban eláznának.
A temetõbe nemcsak mi, itt élõk járunk, hanem nagyon sokan jönnek
a hozzátartozójuk sírjához más településrõl, és a látvány alapján nem
jó véleményt alkotnak azokról, akiknek az ilyen és hasonló látvány
megszüntetése lenne a feladatuk.
Elképzelhetõ az, hogy képviselõink és a polgármester nem járnak a
temetõbe és a környékén, vagy ha igen, akkor azt autóval teszik, és
így nem látták a buszmegállót. Ajánlom, néha gyalog is járják a körzetüket, akkor talán nem úgy kell felhívni bizonyos problémákra a
figyelmüket!
Lehet hivatkozni arra, hogy az állam milyen megszorításokat vezetett be, és az önkormányzat nehéz helyzetben van, de a buszmegálló
rendbetétele nem olyan horribilis összeg. Ha akarnák, meg tudnák
oldani ezt a problémát.
A másik dolog: van összesen egy konténer a temetõben és két szemétkupac. Nem lehetne megoldani, hogy a kupacok helyére konténert tegyenek, ezzel megoldva a szemétkupac látványát? Nem gondolom, hogy többe kerülne a szemét elvitele, mint így.
NÉMETH FERENCNÉ

MAJÁLIS
az Ifjúsági parkban
Sárbogárd, 2009. május 1.
10 órától: halászléfõzõ-verseny
(jelentkezni a mûvelõdési házban lehet,
április 29-éig);

13 órakor: a FÜBE civil szervezet meghívja
egy tányér babgulyásra!

14 órakor: a halászléfõzõ-verseny
eredményhirdetése;

15 órakor: kézmûves-játszóház;
16 órakor: a Ten Dance Táncklub bemutatója;
17 órakor: a Capuccino együttes mûsora;
18 órakor: Aradszky László énekel;
19 órakor: Sramlikings;
20 órakor: utcabál a Melódia zenekarral.
Szeretettel vár mindenkit
Sárbogárd Város Önkormányzata!

Bogárd és Vidéke 2009. április 23.

KÖZÖSSÉG

3

Locsolóbál Alapon
Április 12-én (vasárnap) este került sor az Alapi Iskoláért Közalapítvány által szervezett locsolóbálra. A megjelent vendégeket és a
szereplõ iskolásokat a kuratórium nevében Jánosiné Buruncz
Mária köszöntötte, majd kezdetét vette a mintegy egyórás mûsor,
melynek keretében a tanulók megmutathatták, mit tudnak.
Elsõként egy keringõt láthattak a jelenlévõk Tóth Laura, Alpek
Szabolcs (2. o.), Csiki Anita, Nagy Krisztián (5. o.), Szabó Szimonetta és Peszt Kristóf (6. o.) elõadásában. A koreográfiát társadalmi munkában az iskola egyik volt diákja, Zsinka Adrienn
tanította be.
Majd beszámolót hallhattak a vendégek az alapítvány életérõl.
2001-ben alapította ezt a szervezetet a helyi önkormányzat. Magánszemélyek, az önkormányzat és az Apáczai Kiadó a fõ támogatói a civil szervezetnek. A befolyó támogatást iskolai kirándulásokra, rendezvényekre, a gyermekek jutalmazására fordítják. Az
idei tanévben szabadtéri játékok vásárlásába kezdtek, amiket az
iskola udvarán helyeztek el. Minden évben ingyenes füzetcsomaggal lepik meg az elsõs osztályokat, és a gyermeknap, színházlátogatás szervezésében, a sportolók utaztatásában is oroszlánrészt vállal a szervezet.
A következõ fellépõk az 1. osztályosok voltak, Köõ Imréné és
Kissné Bertók Anita vezetésével. Húsvéti népszokásokat mutattak be. Az iskolában ettõl a tanévtõl ugyanis heti egy órában
néptáncoktatás folyik az 1-2. osztályokban.
A kicsiket a 3. osztályosok lendületes produkciója követte. Népdalcsokrot énekelt Fetti Zsuzsanna (5. o.), és egy mesét hallhattunk Suplicz Adrienn (6. o.) elõadásában.
Az 5. osztályos Hupikék törpikék is bemutatkoztak. A 6. osztály
egy zenés produkcióval lépett fel, míg a 8. osztály tanulói óvodás
gyerekeknek öltözve, körjátékokkal vonultak a színre.
A mûsort Szopori Dóra és Tenke Ádám (6. o.) tánca zárta. 21 órától kezdõdött a mulatság, amely hajnali 4-ig tartott.
A sikeres rendezvény 180 ezer forinttal gazdagította az alapítványt, amit ezúton is köszönnek a szervezõk mindenkinek, aki
tombolatárggyal, jelenlétével vagy felajánlásával támogatta a
rendezvényt.
A kuratórium névében: Jánosiné B. Mária

Tájékoztató
a vasúttól
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közép-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Irodája köszönettel vette a
közösségi közlekedéssel kapcsolatban irodánkhoz megküldött észrevételét.
A Közép-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda célja, hogy az utazási igényekhez leginkább igazodó menetrendi struktúra
kerüljön kialakításra. Az ehhez nyújtott észrevételeit, felvetéseit és módosítási javaslatait
ezúton is még egyszer köszönjük. A továbbiakban is örömmel várjuk jobbító szándékú,
menetrenddel kapcsolatos észrevételeit.
Tájékoztatom, hogy irodánk a lakossági fórumokat követõen kistérségi menetrendi egyeztetéseket folytat, amelyen részt vesznek a kistérségbe tartozó települések polgármesterei, a
szolgáltató Volán és a MÁV-Start Zrt. helyileg
illetékes szakértõi. Az Ön által leírtakat ezen
fórumokon is egyeztetjük.
Üdvözlettel: Schindler Tamás
vasúti közlekedési szakértõ

Vélemények a Bogárdi TV
üzenõfaláról
— Kilenc öngyilkos és több száz csõdbe jutott család. Ez Bajnai.
Ilyen ember kell ide? Miért kéne a Fidesznek programot mutogatni? Az MSZP kormányoz, vagy nem? De azért lassan telik velük a börtön! Az elõre hozott választással nem telne el több idõ,
hiszen a kormány már jó ideje semmit nem csinál, csak 2 hetente
költségvetést módosít! De ne felejtsék el, a nép a munkaadó, a
képviselõ csak alkalmazott! Persze, nehéz lehet szabadulni a bársonyszéktõl, de ez is csak nálunk van így. 2009-04-04 Czaffer Zoltán
— Nem temetjük Gyurcsányt, aki lek..vázta saját országát, hiszen
õ egy jelentéktelen ember, legalábbis sokak számára, de isten óvjon minket, hogy valaha még visszatérjen a közéletbe! Az MSZP
és SZDSZ eldönti, mi a jó nekünk, pedig õk is látják, hogy a nagy
többség nem ezt akarja! Milyen jogon? Ki választotta meg
Bajnait? 2009-04-04 Czaffer Zoltán
— Gondolkodj egy kicsit, mielõtt ilyen beírásokat teszel, és más
emberrõl véleményt nyilvánítasz! Ha nem tudnád, akkor most
mondom: az éremnek mindig két oldala van! 2009-04-05 csillag
— Addig, amíg ilyen indulatok, gyûlölet van egyes csoportokban,
emberekben, ez az ország nem lesz képes tovább lépni.
2009-04-04 Mindegy, hogy ki
— Szerintem a felszíni feszültségek csak kijelzik, milyen változások mennek a háttérben. Inkább vitatkozzunk, mint üssük egymást, nem? Nekem elegem van abból, ha azt mondják, fogjam be
a pofámat, ha sérelem ér, mert akkor lesz béke. Ezt ugyanazok
mondogatják 50 éve! 2009-04-06 Zsóti
— A zsernyákok új játékszert kaptak: egy lesötétített ablakú,
szürke, új Astrából traffiznak, figyeljetek! Keresztúr és Aba környékén az utánfutósokat állítgatták le sorban. Ha akarnak, találnak hibát. Amire eddig legyintettek, az most 100 rugóba fáj. Most
õket nevezték ki az állami rablólovagoknak. Az autózás luxus lett,
havi félmisis fizu alatt ne szálljatok volán mögé! 2009-04-17 Zsóti

Helló Sárbogárd!

SZOCI CSALÁDI MAJÁLIS
május 2-án Sárbogárdon, a Hotel Kovács udvarán
(Nyárfás vendéglõ, a sárbogárdi vasútállomás mellett)
Programok:
9.00 borverseny, halászléfõzõ-verseny;
10.00 gyermekprogramok: légvár, vetélkedõk, versenyek, mazsola-muzsika;
13.00 közös ebéd a Sárbogárdi Fúvószenekarral;
14.00 helyi és környékbeli kulturális együttesek mûsorai;
16.00 köszöntõ EP-listavezetõkkel;
17.00 A ZENEEXPRESSZ SZTÁRJAI: Csocsesz és a Mercy együttes;
18.00 tombolasorsolás;
19.00 a Melódia zenekar mûsora.
A belépõ gyermekeknek ingyenes, felnõtteknek 1.500 Ft/fõ,
amely tartalmazza az egész napos étel- és italfogyasztást
(lángos, ebéd, sör, üdítõ).
Várjuk kedves vendégeinket! Dr. Szabadkai Tamás elnök
Fõszervezõ: dr. Szabadkai József 30/400 5741; gyermekprogramok: Bíró Kriszti 70/250 2242;
borverseny: Sáfrány Ferenc 30/540 3604; fõzõverseny: Horváth József 20/2011 314.
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SÁMÁNUTAZÁS
„HAJHÓ
VILÁGMINDENSÉG TEREMTÕJE,
AZ ÉLET NAGY KÖRÉNEK NAGYAPÁI ÉS NAGYANYÁI,
FÖLDANYÁNK!
KÖSZÖNJÜK NEKTEK EZT AZ ÉLETET,
HOGY SEGÍTETEK NEKÜNK,
HOGY EGYÜTTÉREZTEK VELÜNK,
HOGY VEZETTEK MINKET EZEN AZ ÉLETEN
KERESZTÜL VEZETÕ UTUNKON!”

Ki is Devalon?

Hétvégén fiammal, Balázzsal a Börzsönyben jártunk, ahol a kanadai Feketeláb indián törzs sámánjának vendégeként izzasztókunyhós szertartáson tehettünk életre szóló jelentõséggel bíró
utazást a lélekvilágba — saját lelkünk mélyvilágába, és ezen keresztül õseink lélekvilágába, hogy fölfogjuk a Rend értelmét, ami
racionális tudásunkon túl vezérel minden élõt és élettelen dolgot.

De, ugyan, mi értelme ennek
az egész indiánosdinak?
— kérdezheti a fenti sorokat végigfutva a kedves olvasó. Hát,
igen. Nem mindennapi erre a felelet.
Nem mindenki tekinti normális dolognak, hogy 64 éves, „vén” fejjel újra iskolapadba ültem. Közösségfejlesztõ szakemberként az
évtizedek során, minden önképzés mellett is, kissé elavult az egyéni és közösségi lélektannal kapcsolatos tudásom. Úgy gondoltam,
ha az égiek és a földiek is úgy akarják, a következõ harminchárom
esztendõre megújítom tudásom szavatossági idejét. Ezért beiratkoztam az Integrál Akadémia transzperszonális pszichológia szakára, melyen a lélektan keleti és nyugati, elméleti és gyakorlati,
tapasztalati tudásának integrált ismeretanyagát sajátíthatjuk el
három év alatt. Tanulmányaink egyik része a sámánok közösségépítõ pszichológiájával foglalkozik.
Mivel ennek az iskolának az az alapfelfogása, hogy semmit nem ér
az az elmélet, ami mögött nincs igazi gyakorlat, így hát mindent
gyakorlatban is meg kell csinálnunk, hogy ne csak értsük, hanem a
szívünk mélyébõl tudjuk is azt, hogyan mûködik, mi az eltérõ és
mi a közös a különbözõ társadalmak egyéni és közösségi lelki életében. Ha magunk megtapasztaljuk a keresztény, zsidó misztika,
a keleti, illetve a különbözõ kontinenseken még létezõ, vagy már
jórészt kihalt õstársadalmainak misztériumai mögötti lelki folyamatokat, akkor sokkal inkább leszünk képesek saját közösségünk
lelki segítõiként mûködni. Ehhez magunknak is keresztül kell
menni egy multikulturális megvilágosodási, beavatási úton, s
megtisztulni korlátainktól, más társadalmakkal szembeni elõítéleteinktõl.
Ennek a sorozatos beavatási útnak egyik állomásaként találkoztunk az éppen most Magyarországon tartózkodó kanadai Feketeláb indiánok gyógyító sámánjával, s vehettünk részt vele egy izzasztókunyhós szertartáson.
Erre a szertartásra, a Devalonnal való találkozásra személyes életünkben nagyon komolyan készültünk. Mert a valóságból semmit
se tapasztalunk meg, ha felszínes, kíváncsi nyugati „okostojásként” indulunk egy ilyen találkozásra. Mélyen átéltük azt az érzést, hogy ott egy olyan tudás részesei lehetünk, amely a mi életünket is képes megújítani. Mély alázattal teli várakozás volt a szívünkben, hogy részesülhetünk egy sok ezer éves kultúra ajándékában. E találkozásra valóságos életproblémáinkkal érkeztünk
mi is, amit természetesen nem egy indián sámángyógyítónak, hanem nekünk magunknak kell megoldani. S megtapasztalhattuk,
hogy ez a megvilágosodott öreg bölcs a mi agyonbonyolított problémáinkat milyen egyszerûséggel képes velünk láttatni.

Devalon egyik fõ küldetésének tekinti, hogy saját kultúrájának
szertartásai által segítse a természetes kapcsolat visszaállítását az
Ember és a Teremtõ, a Segítõk és a Földanya között, és a különbözõ népcsoportok visszatalálását saját õsi kultúrájukhoz.
Devalon személyisége és szeretetteli tanításai számos embernek
segítettek Magyarországon is, hogy életüket megújítsák, és a
szükséges változásokat meg tudják lépni. De errõl meséljen nekünk Õ maga.
„Elõször is el szeretném mondani, hogy én nem vagyok a Vének egyike. Sok-sok év választ el attól. Több Vénen, orvosságos emberen és
spirituális vezetõn keresztül megtapasztaltam a hagyományos életmódot, és azt hiszem, innen kaptam a tudásomat.
Amikor fiatalok voltunk, 1954-ben, még rönkházakban laktunk,
voltak lovaink. A vonat volt a fõ közlekedési eszköz, mely átment a
rezervátumon, le a pikunni területeken. Az életem akkor vált nehézzé, amikor elküldtek a bentlakásos iskolába. Hatéves voltam akkor.
Oda jártam, de nem sokáig. Aztán jött a napközi iskola és aztán
1966-ban az anyukám és az apukám egy napon hazajöttek, és nagyon mérgesek voltak. Apukámat börtönbe zárták volna, ha nem
hagyja, hogy az akkori asszimilációs oktatási programban vegyünk
részt. Már majdnem12 éves voltam akkor. Úgyhogy végigcsináltuk az
asszimilációs programot, hogy az apukánk ne kerüljön börtönbe.
1966-ban megkaptuk az alkoholkereskedelmi jogot Albertában. Az a
nap kimondta a végítéletet a népünk számára. Én még túl fiatal voltam, hogy tudjam, mirõl szól ez az egész. A bátyámmal együtt elvittek
bennünket Lethbridge-be, melyet egy egész világ választott el a lakhelyünktõl. És elkezdtünk ott iskolába járni, fehérek otthonaiban kosztoltunk és laktunk, és elkezdtünk beolvadni a rendszerbe.
Folytatás a következõ számban.
Hargitai Lajos
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Mamasztori 2.
Miután várandósságom okán már-már törzsvásárlója lettem a
sárbogárdi labornak (mivel, ugye, számlát kapunk az ellátás bekerülési költségérõl), szinte közönyös lazasággal vetettem alá vénámat a havonkénti vérvételeknek. Persze, annyira azért nem tudtam levetkõzni a tûszúrástól való félelmemet, hogy végignézzem a
bökést és azt, ahogy a nemes anyag a fiolákba csordogál. Inkább
összeszorított foggal alaposan szemügyre vettem a rendelõ ablakából elém táruló látképet, Sárbogárdot egy újabb perspektívából
megismerve. (Hozzá kell tennem a teljesség kedvéért, hogy a
helyi labor asszisztensei olyan ügyesen veszik le a vért, hogy észre
se venni.)
Egészségügyi rendszerünk egyébként gondoskodik a kismamák
fitten tartásáról, hiszen havonta, aztán az idõ elõrehaladtával hetente, illetve hetente többször is van valami mennivaló: védõnõ,
nõgyógyász, háziorvos, ultrahang, labor, NST. Ez utóbbi a legviccesebb elnevezésû vizsgálat, ami létezik, ugyanis a non-stressz
teszt rövidítése (egy géppel a magzat szívhangját nézik 20 percen
át, az utolsó idõszakban hetente, késõ baba esetén kétnaponta).
Az ehhez szükséges készülék azonban nem áll rendelkezésre Sárbogárdon, ezért a vizsgálatra a választott kórházba/orvoshoz/bábához kell menni. Az utazás azonban hatalmas pocakkal, dagadó
lábakkal már önmagában is stressz; hóban, vagy forróságban különösképpen, nem beszélve a 63-as út kátyúiról, vagy a tömegközlekedés velejáróiról. Mert nem mindenki tud autókázni. Ha tud
is, akkor sem igazán ajánlott és kellemes pocakosan vezetni. Sofõrt keríteni nem mindig egyszerû, fõképp, ha a férj dolgozik, és a
munkahelyén nem nézik jó szemmel, hogy a feleségét furikázza
gürizés helyett. De mindent a bébi egészségéért! Bizonyára így
próbálják rávenni a szakemberek a születésre az odabent kényelmesen elidõzõ kisembert.
Érdekes tapasztalás volt az is, hogy egyrészt azt várják el az embertõl, hogy legyen ott minden vizsgálaton, mert egyébként ilyen
meg olyan veszélyek fenyegetik a gyereket, másrészt aláíratnak
vele egy papírt, hogy az intézmény nem felelõs azért, ha valamilyen rendellenesség nem derül ki a vizsgálatokon.
A sok mászkálás, fõleg az utolsó hónapban, púp volt a hátamon.
Hát nem elég, hogy a szegény várandósoknak lelki és testi változásaikkal kell megbirkózni? A pocak még az olyan egyszerûnek tûnõ dolgokat is körülményessé teszi, mint a zuhanyozás, cipõhúzás, miegymás. Nekem legjobban — miért is ne — éppen a hason
fekvés hiányzott, amit aztán a nonstop tejcsárda tesz nehézkessé.
Az ember a végén szeretne már túl lenni a várandós idõszakon, de
közben fél is, hogy milyen lesz a szülés.
A nõvérem azzal vigasztalt, hogy még senkiben sem maradt bent a
gyerek.
Így is lett.
Már éppen azon viccelõdtünk a bábával a szülést megelõzõ napokban, milyen módszerrel lehetne rávenni a porontyot, hogy kibújjon. Szóba került a bábakoktél (ricinusolaj, pálinka és baracklekvár keveréke). Az orvos azonban azt mondta, ezt szigorúan
csak az õ parancsára, a legvégsõ esetben lehet alkalmazni, mert a
gyerek tudja, mikor kell érkeznie.
Azért egy szolidabb koktélt mégis kipróbáltam: narancs- és
grapefruitlé némi gyömbérrel és fahéjjal fûszerezve. Hatása
ugyan nem volt, de legalább finom volt.
Aztán eljött mégis a nagy nap.
Jómagam alternatív szüléssel hoztam világra a gyermeket, ami azt
jelenti, hogy ha nincsen komplikáció, akkor olyan pózban és ritmusban szül az ember, ahogyan kényelmes, lehetõség szerint
mesterséges beavatkozás nélkül, egy jól felszerelt, otthonos szobában. A segítõtársak: a férj, a bába és az orvos pedig „alkalmazkodnak”. Volt például, hogy a földön félig hasaltak.
Számomra a szülés egy újjászületés volt. Nap mint nap felidézõdnek bennem a megélt bensõséges pillanatok. Fáradságos, ám
szép, közös munka volt, ami után kellemes, jólesõ fáradtság töltött el. A megélt hangulat, biztos vagyok benne, hogy a gyermekünk egész életére befolyással van és lesz, akárcsak a miénkre.

Kórházban életemben most voltam elõször, úgyhogy csak úgy ittam magamba az élmények sorát.
A kórházi élelmezésrõl sok szóbeszéd és vicc járja, és valóban szót
is érdemel. A gyermekágyas, szoptatós anyák ugyanis ugyanazt
kapták, mint az egész kórház, így például két nagy karéj kenyeret
(ami tényleg nagyon finom volt) 1, azaz egy vékony szelet felvágottal, amit csíkokra vágtam, és elosztottam a két kenyérre, hogy
legalább jól mutasson, ha már nem is lakom jól tõle. A csúcs a húsgombóc néven futó rizsgombóc volt, amit egy mosogatólé kinézetû tojásleves után kaptunk. Persze, ezek csak a legextrémebb példák a háromnapi étkek közül, de való igaz, hogy nem vitték túlzásba az etetésünket. Mi több, éppen „zárlat” volt a kórházban az
influenzajárvány miatt, úgyhogy az unokatestvérem úgy csempészett be nekem plusz muníciót.
A szoptatás is nagy élmény volt számomra. Sokat olvastam róla
elõtte, és mindenütt azt írták, hogy milyen csodálatos dolog. Ez
így is van, a lelki oldalát tekintve. Mert jó érzés látni, ahogy napról
napra gyarapodik a csemete, ahogy belenéz a szemembe, a kezével simogat, odabújik. De azt senki nem mondta és írta, hogy a
szoptatás az elsõ hetekben bizony felér a szülés fájdalmaival. Ám
rá kellett jönnöm: minden fájdalomra, sebre — a kutyaharapást
szõrivel elve mentén — a szoptatás az orvosság. Elõbb-utóbb
megedzõdik a mell a kiképzésben, és aztán már aludni is lehet
szoptatás közben. Sõt, ha nem akar eleget enni a gyermek, még én
könyörgök neki, hogy könnyítsen a „pléhtehén” terhén.
A fényágy ugyancsak érdemel néhány szót. A babuka kezdett sárgulni, ezért a tologatós ágyába egy kék fényt kibocsátó szerkentyût kapott, amin volt egy rárögzíthetõ ruha. Abban kellett minél
többet lennie, de közben sokat kellett volna szopnia. Nos, ez a
kettõ eléggé összeegyeztethetetlennek tûnt számomra, tekintve,
hogy a gyermek szinte mindig mellettem akart lenni az ágyban,
sírni meg nem hagyhattam a szobatársak miatt. Így hát kioperáltam a szerkentyût, ráraktam az ágyamra, rá a gyereket, és miközben fénykúrát vett a drága, én a megmaradt sávban oldalt fekve
etettem, csakhogy másnap mehessünk végre haza.
Akárhogy is, legyek bármily ironikus, ha lepisil, lekakil, leböfiz,
hasfájás közben karmol, markolász, rugdos, vagy lefejel a gyermek, mégiscsak a világ legcsodálatosabb dolga az anyaság.
Egy tiszta, romlatlan lelket bíztak a gondjainkra, akinek ezt az ártatlanságát minél teljesebben meg kell õriznünk, hogy szebb legyen ez a világ. Áldott állapot nemcsak a várandósság, hanem az
azt követõ idõ is, mert sok jó ember szeretete árad felénk, ami segít minket ebben a nagyszerû feladatban.
S most, hogy végre ebben a világban így együtt vagyunk, itthon, az
újonnan született családunkban, minden más értelmet nyert.

Vígan Forma-1-ezünk a babakocsival a tavaszban, s ha kell, a
bokszutcában pelenkát cserélünk — hogy stílusosan zárjam élményeim sorát a futamok szezonjában.
Mami
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A tanulási nehézségek hátterében megbújó
részképesség-zavarokról
2. rész
Írásunk elõzõ részében a részképességek
közül az észlelés területeit tekintettük át a
kognitív funkciókon belül. Ígéretünkhöz
híven most a figyelem, az emlékezet és a
gondolkodás területeirõl szeretnénk szólni.

A figyelem zavarai:
A figyelemnek három jellemzõ tulajdonságát lehet megkülönböztetni:
— idõtartamát: mennyi ideig képes az
adott feladatra koncentrálni valaki. Ha a
gyermek figyelemkoncentrációja rövid
ideig tartó, célszerû néhány perces, változatos, az õ érdeklõdésének megfelelõ feladatok adásával fenntartani a figyelmét.
Elérhetõ, hogy a gyermek akár egész tanórán képes így koncentrálni a feladatokra.
Azok a gyerekek, akik ezzel a problémával
küzdenek, a monoton feladatokra hamar
ráunnak, figyelmüket csak az elsõ néhány
percre képesek fókuszálni.
— kiterjedését, megosztottságát: csak egy,
vagy akár több dologra is képes valaki a figyelmét egyszerre összpontosítani. A
probléma akkor adódik, ha a gyermek egyszerre csak egy dologra tud figyelni. Például feladatvégzéskor annyira belemerül a
munkájába, hogy nem hallja meg azokat a
plusz információkat, amiket közben a tanár esetleg még elmond (aki gyorsabban
végzett, mit tegyen, hova lapozzon stb.).
Fontos tudnia a pedagógusnak, ha van
ilyen tanítványa, hiszen neki külön is el kell

majd mondania az utasítást, ha végzett a
feladatával.
— intenzitása: gyenge, vagy erõs a figyelme. A gyenge intenzitású figyelem esetén a
legapróbb zajok, események is képesek a
figyelem elterelésére. Ilyenkor a gyermek
pillanatok alatt kiesik a feladathelyzetbõl.
Szerencsés esetben önállóan vissza is tér,
de van, akinek szüksége van ehhez segítségre. Célszerû ezeket a gyermekeket ahhoz a ponthoz közel ültetni, ahol a pedagógus a leggyakrabban tartózkodik, így azonnal kéznél van a segítség a feladathoz való
visszatereléshez. Legtöbbször annyi is
elég, ha rámutatunk a könyvre, füzetre.
— beszélni kell még arról az eshetõségrõl
is, amikor a figyelem megtapad egy adott
feladatnál. Ezek a gyermekek nehezebben
váltanak át egyik feladattípusból a másikba.

zíti a tananyag elsajátítását. Ez a képesség
is tréningezhetõ, ahogy a többi. Fontos
tudni a gyermek kapacitását, és mindig
csak egy elemmel szabad emelni az információ mennyiségét.
Problémát jelenthet, ha a gyermek nem
tud válogatni a bejövõ ingerek, információk közül, így olyannal is terheli a memóriát, ami adott esetben nem lényeges, így
elõfordul, hogy éppen a lényeges elemeket
nem tudja majd felidézni.
Ha a hosszú távú memória mûködése gyenge, akkor azt tapasztaljuk, hogy a gyermek
a rengeteg gyakorlás ellenére, egy-két hét
eltelte után nem tudja a dolgokat felidézni,
amire korábban képes volt (elfelejtette
például a szorzótáblát), újra és újra meg
kell tanítani neki adott tananyagokat.

Az emlékezet zavarai:

A tanulási zavarral küzdõ gyermekek a
konkrét feladatok szintjén elfogadhatóbban teljesítenek. A problémák többsége
akkor jelentkezik, amikor a feladat esetleg
elvont fogalmakat és mûveleteket igényel.
Nehézséget jelent
— a mûveletek megfordíthatóságának felismerése (nehezebben megy a kivonás,
osztás, visszafelé számlálás, a hiányos mûvelet ismeretlen elemének kikövetkeztetése az eredménybõl);
— a dolgok állandó tulajdonságának megõrzése;
— a téri, idõi soralkotás;
— a rész—egész viszonyának felismerése;
— alá-, fölérendeltségi, ok-okozati összefüggések felismerése;
— lényegtelen információk között, illetve
más feladathelyzetben alkalmazni az elsajátított és felismert megoldási tervet.
Feltétlenül meg kell említeni, hogy a gondolkodás zavara szoros együtt járást mutat
a beszéd fejlõdésében tapasztalt zavarokkal, a beszédészlelés, beszédmegértés, beszédprodukció, hangképzés, szókincs fejlõdése terén mutatkozó elmaradások esetében.
A következõ részben a cselekvések tervezésének, kivitelezésének (motorikum) zavarairól lesz majd szó.
Kérjük olvasóinkat, hogy az újságon keresztül, vagy a nevelési tanácsadó postacímére, e-mail címére juttassák el észrevételeiket, hozzászólásaikat!

Az emlékezet esetében megkülönböztetünk rövid és hosszú távú memóriát. A rövid távú memória esetén azonnali felidézést várunk el, míg a hosszú távú emlékezetnél az információ adása és visszakérdezése között eltelik bizonyos idõ. A rövid
távú emlékezetet munkamemóriának is nevezhetjük. Általánosan elvárható, hogy
azonnali felidézéskor legalább 6-7 elemet
fel tudjon sorolni az illetõ a látott, hallott,
tapintott, egyéb csatornán érkezett információkból. Ha valaki ennél kevesebbet
tud felidézni, az nagymértékben megnehe-

Köszönet
Eseményekben, programokban gazdag
idõszakunk volt a sárszentmiklósi óvodában. A szülõk segítségének köszönhetõen
sok élményben részesültek gyermekeink a
Kippkopp Napokon. A nagycsoportosok
lovas kocsiztak Mindszentpusztára, a tavaszi—húsvéti vásár megnyitóján örömmel
verseltek, énekeltek a gyerekek, nagy sikert aratva a szülõk és a hozzátartozók körében. Rengeteg ruhát, játékot hoztak az
anyukák az ovituriba, ahol ezek hamarosan új tulajdonosra találtak. Sok szülõ eljött tojást festeni, Kissné Halász Ágnes
nagymama segítségével pedig gyönyörû
csuhédíszeket készíthettünk. Szerdán a
nyuszit várva örömmel hallgatták a gyerekek a húsvéti mesét, amit az óvó nénik adtak elõ.
Köszönjük a szülõk sok segítségét:
Mészáros András, Mészárosné Hajba Melinda, Kovács Imre, Raffai József, Nagy
Imre, Nagy Imréné, Kovácsné Milkovics
Anikó, Gábris Tiborné, Diószeginé Horváth Erika, Horváth Judit, Krenczné Zocs-

kár Zsuzsanna, Babos Ágota, Krausz Ferencné, Varga Lászlóné, Szabóné Jencski
Renáta, Tatárné Szamosi Tünde, Vámosi
Istvánné, Horog Attiláné, Zsolnai Béláné,
Szabóné Szaniszló Rita, Csilléry Beatrix,
Csendesné Ferenczi Katalin, Rigóné
Nyikos Márta, Hollosiné Batári Éva, Bögyösné Deák Anita, Forsterné Erõs Anett
Horváthné Kovács Brigitta, Kozmáné
Kristóf Annamária, Nagy Gáborné, Juhász Rózsa, Madácsi Andrea, Zádoriné
Fábián Erika, Juhászné Nyári Katalin,
Csutiné Paulik Mária, Pataki István,
Egyed Erika, Kristófné Bereck Edina,
Tóthné Visi Zsuzsanna, Brúzsa Csabáné,
Horváthné Bernáth Tímea, Kocsisné Molnár Andrea.
Köszönjük a Sárszentmiklósi Katolikus
Megújulás Alapítványnak a rengeteg almát, amit a gyerekek örömmel fogyasztottak el, és az anyagi támogatást, amit a nehéz helyzetben levõ családoknak juttattak.
A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
nevelõtestülete

A gondolkodás zavarai:

Nevelési Tanácsadó
7000 Sárbogárd, József A. u. 20.
Tel.: 06 (25) 462-015
nevelesitanacsado@kabelsat2000.hu
Móricz Julianna gyógypedagógus,
Hargitai Enikõ gyógypedagógus-logopédus
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Mészöly-hírek
A Mészöly Géza Általános Iskolában a tavaszi idõszak is bõvelkedett
versenyekben.
Március elsõ hetében az alsósok szépíróversenyén a következõ
helyezések születtek.
Elsõ helyezett: Farkas Dóra 1. a, Stadler Kyra 2. a, Burján Rebeka 3. c,
Huszár Boróka 3. b, Fábián Zerind 4. a, Gráczer Asztrik 4. b.
Második helyezett: Nagy Lola 1. a, Huszár Tamás 1. a, Kranauer Klaudia 2. b, Csizmadia Bence és Tombor Karina 3. b, Marton Hajnalka,
Kolonics Krisztina 4. b, Kineth Annamária 4. c.
Harmadik helyezett: Karnis Imola 1. a, Asbóth Adél 1. b, Fekete András 2. a, Gili Szilárd 3. a, Barabás Szabina 4. b, Simon Alexandra 4. a,
Puska Klaudia 4. c.
Március 9-étõl 12-éig nyílt napokat tartottunk. Örömünkre igen sok
szülõ volt kíváncsi gyermeke iskolai tevékenységére.
11-én területi helyesíróversenyen vettek részt Puska Klaudia 4. c, Simon Csaba és Fábián Zerind 4. a osztályos tanulók. A megyei versenyre elsõ helyen Puska Klaudia, második helyen Simon Csaba jutott be.
18-án a Fejérvíz Zrt. munkatársai fogadták a negyedikes tanulókat, és
bemutatták a szennyvíztisztító telep mûködését. Köszönjük a tartalmas elõadást és a kalauzolást!
26-án Szénásiné Szabó Mariann szervezésében népdaléneklési verseny volt iskolánkban. Nagyon jó volt hallani a sok, szép énekhanggal
rendelkezõ tanuló elõadását.
A helyezések a következõképpen alakultak.
Elsõ helyezések egyéniben: Bodoki Bernadett 4. a, Farkas Ágnes 6. b,
Szabó Tünde 7. c.
Második helyezések: Jákob Mihály 4. a, Rácz Ramóna 5. b.
Harmadik helyezés: Hajdú Réka 4. a.
Csoportban elsõ lett a 4. a és az 5. b, második az 1. a és a 6. a, harmadik a
4. c és a 7. a.
27-én a megyei NyelvÉsz versenyen vettek részt tanulóink, nagyon szép
eredmények születtek. Megyei elsõ helyezett lett, így az országos, Szegeden megrendezendõ döntõbe jutott Kokics Noémi 4. a osztályos tanuló. Rácz Ramóna (5. b) és Kiss Nikolett (7. a) második helyezettek
lettek.
Április 2-án iskolai könyvtárunk vezetõje, Kecskés Andrea könyvtárhasználati ismeretekbõl rendezett versenyt 4—8. osztályosoknak. A
vetélkedõn 21 csapat vett részt.
Eredmények:
4-5. évfolyam — elsõ helyezés: Resch Gábor és Horváth Ákos (5. a);
második helyezés: Kokics Noémi és Simon Alexandra (4. a); harmadik
helyezés: Jákob Zsuzsanna és Deák Anna (5. b).
6-7-8. évfolyam — elsõ helyezés: Pszota Cintia és Télessy Petra (8. a);
második helyezés: Grósz Nóra és Sereg Anita (8. b), Stadler Virág és
Jákob Mária (7. a), Oláh Szabolcs és Kolonics Gábor (7. a); harmadik
helyezés: Dicsérdi Ádám és László Alex (7. a).
Április 15-én Alapra mentek gyermekeink, ahol egy logikai feladatokból álló versenyen mérték össze tudásukat a környék iskoláinak tanulóival. A négy fõbõl álló mészölyös csapat (Huszár Boróka 3. b, Gili Szilárd 3. a, Kokics Noémi és Simon Csaba 4. a) elsõ helyezést ért el.
Huszár Boróka 3. b osztályos tanuló egy verssel nevezett be „A víz
világnapja” alkalmából meghirdetett megyei versenyre. Székesfehérvárra, a Széna téri Általános Iskola könyvtárába a legjobb 24 munkát
készítõ gyermeket hívták meg, és közülük három munkát jutalmaztak
oklevéllel és könyvvel. A három tanuló között volt Boróka is.
A Simonyi Zsigmondról elnevezett megyei helyesírási versenyen részt
vett Rácz Ramóna (5. b) és Varnyu Péter (6. a). Ramóna harmadik helyezést ért el.
A Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény által az 5. osztályos tanulók számára meghirdetett
megyei természetismereti és környezetvédelmi versenyen iskolánk 5. a
osztályos csapata (Rácz Ramóna, Batári Balázs, Szakács Elõd, Molnár
Tamás) a „Legjobb vidéki iskola csapata” címet nyerte el.
Gratulálunk valamennyi tanulónknak és az õket felkészítõ pedagógusoknak!
Kocsis Józsefné, Toldi Lászlóné
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Szín és forma

A sárszentmiklósi klubkönyvtárban múlt pénteken nyitották
meg az öt sárbogárdi alkotó: Macsim András, Molnár Orsolya, Tóth Gyula, Varga László és Zocskár András mûveibõl
rendezett képzõmûvészeti kiállítást. Ezzel egy idõben mutatták be a Sárfoltok Foltvarró Kör tagjainak — Boldis Mária, Flõgl Istvánné, Kelemen Béláné, Kristófné Juhász Ildikó, Kutassy Józsefné, Nagy Györgyné, dr. Pátzay Istvánné,
Tatár Mihályné és Varga Lászlóné — munkáit.

Varga László megnyitójában keserûen szólt az egyre szûkülõ
lehetõségekrõl. Azóta van ez így, hogy a klubkönyvtárat bezárták, illetve a nyilvánosság számára korlátozták annak
nyitva tartását, s megszüntették a népmûvelõi álláshelyet.
Úgy véli, hogy talán ez volt az utolsó közös sárszentmiklósi
kiállítása ennek az alkotó közösségnek.
A megnyitóban közremûködött Dizseri Barnabás, Fövenyi
Máté és Mezõ Bálint.
/H/

Koncert Budapesten
A BOGÁRD-DAL SZERVEZÉSÉBEN KOMOLYZENEI
KONCERTEKET HIRDETÜNK BUDAPESTRE.
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.
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Tájékoztató
Reagálás a Bogárd és Vidéke 2009. április 9-ei számában megjelent
„Hétmilliós bírság” címû cikkre, avagy a 7.100.000 forintos bírság
háttere.

2009. április 23. Bogárd és Vidéke

KÉK HÍREK
Józsi vagyok, vagy Béla?

Mivel a közelmúltban kiszabott nagy összegû közigazgatási bírsággal kapcsolatban a Bogárd és Vidéke címû hetilapban és a Bogárdi
TV-n adott tájékoztatások helyenként hiányosak illetve pontatlanok ahhoz, hogy megfelelõ következtetéseket lehessen levonni belõlük, ezért feltétlenül szükségesnek láttuk, hogy a fenti médiákban elhangzott információkat kiegészítsük.

2009. április 20-án adat-megállapítás miatt állítottak elõ a kapitányságra egy sárosdi férfit, aki a rendõröknek nem tudta magát
hitelt érdemlõen igazolni. Ellenõrzése után szabadon engedték.

Az alapinformáció igaz: egy olasz állampolgárságú úrnak valóban
kiszabtuk a fenti nagy összegû bírságot, aki azonban nemcsak a jármû vezetõje, hanem annak üzemben tartója is, a saját egyéni vállalkozása üzemelteti a jármûvet. A bírságot természetesen nem 2 óra
túlvezetés miatt szabtuk ki, az úr szinte az összes létezõ szabályt
megszegte, méghozzá többször, melyek a vezetési és pihenõidõkre
vonatkoznak. Csak egy példa: volt olyan eset, mikor több mint 26
órát vezetett szünetek és megszakítások, tehát pihenõ nélkül. Gondoljanak bele! Mindenki tisztában van a képességeivel, tudja, hogy
hol vannak a határai, tudja, milyen fárasztó egy több órás autóút, de
26 óra?! Így egy komplett 6 keréken guruló baleseti veszélyforrássá
vált a teherautó, és mindezt ismétlõdve, rendszeresen! Gondoljuk
azt végig továbbá, hogy a vállalkozó erre rendezkedett be, tehát
hogy 3 sofõr helyett egyedül õ vezet, magát a végletekig hajtva a nagyobb profit reményében! A közvetlen balesetveszélyen túl vannak
további káros hatásai is az ilyen felállásnak, hiszen micsoda versenyelõnyhöz jutott így a fuvarosoknak azon körével szemben, akik
ugyanezt a fuvarfeladatot úgy teljesítik, hogy 2 sofõrt bejelentve alkalmaznak? A becsületes cégeknek esélyük sincs egy ilyen versenyhelyzetben, ami nem megengedhetõ!

2009. április 17-én ajtóbefeszítés módszerével hatoltak be egy
mezõszilasi zöldségboltba, ahonnan 70.000 Ft értékben dohányárut tulajdonítottak el. A rongálással okozott kár: 10.000 Ft. Az
ismeretlen tettest keresi a rendõrség.

Az olasz úr tudta, hogy magas bírságra számíthat, tisztában volt azzal, hogy sok szabályt megszegett, hiszen 10.000 eurót, tehát kb.
3.000.000 forintot bekalkulált õ, mint büntetést, de elszámolta magát, a bírság nagyobb lett. De valóban olyan magas ez az összeg? A
bírságösszegeknek — melyek évek óta nem változtak — egyértelmûen olyan magasnak kell lenniük, hogy elrettentsék a normasértésektõl az elkövetõket. Az olyan alacsony bírság, mely mellett
megéri szabályt szegni, nem lehet alkalmas a kívánt cél elérésére.
Az pedig nem igaz, hogy Magyarországon van a legszigorúbb bírságrendszer — bár valóban hasonlít a francia és a német modellhez
—, az ugyanis Angliában van. Amíg Magyarországon 400.000 forint
bírság jár azért, hogy valaki mágnessel manipulálja a tachográf jeladóját, addig Angliában ezért 16 hét börtön jár és 6 hónap jármûvezetéstõl való eltiltás. Esetünkben a jármûvezetõt nem korlátoztuk
személyi szabadságában, kamionját õrzött telephelyen helyeztük
el, onnan õ bármikor szabadon távozhatott, mint ahogy távozott is.
A bírságrendszerünkrõl még annyit, hogy a bírságösszegeket tartalmazó jogszabály taxatíve sorolja fel a konkrét összegeket, melyektõl eltérést nem enged, nincs alsó és felsõ határ, hatóságunknak a jogsértés megállapítása után — az összeget tekintve — mérlegelési lehetõsége nincs.
Nem tudunk egyetérteni a Bogárdi TV azon kijelentésével, hogy a
jogszabályok betarthatatlanok, fõleg azért nem, mert nincs közbiztonság. Magyarországon valóban történnek bûncselekmények,
melyeket igyekszünk megelõzni, megakadályozni illetve felderíteni, de az, hogy nincs közbiztonság, nem igaz! A jogszabályok pedig
igenis betarthatóak, csak akarni kell betartani azokat! Jó példa erre
a Balogh 2000 Kft., akik a jogszabályok betartására rendezkedtek
be, ehhez kikérték tanácsainkat, és természetesen minden segítséget megadtunk részükre, hiszen az általunk elérni kívánt cél nem a
bírságok kiszabása, az csak egy eszköz a közlekedés biztonságosabbá tétele, az útjaink állapotának és állagának megõrzése érdekében, mely célokért a Sárbogárdi Rendõrkapitányság minden törvényes eszközt megragad és felhasznál, és így lesz ez a jövõben is.
A befolyt bírságok felhasználásával kapcsolatban a hetilapban
megjelent megjegyzést nem kívánjuk kommentálni, mivel annak —
olvasatunkban — politikai színezete van.
Tisztelettel: a Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Nikotinfüggõség

Szerk.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Bogárd és Vidéke 2009. április 23.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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FELHÍVÁS

Tájékoztató

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési bizottsága pályázatot hirdet a 2009. évre nyári táborozások támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a 3—14 éves korosztály nyári
táborozását, az úti-, étkezési, és szállásköltség kiegészítésével.
A pályázók köre: nevelési—oktatási intézmények, civil szervezetek, egyházak.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó nevét, székhelyét, bankszámlaszámát;
— a vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét, elérhetõségét;
— a program részletes leírását;
— a kért támogatás felhasználási tervét részletezve, a saját források feltüntetésével;
— az alapszabályt, illetve a bírósági bejegyzést igazoló irat másolatát;
— nyilatkozatot összeférhetetlenségrõl;
— közzétételi kérelmet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 6., 16.00 óra.
A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési bizottság címére (polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni. Kérjük, a borítékra írják rá: NYÁRI TÁBOROZÁS 2009.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. május 15.
Bõvebb információt kérhetnek Pirosné Kocsis Anna szakreferenstõl a polgármesteri hivatalban (I. emelet, 21. szoba).

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e./ pontjában
foglaltaknak megfelelõen — mint a törvény hatálya alatt minden évben —
az idén is értékelést készítettünk városunk környezetvédelmi helyzetérõl.

Az oktatási, közmûvelõdési bizottság elnöke

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2009. április 14-ei ülésén elfogadta:
— a 13/2009. (IV. 17.) ktr. sz., az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet;
— a 14/2009. (IV. 17.) ktr. sz., az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl
szóló 9/2009. (II. 19.) ktr. sz. rendelet módosítását;
— a 15/2009. (IV. 17.) ktr. sz., az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) ktr. sz. rendelet módosítását.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

FELHÍVÁS
A Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi
Központ Székesfehérvár
kihelyezett ügyfélszolgálatot tart
április 24-én, 9—12 óráig.

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.

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2009. április
14-ei ülésén „tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi
helyzetérõl, a bánya üzemelésének környezetre gyakorolt hatásairól” tárgyú elõterjesztést megtárgyalta, és az értékelést elfogadta.
A környezetvédelmi helyzet értékelésérõl szóló beszámoló és a 191/2002.
(V. 9.) kth. sz. határozattal jóváhagyott Sárbogárd város települési környezetvédelmi programja — munkaidõben — megtekinthetõ a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályán (Sárbogárd, Hõsök tere 2., emelet, 4. és 5. számú
iroda).
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Tájékoztató
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen beszámolót állítottunk össze a települési hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról, és azt Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2009. április 14-ei ülésén a „hulladékgazdálkodási terv
felülvizsgálata, beszámoló az abban foglaltak végrehajtásáról” tárgyú elõterjesztés alapján megtárgyalta, illetve a beszámolót jóváhagyta.
A beszámoló és a 11/2005. (V. 3.) ktr. sz. rendelettel jóváhagyott települési
hulladékgazdálkodási terv teljes terjedelmében — munkaidõben — megtekinthetõ a városi polgármesteri hivatal mûszaki osztályán (Sárbogárd,
Hõsök tere 2., emelet, 4. és 5. számú iroda).
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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SPORT

Elfogyott az erõ…

Hetedik hely
az országos döntõben

SAK-hírek
Tovább folytatja tavaszi jó szereplését a SAK NB III-ban játszó
csapata. Hazai asztaloknál játszották a mérkõzéseket április
18-án 10 órakor, és a Fetévber-Fejérvíz csapata volt az ellenfél.
A párosok mérkõzése volt az elsõ, és egy gyõzelem (Lovász—ifj.
Papp) illetve egy vereség (Dörögdi—id. Papp) volt a mérleg. Az
egyéni mérkõzések során Lovász Lajos hozta mind a négy mérkõzését, ifj. Papp is jó napot fogott ki, és nyert három mérkõzést,
Dörögdi Gábor döntetlenre hozta a mérkõzéseit, két gyõzelem,
két vereség, id. Papp pedig fix 2-re, sajnos most nem tudott nyerni.
A végeredmény 10-8 lett a SAK csapatának, ezzel 10 pontja lett a
csapatnak, és távolodik a kiesõk zónájától.
A Herend elleni elmaradt mérkõzésrõl még semmi hír, de ha
megkapja a csapat a két pontot, akkor már jó esélye van, hogy
bent marad, nem kell osztályozót játszania a csapatnak.
Most egy kis szünet következik, a legközelebbi mérkõzésre május
16-án kerül sor, és Veszprém csapata látogat Sárbogárdra.
A megyei csapat következõ mérkõzése április 24-én (pénteken)
lesz a töbörzsöki csarnokban, és Bicske csapata az ellenfél.

Rossz elõjelekkel, de töretlen lelkesedéssel és optimizmussal készült és utazott el csapatunk a debreceni országos döntõre, s ott a legjobb négybe kerülést
tûzte ki célul.
Sajnos ez nem sikerült. Reálisan vizsgálva az elõzményeket és a lebonyolítás
rendszerét, számítani lehetett arra, hogy az idei keret és felkészülés kevés lehet a cél megvalósítására, hisz Csendes és Raffael Aranka 1 hónap után, az országos döntõn tért vissza a csapatba, s finoman fogalmazva nem kirobbanó
erõben.
S a lebonyolítás. A mi hetente „szûk hármat” edzõ csapatunknak nagyon nem
kedvezett a napi három mérkõzés, 20 perces félidõkkel. Ez lett a vesztünk. Fizikailag kipukkantunk a harmadik mérkõzésen, s a sokkal gyengébb (a másnapi
mérkõzés eredménye alapján nyugodtan leírhatom), pont nélküli Békéscsaba
ellen nagyarányú vereséget szenvedtünk. Ezzel elúszott a felsõág.
A második nap elsõ mérkõzésén Schmidt eltiltás miatt nem játszhatott, s a játékvezetõk egyike érzékeltette, hogy a rendezõ csapatnak mindig elõnye van a
kisnevû vendéggel szemben.
Az utolsó mérkõzésünkön 21:7-es vezetésünknél mindenkinek játéklehetõséget adott Zámbó Tibor edzõ, de így is látszott, hogy egy nem harmadik mérkõzésen mennyivel jobb csapat a miénk a Békéscsabánál. A nagyarányú gyõzelemmel jeleztük, hogy jövõre is számoljanak a csapatunkkal.

Eredmények:
Küzdelmes, fordulatos és sportszerû mérkõzésen a kevesebbet hibázó
csapat nyert. Kár, hogy az elsõ félidõben lõtt szabályos gólunkat nem
adták meg a játékvezetõk idõtúllépés miatt.

Siófok-Szilas KC—UKSE Márker Szekszárd 20:21
A döntõig csak mi vertük meg — teljesen uralt mérkõzésen — a nagyon
szimpatikus váci csapatot. Még volt erõ.

Siófok-Szilas KC—Váci Nõi Kézilabda SE 17:13
Teljes fizikai és szellemi összeomlás. Négy kihagyott hétméteres,
szétesõ védelem, Schmidt piros lapja, nagy vereség. Az akarat kevés
volt, csak egy nagy sírást hozott létre.

Siófok-Szilas KC—Sonepar-Békéscsabai ENK SE 17:24
Az általunk simán legyõzött Vác lett a csoportelsõ, mi az utolsók.
Keresztjáték: 5—8. helyért
Ez a mérkõzés kellett a csalódott rendezõ egyesületnek, s meg is kapták
a játékvezetõktõl. Schmidt eltiltás miatt nem játszhatott.

Siófok-Szilas KC—Debreceni SC-Sportiskola 15

:17

Keresztjáték: 7. helyért
Nemes elégtétel a bukásunkért. Tudatosítottuk, hogy igazából ki a jobb
csapat. Zámbó Tibor 21:7-tõl csak az addig kevesebb lehetõséget kapott
játékosait játszatta.

Siófok-Szilas KC—Sonepar Békéscsabai ENK SE 21:14
A megszerzett gyõzelem és visszaállított önbizalom mellett az is örömteli hír
volt, hogy három játékosunkat — Csendes Szabina, Nagy Éva, Schneider Éva
— újra meghívták az alakuló serdülõ válogatott következõ összetartására, ami
április 28-án lesz Budapesten. A csapat köszöni a Somogyi család támogatását.
NLÁI

Minden érdeklõdõt és nézõt vár
a SAK csapata

Férfi kézilabda megyei I. osztály

Sárbogárd—Alba Regia
32-33 (16-17)
Vezette: Köllõ, Tombor.
Sárbogárd: Németh I. — Nacsa (5), Balogh (8), Pluhár (3), Takács (4), Bodoki II. (8), Szabó J. Zsolt (2). Csere: Szarka, Német
L., Suplicz, Szabó (1), Baki, Hegedûs, Németh II. (1). Edzõ: Bodoki György.
Ezen a mérkõzésen is a szokásos eredmény született, egy góllal kikaptunk már harmadszor zsinórban. Viszont ez egy egész más vereség volt. Egy erõsebb csapatot szorítottunk meg óriási küzdelemben, lelkes közönség elõtt. Az ellenfél a bajnokság második
helyét foglalja el.
Az elsõ félidõ minden várakozást felülmúlt. Volt olyan, hogy három góllal is vezettünk. Sajnos a félidõ hajrája az ellenfélnek sikerült jobban. Az egyébként rendkívül korrekt játékvezetõk az
idõntúli szabaddobásoknál nagyot hibáztak (amit el is ismertek),
mivel hét játékost odaengedtek a szabaddobás elvégzéséhez, ami
szabálytalan, és ebbõl gól is lett.
A második félidõben fej fej mellett haladtak a csapatok. Mi szívósan tartottuk magunkat. Sárközi tanár úr a szünetben 7-8 gólos
vereséget jósolt az ellenfél erõnlétbeli fölényére hivatkozva. Csapatunk bebizonyította ismét, hogy erõn felül is tud teljesíteni.
Mindenki a maximumot hozta ki magából, Balogh, Nacsa, ifj.
Bodoki, Pluhár tán még egy kicsit önmaguk fölé is nõttek. Jelentõs vérveszteségnek számított, hogy kapusunk, Németh Tomi az
elsõ félidõben megsérült, így Szarka magára maradt a kapuban.
Cserekapusunk mindent megpróbált, de Németh bravúrjai azért
hiányoztak.
A „B” közép ismét kitett magáért, végig fergetegesen buzdította a
fiúkat, nem rajtuk múlt. Az ellenfél edzõje és a játékvezetõk is elismeréssel szóltak a csapatunkról. Ez hízelgõ, de jobb lett volna
egy pici egygólos gyõzelem. Talán majd legközelebb.
Szombaton 11 órakor a Dunaújvárosi AC lesz az ellenfél. Az sem
lesz sétagalopp, de ilyen játékkal meglepetést okozhatunk.
Rehák Sándor
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Bakonycsernye—Sárszentmiklós 1-3 (0-1)
Bakonycsernye, 150 nézõ, vezette: Bozsak.
Bakonycsernye: Lukács, Zách, Guitprecht, Schneider, Simek A., Hajnal
(Lénárt), Varga (Galló), Simek Cs.,
Strommer, Horváth (Répási), Hanzli.
Edzõ: Horváth Zoltán.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Csanaki, Palotás, Emperger (Szabó
G.), Markovics, Huber, Bakos (Vámosi),
Szarka, Berényi. Edzõ: Masinka László.
Bakonycsernyével kezdtük az elõttünk álló „könnyebb” sorozatot, bár ebben az osztályban könnyû mérkõzés nincs.
Mind a szurkolók, mind az edzõ részérõl
csak a gyõzelem volt elfogadható eredmény — ennek megfelelõen kezdett csapatunk, és már a 7. percben egy öngóllal
vezetést szereztünk, 0:1. Továbbra is kezünkben tartottuk a mérkõzés irányítását,

de kidolgozott helyzeteink után a befejezés nem sikerült ebben a játékrészben. Egy
fordulás után a 47. percben Huber lefutotta védõjét, beadására Emperger érkezett,
aki nem hibázott, 0:2. A 60. percben
Berényi nagyszerû cselekkel játszotta magát tisztára, majd higgadtan a kapuba lõtt,
0:3. Ezután edzõnk taktikát változtatott,
visszahúzódtunk, és a kontrajátékot gyakoroltuk, de gólt már nem tudtunk elérni,
míg a hazai csapat a 80. percben szépített,
egy kipattanó labda Strommer által hálóba
került, 1:3. Edzõnk a biztos vezetés tudatában taktikai variációt próbálgatott,
melybõl gól nem született, de ziccerekig
eljutottunk, mely biztató a jövõre nézve.

A Femol-csoport eredményei:

A Déli-csoport mérkõzései:

Mezõszilas—Lajoskomárom 1-3 (0-1)
120 nézõ, vezette: Gyõri László. Gólszerzõ: Kiss, illetve Cseke, Bata (öngól), Nagy
Z. (öngól). Ifjúsági mérkõzés: 2-0.
Mezõfalva SE—Seregélyes 0-0
150 nézõ, vezette: Géringer Zoltán. Ifjúsági mérkõzés: 12-1.
Dég—Nagyvenyim SE 3-1 (2-0)
200 nézõ, vezette: Bocsi Lajos. Gólszerzõ:
Gulyás, Horváth, Kuti, illetve Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 7-2.
LMSK—Adony 3-0 (2-0)
50 nézõ, vezette: Tóth II. László. Gólszerzõ: Nyikos (2), Máté. Ifjúsági mérkõzés:
3-3.
Sárbogárd—Káloz SE 1-3 (0-1)
250 nézõ, vezette: Sülyi János. Gólszerzõ:
Bõhm, illetve Májer D., Gál, Varga. Kiállítva: Szabó, Bognár, illetve Szabó. Ifjúsági
mérkõzés: 0-3.
Enying—Baracs 3-2 (2-0)
100 nézõ, vezette: Szabó János. Gólszerzõ:
Molnár (2), Körmendi, illetve Szurma, Éliás. Ifjúsági mérkõzés: 0-4.
Cece—Tác-Csõsz 3-0 (2-0)
150 nézõ, vezette: ifj. Nagy László. Gólszerzõ: Horog, Hegedûs, Tóth. Ifjúsági
mérkõzés: 17-0.

A mérkõzést magabiztosan hozta csapatunk, éppen annyit kiadva magából,
amennyi szükséges volt a gyõzelemhez.

Mezõkomárom—Nagylók 1-6 (1-1)
Vezette: Magyar J. Gólszerzõ: Koncz, illetve Killer (2), Lendvai, Horváth,
Ponnert, Koncz (öngól).
Elõszállás—Dunapentele 0-1 (0-0)
Vezette: Császár. Gólszerzõ: Viola.
Perkáta—Füle 2-2 (1-0)
Vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Reith, Palóka, illetve Szücs (2).
Alap—Sárszentágota 5-0 (3-0)
Vezette: Nagy L. Gólszerzõ: Bánóczki (4),
Lakatos.
Kulcs—Besnyõ 2-2 (1-0)
Vezette: Piros. Gólszerzõ: Simon, Fehér,
illetve Petke, Oláh. Kiállítva: Csavajda
(Kulcs).
Zichyújfalu—Vajta 1-2 (0-0)
Vezette: Gyõri L. Gólszerzõ: Újfalusi, illetve Kovács, Simon. Kiállítva: Szegi, Káplár (Zichyújfalu).

Ezzel a gyõzelemmel megõriztük második
helyünket a tabellán, igaz, a közvetlen üldözõink közül Pálhalma veszített egyedül,
mely egyben a forduló legnagyobb meglepetése volt.
Az elkövetkezendõ két fordulóban igazi
szomszédvárak rangadóit játsszuk, mert
hétvégén Sárosd csapatát fogadjuk, majd
Abára látogatunk. Ha azt a játékot hozni
tudjuk, amit eddig mutattunk a tavaszi fordulók során, akkor két biztos gyõzelem következik, és már biztosra vehetõ lesz a
kitûzött cél elérése: a dobogó.
Ifjúsági mérkõzés:
Bakonycsernye—Sárszentmiklós 1:2
Ifjúsági csapatunk kezdi összeszedni magát, de már kabalából sem dicsérem meg
õket, csak annyit: így tovább!
Szabó Béla

Duna-Mount
Bajnokság
U11-es csapatunk a 6. fordulóban április
15-én Rácalmáson mérkõzött. A magabiztos gyõzelem mellett sok apró hiba jellemezte a találkozót. A „rutinosabb” játékosok nehezen lendültek játékba. Egyéni hibák miatt nem alakult ki folyamatos játék.
A sokpasszos, széleket bejátszó megoldások ezúttal hiányoztak. Az akarat dicsérhetõ.

Rácalmás—LSC Sárbogárd 2-8
Csapatunk: Simon Csaba, Demeter Dávid,
Barabás Tamás, Kiss Roland, Kovács Roland, Fekete Patrik, Molnár Tamás,
Wessely Adrián, Szente Máté, Varga Máté, Husvéth Tamás, Buzás Ádám, Szabó
Ádám, Németh Alex.
Következõ mérkõzés: április 23-án 16 órakor Sárbogárdon, Mezõfalva csapata ellen.
Pajor László, LSC Sárbogárd

A Roneko-csoport állása:
A Femol-csoport állása:
1. Káloz
22 16 2 4
2. Baracs
22 14 4 4
3. Lajoskomárom
22 13 4 5
4. Adony
22 14 - 8
5. Mezõfalva
21 13 3 5
6. Seregélyes
22 11 2 9
7. Nagyvenyim
22 10 3 9
8. Sárbogárd
22 10 3 9
9. LMSK
22 7 9 6
10. Cece
22 7 7 8
11. Enying
22 7 6 9
12. Mezõszilas
22 7 5 10
13. Jenõ
21 6 6 9
14. Dég
22 4 6 12
15. Tác-Csõsz
22 1 5 16
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

64- 28
50- 23
57- 34
69- 41
47- 19
51- 34
34- 39
34- 39
37- 38
29- 29
36- 47
39- 50
39- 55
23- 49
20- 59

A Déli-csoport állása:
50
46
43
42
42
35
33
33
30
28
27
26
24
18
8

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

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

13
12
10
11
9
8
8
7
6
6
6
5
3
2

5
3
5
1
4
7
7
7
6
6
4
4
7
2

2
5
5
8
7
5
5
6
8
8
10
11
10
16

46- 26
58- 31
40- 28
50- 40
42- 28
38- 29
35- 34
38- 32
46- 51
27- 36
37- 56
31- 38
25- 35
19- 69

44
39
35
34
31
31
31
28
24
24
22
19
16
8

1. Alba Regia
22 18 2 2 44-15
2. Sárszentmiklós
22 14 1 7 59-24
3. Kápolnásnyék
22 14 1 7 44-21
4. Bicske
21 13 3 5 60-23
5. Pálhalma
21 11 5 5 42-22
6. Martonvásár
22 10 4 8 37-29
7. Sárszentmihály
22 11 5 6 41-40
8. Kisláng
22 9 5 8 35-31
9. Polgárdi
22 7 7 8 24-30
10. Pákozd
22 8 1 13 37-34
11. Sárosd
22 7 3 12 28-40
12. Szabadegyháza
22 7 3 12 31-45
13. Aba-Sárvíz
22 5 5 12 24-51
14. Pusztavám
22 5 5 12 24-52
15. Bakonycsernye
22 5 3 14 20-54
16. Etyek
22 4 1 17 34-73
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

56
43
43
42
38
34
32
32
28
25
24
24
20
20
18
13
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EGÉSZSÉG

2009. április 23. Bogárd és Vidéke

Európai védõoltási hét — 2009. április 20—26.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) immár ötödik alkalommal hirdeti meg az „Európai védõoltási hét” programját. A 2005tõl évente induló rendezvénysorozat és felvilágosító kampány ebben az évben április 20-ától 26-áig kerül megrendezésre. A program célja a védõoltások fontosságának ismételt hangsúlyozása, a
kommunikáció további fejlesztése a védõoltást elrendelõk és kivitelezõk, ill. a civil lakosság között. A rendezvény keretében a polgárok felvilágosítást kaphatnak hazánk és a legtöbb európai ország oltottsági viszonyairól, a fertõzõ megbetegedések elõfordulási arányairól.
A fenti program keretében szeretnénk a lakosság körében a védõoltásokkal kapcsolatos leggyakrabban felmerülõ kérdésekre válaszolni, a védõoltások rendszerében és lehetõségeiben bekövetkezett újabb lehetõségekrõl információt adni.

Milyen betegségek ellen védenek
a csecsemõ- és gyermekkori kötelezõ védõoltások?
Kötelezõ védõoltási rendszerünk a járványügyi szempontból legnagyobb jelentõséggel bíró fertõzõ megbetegedések ellen nyújt
védelmet, ezek a következõk: tuberkulózis, gennyes agyhártyagyulladás (egy bizonyos kórokozó ellen), torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, fültõmirigy-gyulladás, kanyaró, rózsahimlõ, fertõzõ májgyulladás („B” típusú kórokozó ellen) és a gyermekbénulás. A védõoltásokat a megszületést követõen életkorhoz, ill. iskolai osztályokhoz kötötten térítésmentesen kapják meg a gyermekek. A oltások beadása, annak nyomon követése, dokumentálása
a háziorvos, a védõnõ és az ÁNTSZ munkatársainak a feladata.
A jelenleg érvényes, 2006. január 1-jétõl életbe lépett védõoltási
rendszerben a világon elérhetõ, minden szakmai követelménynek
eleget tévõ oltóanyagokkal oltunk. A szamárköhögés elleni vakcina már ún. „sejtmentes”, a gyermekbénulás oltóanyaga már nem
élõ, hanem elölt vírust tartalmaz, minimálisra csökkentve a védõoltásokat követõ nem kívánatos események gyakoriságát. (Az ún.
nem kívánatos események szinte kivétel nélkül rövid idõn belül
rendezõdõ, nem maradandó jellegû, átmeneti egészségi problémák, pl. láz, fájdalom, helyi reakciók stb.) Az ún. „higanyos” oltások már nincsenek forgalomban, bár alkalmazásuk és a korábban
felvetett bizonyos értelmi fogyatékosság kialakulásának összefüggését nem igazolták a WHO által végzett vizsgálatok.
A többkomponensû védõoltásoknak köszönhetõen a „szúrások”
száma is csökkent.

Miért szükségesek napjainkban is az elõbb említett
védõoltások? Hiszen a legtöbb megbetegedéssel
a fentiekben felsoroltakból már nem találkozunk
(pl. gyermekbénulás, szamárköhögés, torokgyík,
kanyaró, tuberkulózis stb.).
Azokban az európai országokban, ahol a rosszabb egészségügyi
és szociális ellátás, vagy egyéb okok (pl. oltási fegyelem csökkenése, bizonyos védõoltások „önkéntessé” tétele) miatt a lakosság oltottsági aránya csökken, idõrõl idõre járványok ütik fel a fejüket.
Az utóbbi években erre példa a kanyaró, a gyermekbénulás, a tuberkulózis, a szamárköhögés járványos megjelenése földrészünk
egyes területein, esetenként súlyos, halálos szövõdményekkel. Az
európai lakosság viszonylag nagy mozgásával (turizmus, munkavállalás, tanulmányutak) a fertõzések hazánkba behurcolhatók,
vagy mi is kerülhetünk egy utazás alkalmával fertõzõ, beteg ember közelébe. Oltatlan gyermek vagy felnõtt szervezete fogékony
ezekkel a kórokozókkal szemben, a betegség kialakul, esetlegesen súlyos, végzetes szövõdményeket okozva. Veszélyes oltatlannak maradni!
A fertõzõ betegségek elleni hatásos védelem egyik alappillére a
védõoltások alkalmazása. Magyarországon az oltottsági arány
megközelíti a 100 %-ot (a WHO célkitûzése az európai régióban
a 90 % elérése), ez az egészségügyi ellátó rendszer és a civil lakosság igen jó együttmûködését mutatja ezen a területen.
A WHO célja természetesen bizonyos fertõzõ megbetegedések
teljes felszámolása (pl. járványos gyermekbénulás, kanyaró, rózsahimlõ).

Csak a csecsemõ- és gyermekkorra korlátozódnak
a kötelezõ védõoltások?
Bizonyos fertõzõ betegségek megjelenésekor egy adott közösségben a tisztiorvos elrendelheti a megbetegedés szempontjából veszélyeztetett emberek számára a védõoltást, és/vagy a megelõzés
egyéb formáit, pl. immunglobulin adását, antibiotikum szedését.
Ilyen esetek pl. a járványos agyhártyagyulladás, a májgyulladás A
típusának észlelése, vagy esetlegesen veszett állat harapását követõ eljárás. Saját magunk és környezetünk számára is fontos, hogy
az elrendelt járványügyi intézkedésnek eleget tegyünk.
Egyes munkakörökben a fertõzõdés nagyobb veszélye miatt kötelezõ védõoltásokat javasolnak, ill. írnak elõ (pl. májgyulladás B típusa elleni, influenza elleni, kullancs által terjesztett agyvelõgyulladás elleni védõoltás).

A kötelezõ védõoltásokon kívül milyen vakcinákhoz
tudunk hozzájutni Magyarországon,
és milyen esetekben lehet indokolt ezek alkalmazása?
Két éven aluli csecsemõk és kisdedek számára 2008. október 1-jétõl szüleik térítésmentesen igényelhetik az ún. pneumococcus
baktérium elleni vakcinát. Ez a baktérium a csecsemõkben és
gyermekekben leggyakrabban a fülben, légutakban okoz szövõdményekkel járó fertõzéseket, de vezethet ún. súlyos véráramfertõzéshez, agyhártyagyulladáshoz is, ha a kórokozó megbetegedést okoz. Az oltással és beadás módjával, idejével kapcsolatos
kérdésekkel forduljon gyermeke háziorvosához!
További megfontolás kérdése lehet még csecsemõk és kisgyermekek esetében a rotavírus, az ún. RSV-vírus és a bárányhimlõt okozó vírus elleni oltások beadása. Ezek az oltások térítés ellenében a
gyermek háziorvosánál igényelhetõek. A megbetegedéssel járó
kockázatot, az esetleges oltást követõ nem kívánatos események
valószínûségét illetõen kérjen megfelelõ szakembertõl tanácsot.
Igényelhetõ, de térítésköteles védõoltások továbbá a kullancs
terjesztette agyhártya-és agyvelõgyulladás elleni védõoltás, az influenza elleni védõoltás (életkor, alapbetegség, munkakör alapján
lehet ingyenes), bizonyos típusú agyhártyagyulladás és májgyulladás elleni védõoltás. Az utóbbi évek új felfedezése a HPV, azaz a
humán papillóma vírus elleni vakcina. Ezt a védõoltást elsõsorban serdülõ és fiatal lányok számára ajánlják, mert a vírussal való
fertõzõdés (szexuális kapcsolat útján) a késõbbiekben méhnyakrák kialakulásához vezethet.
Különleges esetet képez, ha olyan földrajzi területre utazunk,
ahol bizonyos, nálunk elõ nem forduló, fertõzõ megbetegedéseket megkaphatunk (pl. sárgaláz). Ebben az esetben kérjük háziorvosunk segítségét, de fordulhatunk bizalommal az ÁNTSZ munkatársaihoz is, vagy a védõoltási tanácsadók dolgozóihoz is.

Hová és kihez fordulhat a civil lakosság, ha az oltásokkal
kapcsolatosan további kérdéseik vannak?
(Oltások beadását követõen fellépõ esetleges
szövõdmények, a védõoltások szükségessége,
utazáskor ajánlott védõoltások stb.)
Mindannyiunk számára fontos, hogy a védõoltásokkal kapcsolatosan kiadott tájékoztatás szakmailag megfelelõ, kompetens intézmény, személy által történjék. Háziorvosukon kívül készséggel
adnak választ kérdéseikre az ÁNTSZ dolgozói, a védõoltási tanácsadókban dolgozó szakemberek. Amennyiben az internet segítségével szeretne még több információhoz jutni, a
www.oltásbiztonság.hu magyar nyelvû honlapot ajánljuk a lakosság figyelmébe.
Dr. Sasvári Ildikó kistérségi tisztiorvos,
dr. Müller Cecília kistérségi tisztifõorvos
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KÖZÖSSÉG

Hírek Alapról
Bûnmegelõzés
Az alapi Arany János Mûvelõdési Házban az ORFK kiállítási
anyagából nagy érdeklõdés mellett rendeztek vándorkiállítást.
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Az iskolások mellett az óvodások is megtekintették a kiállítást, de
sok felnõtt és nyugdíjas is eljött. Méhes Dóra, a sárbogárdi rendõrkapitányság bûnügyi osztályának bûnmegelõzési elõadója vezette végig az érdeklõdõket és tartott egyúttal elõadást a bûnmegelõzés fontosságáról.
A fiatalokat leginkább a droggal kapcsolatos veszélyek érdekelték, s persze tanulságosak voltak számukra azok a tablók is, amelyek a diszkóbalesetek, rablás, erõszak veszélyeire hívták fel a figyelmet. Sajnálatos, hogy már vidéken is egyre nagyobb gond a
fenti bûncselekmények terjedése.

Kiállítás
Bú József fafaragó kiállításának Sárbogárd után újabb helyszíne
az alapi kultúrház emeleti terme. Aki eddig nem látta még a fából
készült alkotásokat, az még megteheti.

Kistérségi fesztivál
Rendkívül nagy az érdeklõdés az alapi mûvelõdési ház szervezésében hétvégén, szombaton megrendezésre kerülõ kistérségi mûvészeti fesztivál iránt. Száznál többen jelentkeztek. Az egész napos rendezvény végén este gálamûsoron mutatkoznak be a legjobbak.
Hargitai Lajos

U13-as bajnokság

Meghívó

Április 19-én (vasárnap) a sárbogárdi pályán játszott korosztályos csapatunk. 4 csapat: Baracs, Mezõfalva, Sárszentmiklós,
Sárbogárd tornarendszerben küzd a megyei döntõbe jutásért.
Kettõ mérkõzést játszottunk.
LSC Sárbogárd—Mezõfalva 3-1
LSC Sárbogárd—Sárszentmiklós 0-0
Önmagunkhoz képest gyengébben játszottunk. Kicsit fáradt és tompa volt a társaság.
Az utolsó passzok rendre elakadtak. Ismét
gond volt a helyzetkihasználással.
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, Kovács Roland, Kiss Roland, Farkas József, Kovács Kornél,
Szente Márkó, Szunyogh Richárd, Keresztes Imre.
A mérkõzéseket Szabó Attila sporttárs vezette. Köszönet a korrekt, nevelõ hozzáállásért.
J csoport

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

1. LSC Sárbogárd
2. Sárszentmiklós
3. Mezõfalva
4. Baracs

13 11
13 6
13 5
13 1

2 3 4
1 7
- 12

46 7 35
22 12 21
27 26 16
10 58 3

Következõ torna: 2009. május 3-án Baracson.
Pajor László, LSC Sárbogárd

szeretettel meghívja Önt és kedves családját az iskola

TÉRSÉGI GÁLAMÛSORÁRA.
Fellépõ tánccsoportok:

SÁRSZENTMIKLÓS, CECE, PUSZTAHENCSE ÉS
DUNAVECSE NÉPTÁNCEGYÜTTESEI.

Helyszín: mûvelõdési ház, Sárbogárd.
Idõpont: 2009. május 9. 13 óra.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Belépõjegyek a helyszínen kaphatók!

Köszönet
Március 28-án lelkes önkéntesek szépítették az óvodánk
udvarát. 12 madárberkenyecsemete került elültetésre,
melyet saját maguk vásároltak, és befestették az udvari
fajátékokat is.
Köszönetemet fejezem ki az
önzetlen munkáért a Honvéd Bajtársi Egyesületnek, a
FÜBE, a Városszépítõ és
Hagyományõrzõ Egyesület
és a Rétszilasért Egyesület
tagjainak. Szeretném megköszönni Horváth Józsefnek
a korhadt fák kivágását.
Bõdiné Boros Csilla,
a töbörzsöki óvoda vezetõje
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

Túrós-hagymás galuska
Hozzávalók: 1 szál póréhagyma, 1 közepes fej hagyma, 2 evõkanál olaj, só, bors,
2 dl tej, 2 tojás, 40 dkg finomliszt, 40 dkg
tehéntúró, 4 dl tejföl, 8 vékony szelet
húsos szalonna (bacon), 3-4 szál petrezselyem.
Elkészítés: a pórét és a hagymát megtisztítjuk, felkarikázzuk. Nagyobb serpenyõben felforrósítjuk az olajat, aranybarnára
pirítjuk benne a hagymát, aztán rádobjuk
a pórét, meghintjük sóval és frissen õrölt
borssal; fedõ alatt, mérsékelt tûzön megfonnyasztjuk. A tejbõl, tojásokból, lisztbõl (ízlés szerinti sóval) galuskatésztát
készítünk. Kifõzzük, és azonnal a hagymás zsiradékba forgatjuk. A túrót és a tejfölt összedolgozzuk, lazán a galuskához
keverjük, és az egészet sütõedénybe terítjük. A tetejére tesszük a szalonnaszeleteket, és addig sütjük, amíg a szalonna ropogósra pirul (30-35 perc). Megszórjuk
finomra vágott petrezselyemmel, és minél hamarabb tálaljuk. Tejfölt is kínálhatunk hozzá.

Pingvinszelet
Hozzávalók: a piskótához — 6 db tojás,
16 dkg finomliszt, 3 dkg kakaópor, 15 dkg
kristálycukor, 1 csomag sütõpor, 3
evõkanál víz, csipet só; a krémhez — 5 dl
tejszín 3 dl tej, 10 g zselatin, vagy tortazselé. A mázhoz: 35 dkg étcsokoládé, 10
dkg margarin, 1,5 dl tej.
Elkészítés: a tojásokat szétválasztjuk. A
fehérjét és a fél adag cukrot kemény habbá verjük, a sárgáját, a vizet, a cukor másik felét és a sót krémesre keverjük. A fehérjehabhoz hozzáadjuk a sárgájából készült masszát, a liszttel elkevert sütõport,
a kakaót, és vigyázva összekeverjük. Beleöntjük egy margarinnal kikent, kilisztezett tepsibe, és elõmelegített sütõben 190
fokon 15-20 percig sütjük. A megsült piskótát rácsra téve kihûtjük, majd kettévágjuk. A zselatint 1/2 dl tejben feloldjuk,
majd a maradék tejhez öntjük, és abban
teljesen felolvasztjuk. A tejszínt habbá
verjük, hozzáadjuk a zselatinos tejet, és
még néhány percig keverjük. A mázhoz a
tejet, margarint és csokoládét lassan felmelegítjük, ameddig nem kezd sûrûsödni, majd levesszük a tûzrõl. A piskóta alsó
részét a tepsibe rakjuk, rákenjük a krém
felét, és ráöntjük a csokoládémáz harmadát, rákenjük a krém másik felét, majd
betakarjuk a piskóta felsõ részével. A tetejére öntjük a csokoládémáz maradékát.
Hûtõbe rakjuk (legjobb 1 éjszakán át a
hûtõben pihentetni), szeleteljük.

2009. április 23. Bogárd és Vidéke

MAGÁNBESZÉD
Hogy is hívják ezt a parkot? Ja, tudom már,
ez az Ifjúsági park. Állítsd meg a kocsit pár
percre, nosztalgiázni akarok! Hány éve is
volt? Legalább negyven. Nem igaz,
mennyire múlik az idõ! Hát, kérlek szépen,
én azóta nem jártam erre. Látod azokat a
fákat? Egész kis liget ez már. Jó vastag fatörzsek. Na, tudd meg, ezeket a fákat én is
ültettem. Csodálkozol, mi? Tán harmadikos gimisek voltunk. Várjál, hogy is volt?
Nahát, ugye, akkor az egész osztály egy
KISZ-alapszervezetként is mûködött. Röhej, de így volt. És akkoriban épp az volt a
divat, hogy minden alapszervezetnek maga az osztályfõnök volt a tanácsadó tanára,
vagy micsodája. Létezett ez a fogalom,
hogy társadalmi munka. Ingyen kellett
megcsinálni valamit, és még büszke is volt
az illetõ, hogy õ a társadalomért áldozatot
hozott. Az embereket idõnként mozgósították társadalmi munkára, például vashulladékot gyûjtöttek, iskolát meszeltek,
járdát betonoztak. Na, és a pártbizottságnál, vagy hol kitalálták, hogy a vásárteret át
kell helyezni egy tágasabb területre, mert
kicsi a mérete. Viszont az így üresen maradt földdarabot parkosítani kell. Természetesen társadalmi munkával. Akkor még
volt tanítás szombaton is, gondolom, valamikor szombat délután ásóval, kapával felszerelve kivonult a KISZ-alapszervezet
brigádja parkosítani. Nem tudom, õsszel
volt-e vagy tavasszal, de az biztos, hogy
csúnya hideg volt, kellemetlen szél fújt, fázott a kezem. Gödröket ástunk a vesszõnyi
kis csemetéknek, és kiültettük õket. Én
meg dühöngtem, utáltam az egészet. Ott
volt nem messze a szovjet laktanya, ide jártak ki focizni a ruszki katonák, és én hangosan méltatlankodtam, hogy parkosítom

nekik ezt a részt, hogy még jobban érezzék
magukat a vendéglátó Magyarországon.
Volt akkor az a szöveg, hogy „az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet alakulatok”. Ezen mindenki röhögött, mert biztosak voltunk abban, hogy ezek sosem
mennek ki innen ebbõl az országból. És
még mi fásítjuk nekik a futballpályájuk
szélét? Elég az hozzá, hogy hangosan
dühöngtem. Akkor vettem észre, hogy a
hátam mögött ott áll Rudi bácsi, az
osztályfõnök. No, és ott ekkor azt mondja
nekem:
— Na, figyelj ide, Ildi! Ha évek múlva a
gyerekeddel vagy az unokáddal kijössz ide,
és ezek a vesszõk már komoly fákká nõnek,
majd büszkén mondani fogod, hogy íme,
ezt és ezt a fát én ültettem.
Én félig gyerekfejjel nem tudtam még elképzelni, hogy ezek a venyige nagyságú
pálcikák egyszer tényleg megnõnek, és fa
lesz belõlük. És látod, igaza volt az öregnek. Ilyen az élet! Sok hülyeség volt akkoriban, például a pártbizottság meg maga a
KISZ, de mondjuk, ma aligha lehetne
megszervezni a mai gimistákkal egy ilyen
faültetést. Ma az emberek nem érzik a magukénak a városukat, és jót nevetnének
azon, aki ingyen munkát vár el tõlük. Na,
meg akkor nem volt ám szinte senkinek
autója, hogy errefelé furikázzon, ha kedve
szottyan rá.
De az biztos, hogy ahogy így elnézem ezt a
kis erdõcskét, hát esküszöm, büszke vagyok. Büszke, bizony!
Na jó, kinosztalgiáztam magam, indíthatod a kocsit.
(L. A.)
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A LEGFONTOSABB
Rejtvény
Egy kis biológia.
Mik ezek az állatok?

Történt egyszer, hogy a nagy erdei tisztáson összegyûltek az állatok, és azon kezdtek tanakodni, hogy mi a legfontosabb az
életben.
— Szerintem a legfontosabb dolog az életben a barátság — mondta az egér, és a lajhárhoz fordult. — És szerinted?
— A nyugalom! — mondta az, és ásított
egyet.
— Á, annál sokkal fontosabb az ész! — legyintett a róka.
— Szerintem... — kezdte volna a kaméleon, de a többiek rögtön letorkollták.
— Ugyan, mit tudsz te errõl?!
— Te kis köpönyegforgató! — tette hozzá
a róka.
— A legfontosabb dolog az életben a muzikalitás! — trillázta a fülemüle.
— Hát, nem mondom, az is lényeges, de a
legfontosabb mégiscsak a szerelem — brekegte a béka, mert éppen tavasz volt.
— Szerintem... — kezdte volna megint a
kaméleon, de a többiek újra csak lehurrogták.
— Majd pont te mondod meg, aki nem
tudsz semmi mást, csak a színedet változtatni?!
— A legfontosabb dolog az életben a szépség! — folytatta a beszélgetést az õz. — És
a kecsesség!
— Akkor már inkább a gyorsaság! — rikkantotta közbe a nyúl.
— Ez ostobaság! — vetette ellen a pocok.
— A legfontosabb az, hogy legyen mindig
mit enned.
— Szer... — a kaméleon már csak eddig jutott, mert a többiek megint beléfojtották a
szót.
— Ha még egyszer meg mersz szólalni,
még meg is verünk! — mondta a róka, aki
valami okból még külön is haragudott rá.
— Na, hol is tartottunk?
— Ott — ismételte meg a pocok —, hogy a
legfontosabb a tele has.
— Ez mindig csak zabálna! — sziszegte a
kígyó. — Még egy ilyen haspókot!
— Miért, akkor szerinted mi a legfontosabb? — kérdezte sértõdötten a pocok.

— A hajlékonyság és a rugalmasság — válaszolta a kígyó.
— Márpedig én mégis azt mondom... —
kezdte volna az õz, de ebben a pillanatban
megzörrent a bozót, és kilépett belõle az
oroszlán és a medve.
— Na, te mit gondolsz, medve komám? —
kérdezte az oroszlán társától. — Mi a legfontosabb?
— Nem tudom eldönteni. De talán te meg
tudod mondani — fordult a medve a sashoz, aki csak most csatlakozott hozzájuk.
— Ó, hogyne — válaszolta a sas. — Szerintem a barátság.
Azzal bekapta az egeret.
— Szerintem az ész — mondta az oroszlán,
és széttépte a rókát.
— Szerintem a nyugalom — mondta a
medve, és megölte a lajhárt.
— Szerintem a muzikalitás — mondta a
sas, és megfojtotta a fülemülét.
— Szerintem a szerelem — mondta az
oroszlán, és eltaposta a békát.
— Szerintem a szépség — mondta a medve, és agyonsújtotta az õzet.
— Szerintem a hajlékonyság — mondta a
sas, miközben felragadta a kígyót, és elrepült vele.
— Szerintem a gyorsaság — mondta az
oroszlán, és felfalta a nyulat.
— Szerintem az, hogy mindig legyen mit
enned — mondta a medve, és elnyelte a
pockot.
Csend támadt. Aztán a medve megtörölte
a száját, és azt mondta:
— Na, azt hiszem, mehetünk.
Azzal az oroszlánnal együtt szép komótosan elballagtak a bozótoshoz, majd eltûntek benne.
— De most tényleg, medve! — hallatszott
az oroszlán hangja valahonnan messzirõl
— Szerinted mi a legfontosabb?
— Szerintem... — motyogta a tisztáson a
kaméleon egy barna földrög képében —
Túlélni...
Forrás: Tanulságos mesék

1. A legnagyobb testû ormányos, szárazföldi állat.
2. Az állatok királya.
3. A sivatag hajója.
4. Csíkos, páratlan ujjú, patás állat. A ló
rokona.
5. Veszély esetén a homokba dugja a fejét.
6. Vízben élõ hüllõ, tojásokkal szaporodik.
7. Nem kell neki létra, hogy elérje, amit
meg akar enni.
8. Nem pénzt hord az erszényében.
9. Sivatagos tájakon él, dögevõ.
Beküldési határidõ: április 28.
Sok szerencsét!

Megfejtés
1. Káposzta, 2. Szindbád, 3. Mirigy
Helyes megfejtést küldött be: Huszár
Fruzsina Ágota (Sárbogárd), Sáfrány
Trudika (Sárbogárd).
A szerencsés nyertes:

Huszár Fruzsina Ágota
Sárbogárd, Ady Endre út 213.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

Heti idõjárás
A következõ napokban a
több-kevesebb
napsütés
mellett idõnként megnövekszik majd a felhõzet, de
legfeljebb csak a hét közepe
táján lehet kisebb csapadék. Marad a
kellemesen meleg idõ, viszont idõnként
megélénkülhet a délkeleties légmozgás.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Április 25., 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 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Fogadóóra 12.35 Stílus 13.05 Özönvíz 14.40
Rangadó 16.00 Teknõc a láthatáron 16.30 Nyugat 100
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
Fûszerek hercegnõje 21.55 89-es FilmKlub 22.00 Volt-e
vagy sem? 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.10
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Receptklub 6.05
Egy letûnt világ 6.30 Digimonok 6.55 Kölyökklub 8.50
Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30
Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Forma 1 14.30 Mr. És Mrs Smith 15.20 Eltûntnek nyilvánítva 16.20 A Poszeidon kaland 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 RTL Boksz Klub 20.55 Tökös csaj
22.50 Kill Bill 1.00 Dilishow 1.35 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.40 Mókás állatvilág 10.10
Doktorológia Leslie Nielsen módra 10.35 Szurikáták udvarháza 11.00 A világ legerõsebb emberei 11.35 Kalandjárat 12.05 Babavilág 12.40 Hegylakó 13.40
Charlie – Majom a családban 14.40 Száguldó vipera
15.40 Áldott jó nyomozó 16.35 A keresztapus 18.30 Tények 19.05 10! 20.05 Lara Croft: Tomb Raider 2. – Az
élet bölcsõje 22.05 Van Helsing 0.35 A dzsungel markában 2.10 Mentõhelikopter 3.00 Drága testek 3.45
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
Corvinus Egyetemen az MR1-Kossuth Rádió 15.35 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 20.40 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 26., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!”
9.10 Engedjétek hozzám… 9.20 Katolikus krónika 9.45
Egyházi naptár 10.00 Unitárius magazin 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.30 Az utódok reménysége 11.00
Szerb ortodox liturgia 12.00 Hírek 12.05 TS - Bajnokok
Ligája magazin 12.35 Popova Aleszja 13.10 5 óra 40
14.30 Extra – Kultúrháttér 15.00 Bartók Táncegyüttes
50 15.30 Légfrissítõ 16.00 Fõtér 16.55 Kultúrház 17.50
Panoráma 18.25 A mi kis városunk 18.55 Magyarország története 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A szólás szabadsága 22.00 Múlt-kor 22.30 Hírek 22.35 Sporthírek
22.45 TS – Sport 7 23.40 TS – Motorsport 0.10 MTV
Hangerõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infománia 6.25
Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.20 Winx Club 8.40 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.05 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.25 Star Wars – A klónok háborúja 9.50 Így
készült: Álom. net 10.15 Receptklub 10.35 Játék 11.35
MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Tuti gimi 12.50 A dadus 13.20 Magyar Autósport-magazin 13.30 Forma 1
16.15 Pasifaló 16.45 Kaktusz Jack 18.30 Híradó 19.05
Cobra 11 20.00 Hollywoodi õrjárat 22.20 Heti hetes
23.40 Portré 0.15 Igaz történet – A késõn kezdõ
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 10.00 Dokik 10.25 Világszám 10.55
Két testõr 11.25 Stahl konyhája 12.00 Quantum Leap –
Az idõutazó 12.50 Miért pont Brian? 13.50 Flash Gordon 14.50 Smallville 15.50 Rex felügyelõ 16.50 Csapatcsere 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Titkok könyvtára – A Szent Lándzsa-küldetés 21.50 James Bond: A világ nem elég 0.20 Képírók 2.05 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Református 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 27., 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 13.35 Roma
Magazin 14.05 Domovina 14.35 Átjáró 15.05 Pénz-vidék 15.35 Szívtipró gimi 16.25 Szempont 17.20 Szabad
egy menüettre? 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 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 13.35 Faragjunk férfit 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 0.30 Reflektor 0.50 Bundesliga
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.10 Stahl konyhája 9.20 JóbanRosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.30 Teleshop 11.35
Üvöltõ szelek 13.30 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: Arcátlanság 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 13.21 Egy rendezõ naplójából 13.30 A görög
katolikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 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 28., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 Fizikaóra
– Yvon Fortin 10.00 Szomszédok 11.10 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa di Rivombrosa 13.10
Színek és ízlések 13.35 Srpski ekran 14.05 Unser
Bildschirm 14.35 Kézfogás 15.05 Sírjaik hol domborulnak… 15.35 Szívtipró gimi 16.25 A la Carte 17.20 Szabad egy menüettre? 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!
21.25 Életképek 22.10 Kedd este 22.50 Kultúrház 23.00
Mobilvers 23.05 Az útókor ítélete 23.35 Bartók
Táncegyüttes: Gála - I. rész
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 Robin és Marian 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
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.10 Stahl konyhája 9.20 JóbanRosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop 11.40 Betartott történet: Oksana Baiul története 13.30 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 Szüle-

2009. április 23. Bogárd és Vidéke
tett feleségek 22.40 Rúzs és New York 23.40 A médium
0.30 Tények este 1.00 Európa Expressz 2.35 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 kultúráról 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég
a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.22 Hogyan hallgassunk rádiót? 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 29., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Nyári álmok 9.55 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
15.05 Kormányváró 15.35 Szívtipró gimi 16.25 A TV
ügyvédje 17.20 Szabad egy menüettre? 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
TS – Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda este 23.40 Lapozó 0.10 Bartók Táncegyüttes: Gála –
II. rész
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 13.50 Háborúzni mentem,
Kelly! 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 Hiába futsz 23.20 Borotvaélen 1.05
Reflektor 1.25 Dilishow
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.10 Stahl konyhája 9.20
Jóban-Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop
11.40 Botcsinálta tanerõ 13.30 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 13 nap –
Az idegháború 3.05 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 13.24 Hanyas vagy? 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 30., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Nyári álmok 9.55 Szomszédok
11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa
di Rivombrosa 13.10 Érmelléki barangolások 13.35
Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 Átjáró 15.05
Múlt-kor 15.35 Szívtipró gimi 16.25 Schönbrunn – A
szépség forrása 17.20 Szabad egy menüettre? 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 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 2. 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 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon
kívül 23.50 Európai idõ

Bogárd és Vidéke 2009. április 23.
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Stahl konyhája 9.20 Jóban-Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt
10.35 Teleshop 11.40 Ami sok, az sokk 13.30
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 A Bourne-rejtély
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 13.26 Mac vedel, a bûnbánó kalózkísértet 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

Május 1., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Egy szelet kenyérben
10.00 Árgyélus királyfi 10.25 A kiskakas gyémánt félkrajcárja 10.45 Nikki, észak vad kutyája
12.00 Hírek 12.05 Asterix és a nagy csata 13.30
Carol utazása 15.20 Halhatatlanok Társulata
16.15 100 év – Játék a színház 17.05 Különös éjszaka volt 18.00 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet
19.25 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.05 Beugró 21.05 Tûzvonalban 22.00 Hírek
22.05 Szabad egy menüettre? 22.20 TS –
Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés felvételrõl
RTL KLUB: 5.30 WS teleshop 6.00 Kölyökklub
9.35 Receptklub 9.45 A cirkusz világa 12.00 Hírek
12.25 My girl – Az elsõ szerelem 14.20 Dutyi dili
16.25 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.00 A széf
20.00 Micsoda nõ! 22.30 Kill Bill 2. 1.10 Asszonymaffia: Forró fogadtatás 1.40 Itthon
TV2: 6.00 TV2 Matiné 8.40 Gondos bocsok – Utazás 10.05 Õslények országa 11.35 Egyiptom hercege 13.15 Egértanya 15.00 Jöttem, láttam, beköltöztem 16.50 Manhattan kicsiben 18.30 Tények 19.05 Mr. És Mrs. 20.05 Hal a tortán 21.05
Queen Sized – Tömör a gyönyör 22.45 2 nap Párizsban 0.35 Az operaház fantomja
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.03 A természet lágy ölén 6.00 Ünnep reggelén 8.04 Rádiószínház 8.51 Halász Judit énekel
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég
a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó
13.04 Rádiószínház 13.24 Egy rendezõ naplójából
- Biblia 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 1889. május 1. – Mi maradt belõle? 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 25., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: Cece—Tác-Csõsz (100’), S.bogárd—Káloz (100’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Lónay Gyula könyvbemutatója Kálozon (142’), Orchidea- és motorkiállítás
(ism. 65’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Pingpong:
S.bogárd—Enying (43’) és S.bogárd—Szabadbattyán
(75’), Kézi: S.bogárd—Alba Regia (70’), A háború gyermekei (6’)
Április 26., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Dr.
Lónay Gyula könyvbemutatója Kálozon (142’), Orchidea- és motorkiállítás (ism. 65’) 13.00 Heti híradó
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 Heti híradó
20.00 Evangéliumi Keresztények Gyülekezete: A szív
(66’), Erdélyi tájak (39’)
Április 27., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Pingpong:
S.bogárd—Enying (43’) és S.bogárd—Szabadbattyán
(75’), Kézi: S.bogárd—Alba Regia (70’), A háború gyermekei (6’) 13.00 Heti híradó 15.00 Foci: Cece—TácCsõsz (100’), S.bogárd—Káloz (100’) 19.00 Heti híradó
20.00 Illényi Katica tavaszi koncertje (110’), Sárbogárdi
makettkiállítás (45’)
Április 28., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Evangéliumi Keresztények Gyülekezete: A szív (66’), Erdélyi tájak
(39’) 13.00 Heti híradó 15.00 Illényi Katica tavaszi koncertje (110’), Sárbogárdi makettkiállítás (45’) 19.00 Heti híradó 20.00 A LÁRKE tájékoztatója (60’), Zichy Aladár elõadása (kb. 90’), Aratás Nagylókon (ism. 22’)

Április 29., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A LÁRKE
tájékoztatója (60’), Zichy Aladár elõadása (kb. 90’), Aratás Nagylókon (ism. 22’) 13.00 Heti híradó 15.00 U13
(43’), Hangverseny a templombúcsún (64’), A Márkus-birtok szeretete (ism. 46’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Pingpong: S.bogárd—Fejérvíz (40’), Foci:
S.miklós—Sárosd (100’), Megyei foci-összefoglaló
(65’)
Április 30., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Pingpong: S.bogárd—Fejérvíz (40’), Foci: S.miklós—
Sárosd (100’), Megyei foci-összefoglaló (65’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 A LÁRKE tájékoztatója (60’), Zichy
Aladár elõadása (kb. 90’), Aratás Nagylókon (ism. 22’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Evangéliumi Keresztények Gyülekezete: A szív (66’), Erdélyi tájak (39’)
Május 1., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 U13
(43’), Hangverseny a templombúcsún (64’), A Márkus-birtok szeretete (ism. 46’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Evangéliumi Keresztények Gyülekezete: A szív
(66’), Erdélyi tájak (39’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
A LÁRKE tájékoztatója (60’), Zichy Aladár elõadása (kb.
90’), Aratás Nagylókon (ism. 22’)
***
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 23., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
(9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00 Foci: Cece—
Tác-Csõsz (95’), Sárbogárd—Káloz (97’)18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Húsvéti ref. istentisztelet (84’), Tûzszentelés a katolikusoknál (109’)
Április 24., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárbogárd—Alba Regia kézi (81’), Sárbogárd—Szabadbattyán asztalitenisz (72’) 13.00 Heti híradó 14.00 Húsvéti ref. istentisztelet (84’), Tûzszentelés
a katolikusoknál (109’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Horvátország – 1. (38’), Filmszemle (29’),
Tubanégyes Hantoson (60’), Koszorúcska (50’)
Április 25., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Foci: Cece—Tác-Csõsz (95’), Sárbogárd—Káloz
(97’)13.00 Heti híradó 14.00 Természeti értékeink – 8.
(17’), Az én kis falum: Cece (17’), Dr. Lónay Gyula
könyvbemutatója (143’)18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Sárbogárd—Alba Regia kézi (81’), Sárbogárd—Szabadbattyán asztalitenisz (72’)
Április 26., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Természeti értékeink – 8. (17’), Az én kis falum:
Cece (17’), Dr. Lónay Gyula könyvbemutatója (143’)

13.00 Heti híradó 14.00 Horvátország – 1. (38’), Filmszemle (29’), Tubanégyes Hantoson (60’), Koszorúcska
(50’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Húsvéti ref. istentisztelet (84’), Tûzszentelés a katolikusoknál (109’)
Április 27., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Sárbogárd—Alba Regia kézi (81’), Sárbogárd—Szabadbattyán asztalitenisz (72’) 13.00 Heti híradó 14.00
Foci: Cece—Tác-Csõsz (95’), Sárbogárd—Káloz (97’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Természeti
értékeink – 8. (17’), Az én kis falum: Cece (17’), Dr.
Lónay Gyula könyvbemutatója (143’)
Április 28., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Húsvéti ref. istentisztelet (84’), Tûzszentelés a katolikusoknál (109’) 13.00 Heti híradó 14.00 Természeti értékeink – 8. (17’), Az én kis falum: Cece (17’), Dr. Lónay Gyula könyvbemutatója (143’)18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Horvátország – 1. (38’), Filmszemle (29’),
Tubanégyes Hantoson (60’), Koszorúcska (50’)
Április 29., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Horvátország – 1. (38’), Filmszemle (29’), Tubanégyes Hantoson (60’), Koszorúcska (50’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárbogárd—Alba Regia kézi (81’), Sárbogárd—Szabadbattyán asztalitenisz (72’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Foci: Cece—TácCsõsz (95’), Sárbogárd—Káloz (97’)

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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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 30 435 9021
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
MINÕSÉGI ABLAK, AJTÓ, REDÕNY,
SZÚNYOGHÁLÓ a gyártótól.
INGYENES felmérés és beépítés!
10 év GARANCIA! K-THERM KFT.,
Seregélyes. 06 (30) 293 3399
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
SZÉKESFEHÉRVÁRON
2
a Tóvárosi-lakótelepen ELADÓ egy 53 m -es
FELÚJÍTOTT, KÉT SZOBA HALLOS
FÖLDSZINTI LAKÁS.
Érdeklõdni: 06 (22) 321 247-es számon,
17 óra után lehet.
37/185/85 FÉRFI TÁRSÁT KERESI
SÁRBOGÁRDRÓL. 06 (30) 357 8036
KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS,
TB-ÜGYINTÉZÉS, egyéni vállalkozók és
társaságok részére. Hívjon! 06 (30) 962 4098
KÉTÉVES CSALÁDI HÁZ eladó Sárbogárdon.
06 (70) 773 1172
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

TAVASZI AKCIÓ
a Flóra Bababoltban!
SIESTA CIPÕVÁSÁR!
Tipegõk –10 %,
szandálok –20 %, cipõk –25 %
KEDVEZMÉNNYEL A KÉSZLET EREJÉIG!
Nagy választékban Disney mintás termékek:

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.
Lakás eladó. 06 (30) 209 9371. (345749)
Országos
Otthoni
Munka
Program!
www.otthonimunka.biz/kajarijutka (345749)
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(345692)

Korhatár nélküli személyi kölcsön nyugdíjasoknak
is, azonnal. Telefon: 06 (20) 921 1358.
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)

2009. április 23. Bogárd és Vidéke

TÖLTÕÁLLOMÁS-KEZELÕ
ÉS UDVAROS
munkakörbe keresünk
megváltozott munkaképességû
dolgozókat, 3 fõt a cecei benzinkútra.
06 (25) 234 477
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.
Ady-lakótelepen egyszobás lakás májustól kiadó.
06 (20) 916 4933. (306844)
Mangalica süldõk eladók. 06 (20) 554 9526. (306548)
Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615. (306625)
Jókor jó helyen! Mezõgazdasággal foglalkozik?
Nem is tudja honnan szerezzen pénzt fejlesztésre?
Gazdasága pénzügyi optimalizálása eszébe sem jutott? Hívjon, segítünk! 06 (70) 234 2674, 06 (30)
993 7486.
Vörös tojótyúk vásár! 400 Ft/db áron, Bondor Jánosnál: Tinódi u. 202. Jelentkezés: május 4-éig. 06
(30) 442 4971, 06 (25) 462 189.
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (306625)
Holstein fekete-fehér, 2 db egy éves bika eladó
vagy elcserélhetõ. 06 (20) 554 9526.(306548)
Keveset használt, három éves Calor 2000 „bálás
kazán”, valamint 125-ös Yamaha crossmotor eladó. 06 (30) 696 7188. (306546)
Árpád-lakótelepen negyedik emeleti felújított, erkélyes lakás eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 845 0416,
06 (30) 462 8839. (306545)
Családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615. (306625)
Mûtrágya! Nitrogén 27 %-os 7.500 Ft/mázsa, NPK
3x15-ös komplex 12.000 Ft/mázsa. 06 (20) 554
9526. (306548)
Bécsi zongora eladó. 06 (70) 335 6413.
Családi ház (138 m2) eladó Sárbogárdon, 14.9 M.
06 (70) 335 6413.
Eladó 43 m2-es, földszinti lakás Sárbogárdon, az
Árpád-lakótelepen. Érdeklõdni: 06 (20) 473 3658
vagy 06 (20) 343 6623.
Agárdon 1x2 hetes, másfélszobás örökös üdülési
jog eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 703 4033. (306538)
Dióbél eladó. 06 (25) 460 835. (306537)
2000 m2-es hátsó telek Alapon kiadó termesztés
céljából sürgõsen, egész évre 5000 Ft-ért. 06 (30)
266 1412. (306596)
Pultost keresünk a Béke presszóba. 06 (30) 557
3668.
Suzuki Swift Sedan 1.3 (96’) egyben vagy bontva
(szlovén papírokkal) eladó. 06 (30) 728 5924. (306894)
Fehér, rácsos babaágy eladó újszerû állapotban.
06 (30) 956 4067, 06 (25) 460 252.

MÛANYAG AJTÓK, ABLAKOK,
ÁRNYÉKOLÓK
EXKLUZÍV KIVITELBEN IS,
közvetlen a gyártótól.
Ingyenes felmérés, árajánlat, beépítés!

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

K-THERM KFT.
06-30-293-3399
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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 TÉR

Nyílt
tér
Utolsó üzenet
Hétfõn még telefonon egyeztettük az
egyesületi programokat. Aztán megrendüléssel vettük tudomásul, hogy szeretett
és tisztelt kollégánk, Ács Ferenc nyugállományú rendõr fõtörzsõrmester életének
69. évében elhunyt.
Szolgálati ideje ezzel végképp lejárt.
Rendõri munkájában mint közrendvédelmi járõr teljesített szolgálatot, de volt
ügyeletes is. A „hõskorszakban”, amelyrõl
oly sokat mesélt nekünk, fiatal kollégáinak, fogcsikorgató hidegben, izzasztó forrósában is fegyelmezetten, pontosan,
megbízhatóan dolgozott. Pedig akkor
még többnyire csak gyalog, esetleg kerékpáron, ritkábban terepjáró gépkocsival
járták a járást. Csak az utolsó idõszakban
lett „könnyebb” a rendõri szolgálata, amikor mind eszközökben, felszerelésekben
és kényelmesebb öltözetben is gyarapodott a rendõrség.
Nyugdíjazása után is mindig érdeklõdõ,
aktív maradt. Szívesen vett részt a közös
programokban.
Aztán egy éjszaka az idõjárási frontok sajnos megállították — ami minden emberben a legfontosabb — a motort: a szívét.
Rá is érvényes a híres ókori sírvers lényege, mondanivalója:

„Itt fekszünk, vándor,
Vidd hírül…
Megcselekedtük, amit
Megkövetelt a Haza!”
Ács Ferenc nyugállományú rendõr fõtörzsõrmester is megcselekedte azt, amit a
Haza megkövetelt!
Nagyon fáj nekünk, aktív és nyugdíjas
rendõröknek, hogy már nem lehetsz közöttünk és velünk!
Búcsúzunk Tõled valamennyien: a Sárbogárdi Rendõrkapitányság hivatásos állománya és dolgozói, valamint a Sárbogárdi
Nyugdíjas Rendõr Egyesület tagjai.
A kollégák nevében tisztelettel:
Streng Ferenc ny.á. rendõr alezredes
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ÁCS FERENC

Gondolkodjunk!
A HÍR: megszavazta az országgyûlés a
konstruktív bizalmatlansági indítványt.
Mondhatnánk: hurrá. De nem mondjuk.
Értelmezõ kéziszótárt le a polcról, nézzük,
mit jelent a szó: konstruktív!
Felütöttem találomra a szótárt. Elõször a
776. oldalon nyílt ki. Az elsõ szó balra fent
a „köpönyegforgatás”. Így sem rossz, nézzük akkor ezt! „Pártállásnak, elveknek érdekbõl való váltogatása.” Lehet, hogy már
foglalkoztam ezzel a témával, ha itt nyílt ki
a szótár? Ez nem tûnik lehetetlennek,
mert legalább 5 személy jutott rögtön az
eszembe. De mit jelent a konstruktív szó?
„Építõ, javító szándékú; a hasznos munka
érdekét szolgáló.” Értik, nem értik?
Gondolkodjunk!
Szerencsés csillagzat alatt születtünk, mert
nekünk van két országgyûlési képviselõnk
is. Mindkettõjüket személyesen ismerem,
nem akarom tehát megbántani õket, de ha
adhatok tanácsot: valahogyan úgy tudják
majd késõbb védeni magukat, hogy az
egyik fiatal, és még nem tudta, hogyan kell
képviselni a választópolgárokat, a másik
meg már rutinos képviselõ, öreg, ezért már
maga sem tudja, kit kell képviselni. Na,
természetesen, magukon kívül!
Korszakalkotó ötletem van! Mivel mi, a
pórnép „szarvasbõrrel le vagyunk takar-

va”, készüljünk fel a következõ országos
népi játékra! Minden hónap 3-án az egész
család jelenlétében kisorsoljuk a nyertes
számlákat, amik abban a hónapban befizetésre kerülnek. A következõ hónap 3-án —
hogy javítsuk az esélyeket — összekeverjük a havi számlákat az elõzõ hónapban
mellõzöttekkel. Senkit nem szabad kihagyni, vetélkedhetnek a bankok, a szolgáltatók, az önkormányzat, na és az állam,
ha már így sarokba szorította a tisztelt
alattvalókat. Mert most csak azok vagyunk! Választópolgárok majd csak június
7-én leszünk, aztán „kuss, ne pofázz” kategória lesz néhány hónapig. Jön a következõ választás, sokáig senkik, aztán megint
választópolgárok leszünk.
Maffikánk, a fekete kandúrunk pontosan
így játszik a soros egérrel; kicsikét pofozgatja, feszegeti a határokat, amikor aztán
az egér vágja pofán! De mi lesz, ha egyszer
csak 3 millió nyugdíjas, rokkantnyugdíjas,
munkanélküli egyszerre érez ingert, hogy a
fõvárosban sétáljon? Senkinek nincs olyan
fõnöke, aki dirigálhatna neki, mert ezt az esélyt egy idõ
után mindenki eljátssza…

Az Én Sárbogárdom

Térmeg György polgármester úrnak
névnapjára

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

Múzeumbaráti Kör
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
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Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Ön adja a vajtai lakosok közösségének
javuló sorsát.
Rendbe hozott immáron járható utakat,
villanyfényes utcákat
és még sok minden más egyebet.
Maradjon velünk, szeretettel kérjük,
munkáját és Önt is becsüljük.
Ha hozzánk ismerõsök,
rokonok jönnek, elmondjuk büszkén —
köszönhetjük Önnek.
Az Isten éltesse sokáig,
ezt kívánja Vajta
község apraja, nagyja,
akik bíznak Önben!

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak,
akik szeretett hozzátartozónk,

DANCS FERENC

életének 69. évében elhunyt.
Temetése 2009. április 25-én 15 órakor
lesz a sárszentmiklósi temetõben.

2009. április 23. Bogárd és Vidéke

nyugalmazott iskolaigazgató életének
83. évében, rövid szenvedés után
2009. április 16-án elhunyt.
Temetése a sárszentmiklósi temetõben
2009. április 29-én 16 órakor lesz.
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SZECSÕDI SÁNDOR
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek.

A gyászoló család

