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Magyar majális Nagykarácsonyban
Hétvégén Nagykarácsony vásárterére várt
mindenkit a Magyar Gárda Fejér megyei
Árpád vezér fiai zászlóalja délvidéki sza-
kasza.
A rendezvényre tartva az tûnt fel, hogy na-
gyon sok volt a rendõr a dunaújvárosi úton.
Engem is igazoltattak, aztán továbbenged-
tek. Nagykarácsonyban a készenléti rend-
õrség egy szakasza táborozott az iskolánál.
A nagy készültség teljesen fölöslegesnek
bizonyult. A vásártéren derûs nyugalom,
vásári kirakodás, a sátrak mellett békés,
családias fõzõcskézés volt mindenhol.
Cecérõl még egy szépen felújított, háborús
veterán gulyáságyú is érkezett, amelyben
kétféle ízesítésû körömpörkölt készült. A
sátraknál gárdás egyenruhákat, jelvénye-
ket, zászlókat, kitûzõket lehetett vásárol-
ni. A hagyományõrzõ vásárosoknál dobo-
kat, karikás ostort, kupákat vásárolhattak
az érdeklõdõk. (Jómagam nyomban vevõ
is voltam egy szép hangú, kilenclelkes,
kecskebõrös sámándobra.) Mellettük
Gárdonyi Berni árult saját készítésû éksze-
reket, és ott voltak a sárbogárdi kosarasok
is.
Örömmel üdvözöltem a sárhatvani és
pusztaegresi asszonyokat, akik a délutáni
mûsorban léptek fel. Mindenütt rengeteg
nemzeti, Árpád-sávos és jobbikos zászló
lobogott. A Jobbik Magyarországért Moz-
galom sátránál az európai uniós választás-
ra osztogattak szórólapokat.
Délelõtt a mindenfelõl érkezõ gárdisták
felvonultak a falu központjába, a templom

elõtti világháborús emlékmûhöz. Azt meg-
koszorúzták, majd visszamentek a vásár-
térre, ahol bekapcsolódtak õk is az ebédfõ-
zésbe és a programok bonyolításába. Az
egyik sátorban az asszonyok által készített,
finom süteményeket lehetett megkóstolni,
és egy becsületkasszába tehették a pénzt
az édesszájúak, ki mennyit szánt erre.
A déli ebéd után a sárhatvani asszonyok
szerepeltek a színpadon, majd felléptek
népzenészek és egy zenei együttes is.
A hagyományõrzõk látványos lovas íjász-
bemutatóval szórakoztatták a közönséget.
A programok késõ estig tartottak.

Hargitai Lajos

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Hõsök napja
2009. május 31-én 18 órától

megemlékezésre hívunk
mindenkit a Hõsök terére.

Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

Négymilliót zsaroltak ki egy alapi asszonyból

Elfogta a rendõrség azt az alapi párost — egy férfit és egy nõt —, akik zsarolással,
megfélemlítéssel hosszabb idõn keresztül milliókat csaltak ki egy asszonyból. Az eset
leírásából az derült ki, hogy elképesztõ az emberek naivsága, hiszékenysége, és döb-
benetes, hogy lelki zsarolással milyen könnyen képesek célhoz érni egy könnyen befo-
lyásolható embernél.

Az esetrõl készült beszámolót a lap 4. oldalán olvashatják.
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Tovább nõ a munkanélküliség

Kilátástalan jövõ elé nézünk
Fejér megyében továbbra is a Sárbogárdi kistérségben a legmaga-
sabb a munkanélküliek aránya: a megyei átlag kétszerese, 22 %
feletti. Több mint kétezer ember vesztette el az állását a megyé-
ben a válság kezdete, tavaly október óta. A megszokott februári
csúcs után ebben az évben márciusban és áprilisban is nõtt a mun-
kanélküliség, és a nyár folyamán további növekedés várható, mert
a nagy multicégektõl õsszel és télen elbocsátott dolgozók közül
sokan ezután válnak ténylegesen munkanélkülivé.
Április hónapban Fejér megyében 21.625 fõ a nyilvántartott állás-
keresõk száma. Az elõzõ év azonos hónapjához mért bõvülés az
egy hónappal ezelõttinél is nagyobb, a nyilvántartásban szereplõk
számában több mint ötször akkora (19.360 fõs) növekedés követ-
kezett be.
Egyre több a középkorú állás nélküli családeltartó és az 55 év fe-
letti álláskeresõ, akiknek viszont nagyon kicsi az esélyük arra,
hogy ismét munkát találjanak, a nyugdíjkorhatárt viszont még

nem érték el. Az utcára kerülõ munkavállalók jelentõs része fizi-
kai, betanított munkás.
A felmondási idõ lejárta után õszre elfogy az elbocsátottak tarta-
léka, azoké is, akik nagyobb összegû végkielégítést kaptak. Igazá-
ból ekkor kerül szembe a magyar társadalom a válság okozta trau-
mával. Egyelõre ennek kezelésére nem látható megoldás. A kö-
vetkezõ télnek sokan már tartalékaik teljes kimerülése után
vágnak neki.
A bajt csak tetézi, hogy sokan a pénzügyi bõség idején erõn felüli
vásárlásokkal, családi ház építésével olyan hitelekbe verték ma-
gukat, amelyek a forint gyengülésével erõn felül megemelték a
havi fizetendõ részleteket, és ezért sokan kerülnek olyan helyzet-
be, hogy a fejük fölül a házat is elárverezhetik.
A kormányzati megszorítások pedig válogatás nélkül sújtják az
embereket.

/H/

Eladják a tiszti lakótelepet
Évek óta bizonytalan a József Attila utcai honvédségi lakótelep
sorsa. Voltaképpen azóta lógnak a levegõben az itt lakók, amióta
megszûnt a sárbogárdi helyõrség. A fûtõmû már korábban önkor-
mányzati tulajdonba került, majd a HEMO is az önkormányzaté
lett, a lakások azonban továbbra is állami tulajdonban, illetve
honvédségi kezelésben maradtak.
Örökös gond volt az infrastruktúrával, mert a szennyvíz, víz, vil-
lany, közvilágítás, a lakótelepet körülölelõ park és a játszótér kar-
bantartására soha nem volt elegendõ pénz. Tisztázatlan az Attila
utca helyzete is. Vita volt többek között arról, hogy az az utca ki-
nek a kezelésében van. Aztán az utat felújították, és mindkét utcá-
ba fekvõrendõrök kerültek, majd a lakók nyugalma érdekében az
Attila utca lakó-pihenõ övezeti besorolást kapott.
Hétfõn Gál Sándor kezdeményezésére a HEMO színháztermé-
ben lakógyûlést tartottak azzal a céllal, hogy végre tisztázódjon:
eladják-e és mennyiért, milyen feltételekkel a lakásokat. A lakó-
gyûlésre meghívták a sárbogárdi önkormányzat képviselõit, akik
közül nem jött el senki. Eljött viszont dr. Gombos Andrea, az érté-
kesítés elõkészítésével megbízott ügyvéd, Hidasi János, a HM
üzemeltetési képviselõje, Borsó Ferencné, a HM lakásügyi fõta-
nácsosa és dr. Bán Mihály. A helyi üzemeltetést Pogány Lászlóné
gondnok képviselte. A HEMO színházterme megtelt az érdeklõ-
dõ lakókkal.
Dr. Gombos Andrea tájékoztatójában elmondta, hogy még min-
dig nincs döntés arról, mikor és mennyiért lehet megvásárolni a
lakásokat. Eredetileg úgy volt, hogy a lakótelep körüli közterüle-
tet és a hozzá tartozó infrastruktúrát is a lakóknak kell átvenni. Az

ügyvédnõ megkereste ezzel kapcsolatban a sárbogárdi önkor-
mányzat jegyzõjét, aki kifejezte az önkormányzat azon szándékát,
hogy átveszik tulajdonba a lakóépületek körüli közterületeket, a
parkot és a játszóteret, s természetesen ezzel együtt a föld alatti
közmûveket is. Ez rendkívül elõnyös ajánlat, amit a lakók megelé-
gedéssel vettek tudomásul, mert így a közmûvek, járdák, utak,
közvilágítás fenntartása, karbantartása már nem a lakókat terhe-
li, hanem az önkormányzatot. Ezzel elkerülik, hogy az Árpád-la-
kótelep sorsára jussanak, ahol a közös költségek az egeket verik,
mert a volt szovjet lakótelep parkja, játszótere és a teljes külsõ inf-
rastruktúra fenntartása az õ terhük. A honvédségi lakótelepen a
közterület önkormányzati tulajdonba kerülésével a lakótömbök
mind külön „úszó” helyrajzi számot kapnának. (Ezt szeretnék
elérni az Árpád-lakótelepiek is. Talán ezután ezt õk is jobb po-
zícióból követelhetik az önkormányzattól, hogy ott is vegye át a külsõ
területeket és a külsõ közmûveket a város. Szerk.)
A lakók sok kérdést tettek fel a meghívott szakembereknek. Arra
nem tudott senki válaszolni, hogy ki, hogy veheti meg majd a laká-
sát. Annyi azonban már biztos, hogy a honvédség jelenlegi és volt,
ma már nyugdíjas, itt lakó dolgozói a vásárlásnál kedvezményt
kapnak, az özvegyeknek és a más jogcímen bentlakóknak viszont
nem jár a kedvezmény. Az üres lakásokat eladásra pályázaton
meghirdetik, azokra licitálni lehet, és a többet ajánlókat, illetve a
készpénzben fizetõket elõnyben részesítik.
A lakók már nagyon várják, hogy végre tisztázódjon, mikor vehe-
tik meg a lakásokat és milyen feltételekkel.

Hargitai Lajos

Flórián-lövészverseny
A sárbogárdi Flórián Lövészklub hétvégén rendezte az Alba Regia megyei
lövészverseny elsõ fordulóját a Videoton melletti lõtéren. Csapatok érkeztek
Mórról, Zámolyból, Polgárdiból, Tordasról, Dunaújvárosból. Székesfehér-
várról három csapat jött, az Alba Volán, a Jerikó és a Fókusz SE.
Két lõtéren folyt a verseny. Elkészült már korábban a marokfegyverek szá-
mára a kis lõtér is. Ezen lõttek sportpisztollyal, nagy kaliberû pisztollyal, a
másik lõtéren nyílt és zárt irányzékú kispuskával.
A verseny után közös ebédre látta vendégül a csapatokat a házigazda, a Flóri-
án Lövészklub.

Hargitai Lajos
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Buszváró tetõ nélkül
A testületi ülésen többször is szóba került a sárszentmiklósi temetõ melletti
buszváró állapota. Mint az itt látható kép is mutatja, valóban szégyenletes a
buszváró állapota. Mint Pató Pál tanyája, ahol „…a szél egy darab födéllel /
Már tudj’ isten hol szalad”. Rigó Laci fölajánlotta egy használaton kívüli
rétszilasi buszváró tetejét a javításhoz, így csak egy kis közmunka szükséges
hozzá, hogy a probléma megoldást nyerjen. Reméljük, hamarosan ez be is
következik.

Hargitai Lajos

Érdem szerint, vagy ajándék?
A Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesület 2007-ben alakult. A tagok száma jelenleg 29
fõ. Egyesületünk is pályázott a sárbogárdi önkormányzatnál pénzbeli támogatásra. A
2009. évi civil szervezetek részére adott támogatásokból (a Bogárd és Vidéke hetilap má-
jus 14-ei száma szerint), mint tavaly, idén sem kaptunk semmit. Nem tudjuk, mi az oka
ennek. Milyen hibát vétettünk? Miért nem kaphatunk — a jelenlegi gazdasági helyzetre
is tekintettel — akár csak egy jelképes, kisebb összeget? Pedig egyik egyesületi tagunk,
Rigó István ny. r. õrnagy még „lobbizhatott” is volna ezért. Egyesületünk tagjai nyugdíjas
rendõrök, valamennyien sokat tettek aktív rendõri pályafutásuk során Sárbogárd köz-
rendjéért, közbiztonságáért, a lakosság biztonságáért. Mit kell tennünk, hogy a jövõben
az egyesületünk is kaphasson pénzbeli támogatást? Várjuk a polgármester úr és az
illetékes bizottsági elnök válaszát.

Tisztelettel: Streng Ferenc ny. r. alezredes, az egyesület alelnöke

Õry Csaba
Sárbogárdon

Múlt szerdán volt Sárbogárd vendége a Fi-
desz európai uniós képviselõje, Õry Csaba.
Õ már nem elõször járt itt Sárbogárdon.
A József Attila Mûvelõdési Központban
tartott fórumán beszélt az uniós képviselõi
tevékenységérõl, az együttmûködés lehe-
tõségeirõl, Magyarország unión belüli
helyzetérõl.

Õry Csaba a következõ parlamenti ciklus-
ban is egyik jelöltje a Fidesznek.
A hallgatóság Õry Csaba elõadása után
kérdéseket, véleményeket fogalmazott
meg. Elmondták, hogy a magyar lakosság
egyik nagy gondja, hogy a mezõgazdasági
termékeink hátrányban vannak az Euró-
pai Unióban, a kisvállalkozások egyre ne-
hezebb helyzetbe kerülnek a nagy adók, a
túlzott követelmények miatt. Kevés a
munkahely, nem érvényesülnek a sajátos
magyar érdekek, nehézkessé vált az élet a
túlzott bürokrácia miatt.

/H/

Összeférhetetlenség
Az elmúlt héten egy külsõs bizottsági tag,
Sárközi László a civil bizottságból átült a
pénzügyi bizottságba azért, mert egy civil
szervezet vezetõje lett, így összeférhetet-
lenség miatt nem pályázhatna a civil szer-
vezetük.
Ám ezzel nem szûnt meg az összeférhetet-
lenség.
A Zuschlag-ügyhöz kapcsolódóan — a ci-
vil szervezetek pályázati pénzlenyúlásait
megakadályozandó — szigorú összeférhe-
tetlenségi törvényt fogadott el az ország-
gyûlés. A tavaly április óta hatályos 2007.
évi CLXXXI. sz. törvény egyértelmûen ki-
mondja, hogy nem adható önkormányzati
támogatás azoknak a civil szervezeteknek,
amelyeknek vezetõsége személyében érin-
tett a támogatás odaítélésében. Nemcsak a
javaslattevõ bizottságok tagjai illetve veze-
tõi, hanem a döntést meghozó képvise-
lõ-testület és a bizottságok minden tagja
érintett még akkor is, ha az érintett képvi-
selõ nem vesz részt a döntésben. A törvény
nemcsak a képviselõkre és bizottsági ta-
gokra, hanem az önkormányzati dolgozók-
ra is vonatkozik. Amennyiben ilyen módon
mégis támogatásban részesítik a civil szer-
vezetet, a támogatási szerzõdést a civil
szervezetek mûködését vizsgáló bíróság
összeférhetetlenség miatt megsemmisít-
heti.
A civil szervezetek arra is számíthatnak,
hogy az önkormányzati támogatásokon túl
más pályázati lehetõségekbõl is évekre ki-
zárják õket. Az így támogatott civil szerve-

zetek utólag is számíthatnak ügyészségi
vizsgálatokra.
Sárbogárdon nagy port vert fel, hogy tavaly
a Nedoba Károly által vezetett FÜBE je-
lentõs önkormányzati támogatásban ré-
szesült. Az összeférhetetlenség nagyon
egyértelmû volt, hiszen a támogatásokat a
Nedoba Károly vezette civil bizottság osz-
totta szét a civil szervezetek között, s így
kapott az õ civil szervezete is nagy összege-
ket. (Ebbõl fõzik a „kampánybablevese-
ket” az Ifjúsági parkban.) De ha megnéz-
zük az elõzõ lapszámban megjelent felso-
rolást, hogy mely civil szervezetek mennyit
kaptak a sárbogárdi önkormányzattól, lát-
ható, hogy van több összeférhetetlennek
tûnõ, támogatott civil szervezet is köztük.
A törvényesség õre vajon kívánja-e meg-
vizsgálni a pénzelosztást, illetve óhajt-e
észrevételt tenni emiatt a döntést hozó
képviselõ-testületnél?
Egyébiránt pedig sajnálatos, hogy Sárbo-
gárdon ezeket a támogatásokat nem elsõ-
sorban a tényleges tevékenységre, hanem
a civil szervezetek lojalitásának megvásár-
lására adják. A pénzek elosztásánál a dik-
tatúra „cukor és korbács” elvét alkalmaz-
zák. „Aki nem lép egyszerre, nem kap ré-
test estére!”
Ez a gyakorlat mélységesen erkölcsrombo-
ló és sérti a civil szervezetek függetlensé-
gének elvét, s egyszer még nagyon vissza-
üthet azokra, akik ezt a gyakorlatot beve-
zették.

Hargitai Lajos
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Díjugrató Alapon

Szombaton rendezték Alapon az orszá-
gos A és B kategóriás díjugrató lovas-

versenyt. A látványos, egész napos prog-
ramra sok érdeklõdõ volt kíváncsi. Az estig
tartó verseny közben különféle bemuta-
tókra is sor került. A Mészáros család gyer-
mekeinek lenyûgözõ pónibemutatója nagy
sikert aratott a nézõk körében. A puszta-
ötös mintájára az egyik fiú póniötössel vo-
nult fel, másik testvére akrobatikus csikós-
mutatványokkal szórakoztatta a közönsé-
get, majd a legkisebb, négyéves kisfiú egy
icipici kocsi elé fogott pónilovakkal hajtott
végig a pályán. Volt emellett lovas íjászbe-
mutató, és bemutatkoztak a nemesvámosi
huszárok.

A színpadon egész nap színes mûsorral
szórakoztatták a látogatókat. A cecei Bali
Péternek és Asbóth Veronikának, majd a
vajtai hastáncosoknak tapsolhattak a né-
zõk. Nem elõször lépett föl Alapon a
Csámpai Country Road Club Paksról. A
Sárbogárdi Fúvószenekar hangulatos tér-
zenét adott, s fellépett a szintén sárbogárdi
Melódia zenekar is.
A gyerekeket a szülõk befizethették egy-
egy kör pónilovaglásra, vehettek vásárfiát
a kirakodóvásáron a gyerekeknek, vagy a
feleségnek egy szép kosarat.
A B1a kezdõ lovasok versenyén Keresztesi
Helga, Ruttner Rebeka, Nagy Mónika sze-
repeltek a legjobban. A kezdõ lovak verse-
nyén Varga Balázs — Csengõ, Leidecker
Tamás — Quintus, Babó Szilvia — Bognár
Csaló lovával volt a legjobb.
A B1c kategóriában Németh Tibor, Szalay
Judit, Stier Ádám szerepeltek legjobban.
A B2 kategória nyitott ifjúsági versenyen
Tüske Nikolett, Schneider Márton, Tóth
Márk érték el a legjobb eredményt. Fel-
nõttben Dobrádi György, Karádi Ármin,
Billits Viktória lettek a legjobbak.
A B3 kategória nyitott ifjúsági versenyé-
ben Vincze Martina, Abkarovits József,
Király Cintia, felnõtt kategóriában Mráz
Tamás, Csere Ágnes, Szentirmai Péter
szerepeltek az elsõ három helyen.
Az A1 kategória — Alapi nagydíj ifjúsági
versenyén Tüske Nikolett, Tompa Ri-
chárd, Mráz Tamás, felnõtt kategóriában
Mráz Tamás, Hideg Imre, Erdélyi Tamás
szerepeltek legjobban.
A verseny iránti érdeklõdés minden eddi-
gieknél nagyobb volt. 170 versenyzõ neve-
zett. Legalább 2000 ember jött ki a ver-
senyt megnézni. Több mint 1000 adag
ebéd fogyott el. Este tombolával zárult a
nap.

Hargitai Lajos

Köszönet
Az alapi lovasverseny támogatóinak köszönjük
a segítséget: polgármester hivatal, Alap; Cece
Nagyközség Önkormányzata; Szatócs Bt.,
Alap; Sárbogárdi Lovas Egyesület; Pentagri
Kft., Sárbogárd; Sárréti Vadásztársaság, Alap;
polgárõrség, Alap; Bajer Tiborné, Cece; Kele-
men Béla, Sárbogárd; Dörögdy Miklós és csa-
ládja, Sárbogárd; Szluha László, Alap; Nagy
János nemzetközi fuvarozó, Alsószentiván;
Gazda Kft., Alap; Kovács János vállalkozó,
Alap; Kisari Lajos vállalkozó, Alap; Fehérvári
István vállalkozó, Alap; Idei József vállalkozó,
Alap; Suplicz Attila vállalkozó, Alap; Vámosi
Zoltán vállalkozó, Alap; Horváth Pál vállalkozó,
Alap; Takács József vállalkozó, Alap; Gotthárd
János vállalkozó, Sárbogárd; Suplicz István
vállalkozó, Alap; Vargyas György vállalkozó,
Alap; Nagy György vállalkozó, Székesfehérvár;

Zsigmond Györgyné vállalkozó, Alap; Kõ Imre
vállalkozó, Alap; Pajor kocsma, Tóth István
vállalkozó, Alap; Tóth Istvánné vállalkozó, CBA
kisáruház, Alap; Tóth Zsuzsanna vállalkozó,
Alap; Kovács Mihály vállalkozó, Alap;
Farkasházi Bt., Alap; Alpek János vállalkozó,
Alap; Kaszás Jenõ vállalkozó, Alap; ifj. Szabó
János vállalkozó, Alap; Madarasi Zoltán vállal-
kozó, Alsószentiván; ifj. Kaszás Károly vállalko-
zó, Alap; Fortuna Rádió, Paks; Sárréti Híd, Sár-
bogárd; Bogárd és Vidéke, Sárbogárd;
Strasszer Bálint vállalkozó, Alap; Ertván István
vállalkozó, Sárbogárd; Erõs Gábor vállalkozó,
Alap; Duska József vállalkozó, Cece; Szántó
József vállalkozó, Alsószentiván; Erõs István
vállalkozó, Alap; Kiss János vállalkozó, Alap;
id. Kaszás Károly vállalkozó, Alap; Pekarek Ist-
ván vállalkozó, Alap; Fehérvári Norbert vállal-
kozó, Alap.

Méhes Lajos
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Beszélgetés Lázár Ervinrõl
A pálfai kultúrházban találkoztak május
5-én azok, akik Lázár Ervint szülõföldjén
gyermekkorában és ifjúkorában ismerték,
iskolatársai, barátai voltak. E találkozón
elevenítették fel a régi emlékeket, s mesél-
tek Lázár Ervinhez kapcsolódó története-
ket.
A találkozót Németh Jolán, a pálfai iskola
igazgatója szervezte, s mintegy 40 fõ jött el
a volt iskolatársak, legénykori barátok kö-
zül. A találkozót megtisztelte jelenlétével
Lázár Ervin özvegye, Vathy Zsuzsa is.
Elöljáróban a megjelentek megtekintettek
egy filmet Lázár Ervinrõl. Ezt követõen
sorra szólaltak meg a régi barátok. A
visszaemlékezésekbõl kirajzolódott a szü-
lõföldjéhez ezer szállal kötõdõ író színes
egyénisége.
Rögtönzött kiállításon mutatták be azokat
a fotókat, dokumentumokat, amelyek a hí-
ressé vált íróhoz kapcsolódtak. Tóth Mária
egy kis összeállítást készített az írásbeli
emlékekbõl, újságcikkekbõl. Ezek között
olvashattuk legjobb barátja, Böjthe Bandi
visszaemlékezését, akivel együtt járt Ervin
középiskolába, és aki sokat vendégeske-
dett Lázáréknál. Ebbõl idézek néhány
sort:
„Ervin jó barát volt. Tusi néni, Ervin édes-
anyja áldott, melegszívû asszony volt. Sok-
szor megkérdezte:
— Bandikám, ugye jó gyerek az Ervin?
— Az embernek jónak kell lenni — mond-
ta Ervin.”
Bandiban megfogalmazódott, hogy barát-
ja ezt mesében tudja legjobban kifejezni.
S ez így is volt. Berzsián, Mikkamakka és
társai mesevilágában megelevenedett a
rácegresi táj, és persze a barátok is.
Németh József számára a legemlékezete-
sebb, hogy ugyanazon a napon, május 5-én
született, akárcsak Lázár Ervin. Az író

minden évben felhívta telefonon, és felkö-
szöntötte õt.
Berki Istvánné a gyerekkori játékokra em-
lékezett. Kuncz Lászlóné arra, hogy vasal-
ta Ervin ingeit. Szeip Péter Ervin nagy
szervezõkészségére emlékezett. Lelkesen
szervezte a focicsapatot, bár õ nem nagyon
tudott, de szeretett focizni. Szívesen járt
föl a hegyre a pincékhez, szerette a bort és
a pálinkát is. Kránitz Jánossal verebészni
jártak gyerekkorukban. Pinczési Sándor
említette, hogy Ervin szavajárása volt: „Mi
van, apafej?”
Renkecz József tanító úr emlékezett Ervin
édesapjára, aki sujtásos, magyaros kabát-
ban járt. A háború után számkivetett osz-
tályidegen lett Lázárék családja. Híres író-
ként egyszer kimentek együtt Rácegresre.
Szomorúan tapasztalták, hogy Lázár Ervin
szülõházát is lerombolták.
Egy író-olvasó találkozón a volt iskolatárs-
nõje, Varga Juliska megkérdezte tõle:
ugyan, miért tetszett neki éppen õ, amikor
iskolások voltak. Azt felelte: „Mert neked
voltak a legszebb csöcseid.” Utána meg-
botránkozva megkérdezte valaki: „Így be-
szél egy Kossuth-díjas író?” — „Nem azért
kapta a Kossuth-díjat” — felelte a kérde-
zõnek.
Az osztálynaplóban apja foglalkozásaként
az szerepelt, hogy fuvaros, mert másképp
osztályidegenként nem tanulhatott volna
tovább.
Szabó József említette, hogy Ervin gyalog,
mezítláb járt be a lõrinci iskolába. Haragu-
dott a lõrinciekre, mert lenézték mezítlá-
bas pusztai gyerekként. Egyszer megkér-
dezték tõle, hogy miért van mezítláb. Erre
azt felelte: „Hogyha forró a homok, gyor-
sabban kapkodjam a lábam, ha Lõrincrõl
hazafelé megyek.”
Varga János mesélte, hogy Simontornyára
menet a pálfai úton gyakran találkoztak.
Egyszer fölvette Ervint a biciklijére. A

nedves õszi úton a kerék fölszedte az akác-
leveleket, és az elsõ féknél emiatt beállt a
kerék. Vállon vitték ezután együtt a kerék-
párt.
Fodor Zoltán arra büszke, hogy Lázár Er-
vin avatta föl õt Nagy Indiánnak. Ehhez
különbözõ próbákat kellett kiállnia. Az
egyik ilyen próba volt, hogy egy éjszakát
fönn kellett tölteni a templomtoronyban.
Aztán belekötözték egy zsákba, felfüg-
gesztették egy falra, és mindenfélével do-
bálták. Mivel jajgatás nélkül kibírta a pró-
bákat, fölavatták Nagy Indiánnak. Késõbb
Lázár Ervin az egyik könyvét is így dedikál-
ta Fodor Zoltán unokájának: „A Nagy
Indián unokájának!”
Lázár Ervin özvegye, Vathy Zsuzsa elme-
sélte, hogy az egyetemi felvételin azt a fel-
adatot kapta, hogy jellemezze a budapesti
és a pálfai Sztálin utcát. Mert akkor min-
den településen kellett lenni egy Sztálin
utcának. És erre azt felelte, hogy egyiken
se jár villamos. A szellemes feleletért föl-
vették.
A visszaemlékezések mindegyikén átsü-
tött a mélységes szeretet, s ebben a szere-
tettel teli légkörben szinte testi valójában,
mint a mesében, egyszer csak elõttünk állt
Õ maga, játékos, kisfiúsan huncut moso-
lyával. Körülötte ott ültek sorban mesehõ-
sei, s már igazán alig tudtam megkülön-
böztetni, hogy ki is a mesehõs, ki is az
emlékezõ barát. Összeolvadtak eggyé a
szeretetben.

Hargitai Lajos

József Attila mosolya
Mit adott nekünk a Kistérségi Amatõr Elõadó-mûvészeti Fesztivál? Mit adott azoknak,
akik részt vehettek, láthatták a mûsort, és azoknak, akik „csak” olvashattak róla?
Magam a bogárdi híradóban néztem — sajnos csak rövid — részleteket, illetve olvastam
tudósításokat a helyi lapban. Így is láthattam a sok-sok tehetséget, érzékelhettem a szer-
vezõk, rendezõk, közremûködõk, támogatók lelkiismeretes munkáját.
Mit adott ez a fesztivál? Reménységet, biztatást, erõt, örömet és boldogságot! Miért?
Mert a kultúra, ezek a színes fesztiválok az igazi, utolsó mentsvárai a közösségeknek, a
társadalomnak a jelenlegi erkölcsi sivatagban, a politikai ámokfutással szemben! A kul-
túra „sziszegve se szolgál aljas, nyomorító hatalmakat” (József Attila után). Hiszen a kul-
túra alapja a sokszínûség, a mindenféle másság tisztelete, elismerése, megbecsülése.
Már István király figyelmeztetett intelmeiben, hogy a nemzet csak így maradhat fenn.
A fesztivállal érezhettük, hogy Petõfi, Ady, Juhász Gyula, József Attila, Radnóti, Nagy
László versei, gondolatai fontosak, azok nem voltak hiábavalók itt, a számunkra oly fon-
tos és kedves kistérségben. Újra és újra e rendezvényeken József Attila mosolyog a ver-
senyzõkre, rendezõkre, szervezõkre, támogatókra és a zsûrire.
Méltán lehet a mottójuk: „Ehess, ihass, ölelhess, alhass! / A mindenséggel mérd magad!”
Köszönet és elismerés Önöknek! Kérem, folytassák!

Streng Ferenc

Kérdezték

Hajnali fûnyírás
Az Ady Endre úti lakótelepen élõket fur-
csa módon tartják éberen. Ugyanis fûnyíró
hangja ébreszti õket szombaton reggel,
6.30-kor. Örömteli hír ez abból a szem-
pontból, hogy gondozott az épületegyüttes
parkja. Bizonyára vannak, akik fönt van-
nak már ebben a korai idõpontban, de
azért szombaton általában az a jellemzõ,
hogy késõbb kelnek föl az emberek, lévén
pihenõnap. Nem beszélve azokról, akik a
több mûszak fáradalmait próbálják kipi-
henni. Éppen ezért azok, akik még aludni
szeretnének fél hétkor, ezúton is kérik az
illetékeseket, hogy ha lehet, akkor inkább
8 óra után fogjanak hozzá ehhez a zajjal
járó munkához.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
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Ovisok a tûzoltóságon
A sárkeresztúri óvodások az óvó nénik kíséretében kedden Sár-
bogárdra látogattak. Vonattal érkeztek, s a vasútállomásról gya-
log sétáltak be a városba. Meglátogatták a mentõállomást, a rend-
õrséget, majd a tûzoltóknál vehettek részt egy látványos bemuta-
tón. Nagy izgalommal tapogatták meg az ezüstszínû védõruhába

öltözött tûzoltót, aki mint egy ûrhajós lépett a gyerekek közé.
Megismerkedtek a mentési eszközökkel, tûzoltóautókkal. A nagy
melegben egy kis locsolásban is volt részük, amit nagyon élveztek.
A tûzoltók próbariadója is nagy tetszést aratott a gyerekek között.
Izgalmas volt számukra, ahogy a tûzoltók sorra csúsztak le a ga-
rázsba az emeletrõl egy oszlopon, majd beültek villámgyorsan a
tûzoltóautóba, és akkor megszólalt az indulást jelzõ sziréna.
Élményszerûen, játékos formában tanulhatták meg, hogy mire
kell vigyázni, hogy ne keletkezzen lakástûz.

Búcsúzóul Varga Zoltán
tûzoltóparancsnok a tûz-
védelemmel kapcsolatos
prospektusokat és csokit
adott a gyerekeknek a láto-
gatás alkalmából. A gyere-
kek lelkére kötötte, hogy
az itteni élményeikrõl szá-
moljanak be otthon is, a
prospektusokat pedig ad-
ják oda szüleiknek.

Hargitai Lajos

Köszöntötték az édesanyákat
A Sárszentmiklósi Általános Iskola 4. a osztályosai meglepetés-
ként mûsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat a
klubkönyvtárban rendezett családias hangulatú ünnepségen múlt
pénteken.

A gyerekek óriási izgalommal készültek a nagy eseményre. Készí-
tettek a tanító nénik segítségével piros papírrózsákat, azt tûzték a
szívük fölé, s ezzel díszítették a termet is.
Mûsorukban Várnai Zseni, Fazekas Anna, Dsida Jenõ és Nagy
Ferenc alkalomhoz illõ verseibõl hangzottak el a legszebbek, s ké-
szültek a gyerekek egy Janikovszky Éva „Ha én felnõtt volnék” cí-
mû írásából készült összeállítással is.
A mûsort zenével színesítették. A versek alatt, illetve hozzájuk il-
leszkedve Bartók-, Kabalevszkij-, Telemann- és Járdányi-dara-
bok hangzottak el.
Végül a gyerekek saját készítésû ajándékkal, az édesanyjuknak,
nagymamájuknak írt levéllel és egy-egy szál virággal köszöntötték
az ünnepelteket. Az édesanyák, nagymamák könnyes szemmel
olvasták a gyermeki vallomásokat.
Megható, szép ünnep volt.

Hargitai Lajos

Hárommillió faluszépítésre
Alap község önkormányzata sikeresen pályázott a Közép-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanácsnál a közterületek szépítésére, virágosítására. „Veletek,
értetek” címmel pályázott Alap község, s nyertek 3,2 millió Ft vissza nem térí-
tendõ támogatást. Ebbõl a pénzbõl készült 18 hulladéktároló, 28 köztéri pad, 4
hirdetõtábla és 40 virágtartó. De ebbõl a pénzbõl futotta a virágtartóba elhe-
lyezendõ növények vásárlására és a közterületek rendben tartásához szüksé-
ges eszközökre is.
A virágtartókat, szeméttárolókat, köztéri padokat a lovasverseny elõtti napok-
ban helyezték ki a közterületekre, hogy a versenyre érkezõ sok vendéget egy
szépen gondozott, virágos faluképpel fogadhassa a község.
A kihelyezett virágtartók, padok megõrzését úgy biztosítják, hogy önkéntes
pártfogókat, intézményeket (iskolát, óvodát, mûvelõdési házat) kértek fel
ezek gondozására, az utcákon, tereken, játszótereken elhelyezett eszközöket
pedig az önkormányzat közmunkásai, dolgozói mellett helyi polgárok, a
környék lakói vigyázzák majd.

/H/
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Mészöly-napok
Csütörtökön vette kezdetét a Mészöly Géza Általános Iskola
négynapos rendezvénysorozata, melynek keretében többek kö-
zött irodalmi, mûvészeti, sport- és játékos vetélkedõk keretében
kapcsolódhatott ki az intézmény apraja-nagyja. A programokba,
fõképp a szombati családi napon, a szülõk is bekapcsolódhattak.
A megnyitón Nagyné Rehák Julianna igazgató köszöntõje után
Sárközi László, a civil bizottság (immár volt) tagja méltatta az is-
kola három fiú kézilabdacsapatát, valamint az õket segítõ, felké-
szítõ pedagógusokat az eddig elért szép eredményekért. Nedoba
Károly, a civil bizottság elnöke, valamint Juhász János polgármes-
ter — a két edzõ: Killerné Marcsi néni és Sárköziné Kati néni köz-
remûködésével — egy-egy érmet akasztottak elismerésül a fiúk
nyakába, a három csapat legjobbjai: Goldberger Marcell, Gödör
Bence és Huszár Tamás pedig különdíjban részesültek. Nem fe-
ledkezett meg a bizottság a két gondnokról sem, akik a sportpá-
lyákat szépen rendben tartják — õk egy-egy üveg bort kaptak
ajándékba.
Pénteken az iskola tanulói gálamûsort adtak szüleiknek. A mû-
sorban nagy sikerrel mutatkoztak be a színjátszók. A mûsorban
elhangzott vers, fellépett mesemondó, egy kis csoport népdalokat
énekelt, majd zongorakísérettel elõadott hegedûszólónak tapsol-
hatott a közönség. Az elõadást, mint minden évben, az iskola
énekkara zárta, melyben nagy sikerrel mutatkozott be a kicsik
furulyacsoportja.

/H/

Anyák napja Pusztaegresen
Május 16-án anyák napi mûsorra került sor Pusztaegresen, a mû-
velõdési házban, melyet jótékonysági bál követett. A falu minden
korosztálya képviseltette magát a fellépõk között.
Elsõ szereplõ a nyugdíjas klub volt, majd Holcz Alex, Csernyánsz-
ki Nikolett mondott verset. Fudák Alexandra, Magyar Zsuzsa és

Holcz Aliz verssel és énekkel készültek az ünnepre. A táncklub
táncosai angol- és bécsi keringõt, csacsacsát és rockit táncoltak. A
táncokat Radnai Zoltán és Rohár Anita tanították be. Nagy Beat-
rix és Rohonczi Nikolett furulyázott, Nagy Judit szintetizátoron
zenélt. Vadon Kira, Vadon Tiffany és Holcz Mónika verset
mondtak. A Kölyökvár óvoda óvodásainak mûsora némelyik
nagymamának könnyet csalt a szemébe.
A mûsor végén sütemény és üdítõ várta a fellépõket.
A jótékonysági bál 8 órától kezdõdött, a zenét Vájer Tamás és Ta-
kács Gábor szolgáltatta; hajnalig mulathatott, aki akart.
A rendezvény bevételét a június 13-án megrendezésre kerülõ
gyermeknappal egybekötött juniális megrendezésére fordítjuk.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segített, fellé-
pett, süteményt sütött, támogatói jegyet vásárolt.

Összefogás Pusztaegres Jövõéért Egyesület

Anyák napja után
Édesanyám nagyon szépen kézimunkázott. A nagymamámat az
egyik szomszédasszony ugratta, hogy „ezt a csipkét ugyan nem
tudja lehorgolni a lányod”. Két nap múlva mégis kész volt a csip-
ke, de csak egy másolat. Nagymama sohasem beszélt arról, hogy
jól esett volna, ha õ is gyönyörködhetett volna egy ilyen szép
kézimunkában.
Édesanyám sokáig ágyhoz kötött beteg volt. Nem aludhatott 24
órán keresztül, így volt ideje gondolkodni, sok más elmúlt dolgon,
többek között ezen is. Különös volt a kapcsolatuk nagymamám-
mal — most, ahogy visszaemlékszem, nem túl szívélyes. Hármunk
közül én laktam édesanyámmal legtöbbet, sokféle arcát, hangula-
tát láttam, sírni is sokféleképpen. De olyan szívszaggatóan, mint
akkor, amikor már késve ráeszmélt nagyanyám hiányára, még
soha.

Egy csipketerítõ, pár deka fonal … Hányan leszünk még, akik kés-
ve jövünk rá, hogy valamit elmulasztottunk? Nemcsak májusban,
amikor tartjuk az anyák napját az intézményekben, de egész
életünkben.

A közelmúltban hallottam a rádióban: egy fiatalember Szegeden
raboskodik régóta, nincsen testvére. Édesanyja egyetlen látoga-
tást sem hagyott ki, még 40 fokos lázzal is útra kelt. Egy idõ után
változás állt be a bûnös fiatalember életében. Festeget, és már
kezdi tisztelni állandó látogatóját, édesanyját.

Kedves Olvasó, Önnek mikor fog elkövetkezni a változás? Most
még nem késõ!

Heksziné Somogyi Rózsa
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Alapi uzsorások õrizetben

Bûnügyi õrizetben van az az alapi férfi és nõ, akit a dunaújvárosi
rendõrök zsarolással, jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel, va-
lamint magánokirat-hamisítással gyanúsítanak. Elõzetes letar-
tóztatásukról elõre láthatólag ma délután dönt a Székesfehérvári
Városi Bíróság.
Egy alapi nõt egy 40 éves alapi férfi és 38 éves élettársa huzamo-
sabb ideje zsarolt. A sértett még tavaly nyáron kapott kölcsön
pénzt a férfitõl igen magas uzsorakamatra. A panaszos a kölcsön-
kért összeg többszörösét fizette vissza a zsarolónak, melyet férje
számlájáról vett le.
Késõbb egy másik férfitõl akart pénzt kölcsönkérni, de a személy
— különbözõ ürügyekre hivatkozva — több pénzt csalt ki tõle,
mint amennyi pénzrõl eredetileg szó volt. Ez ellen a férfi ellen csa-
lás miatt Érden folyik büntetõeljárás, ahol jelenleg elõzetes
letartóztatásban van.
Emiatt a pénzkiesés miatt aztán a sértett ismételten felkereste az
alapi uzsorás nõt és férfit, és 400.000 Ft-ot kért tõlük kölcsön. A
páros azonban az asszony gépkocsiját kérte az összeg fedezete-
ként. Egy adásvételi szerzõdést is aláírtak, amin az eladó és a vevõ
adatai kitöltésre kerültek, egyéb adat nem. A megállapodás sze-
rint ezt a páros akkor használta volna fel, hogyha nem kapják
vissza a kölcsönadott összeget kamatokkal együtt.
A férfi és a nõ azonban újabb követelésekkel állt elõ a nõvel szem-
ben. A sértett azonban nagyon tartott attól, hogyha ezek a pénz-
ügyletek a férje tudomására jutnak, akkor az bántalmazni fogja,
amire korábban már többször volt példa. Ekkor támadt az uzso-
rás férfinek és nõnek az az ötlete, hogy a sértett hamisítsa meg fér-
je bankszámlakivonatait, hogy annak ne tûnjenek fel a számlájá-
ról leemelt összegek. Miután ezt a sértett több alkalommal meg is
tette, a páros azzal kezdte el zsarolni, hogyha nem ad nekik továb-
bi összegeket, akkor ezt a titkát elárulják a férjének, aki majd
ezért jól megveri. A nõ ezután több alkalommal száz-, illetve több
százezer forintot adott át a két személynek.
A folyamatos uzsorakölcsönök, illetve zsarolások során a sértett-
nek kb. 4.000.000 Ft kára keletkezett, melyrõl a férj csak a rendõr-
ségi eljárás során szerzett tudomást.
A 38 éves nõt és a 40 éves férfit a dunaújvárosi rendõrök május
13-án lakásukon fogták el, majd gyanúsítottként való kihallgatá-
sukat követõen bûnügyi õrizetbe vették õket. Elõzetes letartózta-
tásukról a Székesfehérvári Városi Bíróság dönt.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a két elkövetõ más
személyeket is hasonló módon zsarolt, illetve különbözõ összege-

ket csalt ki tõlük. Az adatgyûjtés ezekkel kapcsolatban folyamat-
ban van.
A Dunaújvárosi Rendõrkapitányságnak azonban nem biztos,
hogy minden esetrõl tudomása van, ezért kérjük, hogy akit a két
személy hasonló módon megkárosított, vagy ilyen bûncselek-
ményrõl tudomása van, az jelentkezzen a dunaújvárosi nyomo-
zóknál a 06 (25) 510 510-es telefonszámon, vagy tegyen bejelen-
tést a 107-es, vagy a 112-es segélyhívók bármelyikén.

Igaron tuját loptak

Május 13-án 10 db tujacsemetét tulajdonított el ismeretlen tettes
Igar–Vámszõlõhegyen a mûvelõdési ház elõl. A tuják összértéke
41.000 Ft.

Üsd, vágd, nem apád!

Május 17-én 14.15-kor bejelentés érkezett, miszerint Sárszent-
ágota külterületén, az ún. Sóstónál több gyermeket bántalmaz-
tak. A bejelentés nyomán megállapítást nyert, hogy három fiatal-
korú ágotai fiú bántalmazott három gyermeket, akik közül egy
könnyen sérült. Csoportosan elkövetett garázdaság ügyében indí-
tottak eljárást a sárbogárdi nyomozók.

Buli végén vitték a berendezést is

Május 18-án egy sárbogárdi sértett tett feljelentést, miszerint a
Domján-dûlõben lévõ présházukból 15-én este, egy buli után el-
vitték kerékpárját, fúrógépét, valamint egy gázpalackot. A felje-
lentés nyomán, a beszerzett adatok alapján egy fiatalkorú sárbo-
gárdi fiúra terelõdött a gyanú. A megtartott házkutatás alkalmá-
val a Csepel kerékpárt megtalálták — igaz, már csak a vázát.

Végzõs rendõrök állnak szolgálatba…

Huszonegy végzõs tiszthelyettes áll szolgálatba május közepétõl
Fejér megyében. A fiatal rendõröket május 18-án 10.00 órakor fo-
gadta ünnepélyes keretek között a megye rendõrfõkapitánya.
Dr. Simon László ezredes, Fejér megye rendõrfõkapitánya a sajtó
meghívása mellett fogadta a megyébe érkezõ fiatal rendõröket. A
21 tiszthelyettes közül ketten kiváló minõsítésük miatt mindjárt
egy csillaggal többel kezdik a szolgálatot. A 19 õrmester és két
törzsõrmester a megye rendõrkapitányságai között került elosz-
tásra. A megyeszékhelyi rendõrkapitányságon tizenketten, Du-
naújvárosban négyen, Gárdonyban ketten, Móron, Sárbogárdon
és Bicskén pedig egy-egy új kolléga áll csatasorba az ünnepélyes
fogadást követõen. A kiváló minõsítéssel végzett két rendõr Du-
naújvárost erõsíti a jövõben.

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

KÉK HÍREK

Hirdetmény
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy pályafelújítás miatt
2009. május 25-26-ától május 28-29-éig éjszakánként a
táblázatban szereplõ vonatok menetrendje módosul. A
vonatok helyett Pusztaszabolcs és Dunaújváros állomások
között vonatpótló autóbuszok közlekednek, melyek me-
netrendjét a táblázatban sötétített háttérrel jelöltünk.
A vonatok további útvonalrészükön az eredetileg meghir-
detett menetrend szerint, változatlan idõben közleked-
nek! A Dunaújvárosból induló vonatpótló autóbuszok a
vonatok eredetileg meghirdetett menetrendjéhez képest
korábban közlekednek!

A vonatpótló autóbuszokon együttes elhelyezést, valamint kerék-
párszállítást és kerekes székes utaztatást nem tudunk biztosítani!

Az utazásuk során Önöket ért kényelmetlenségekért szíves elné-
zésüket és megértésüket kérjük!

MÁV Zrt.
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Hirdetmény
A Fejér Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal értesíti
a lakosságot, hogy állatorvosai

ebek veszettség elleni
pótoltását végzik.

2009. május 27. (szerda):
Pusztaegres 8.00—8.30-ig,

Kislók (József A. u. sarka)
9.00—9.30-ig,

Sárbogárd (Ifjúsági park)
10.00—10.45-ig,

Töbörzsök (Gulyarét)
11.00—11.45-ig,

Sárszentmiklós (a Gabona elõtt)
9.00—10.00-ig.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy
minden 3 hónapnál idõsebb ebet évente
legalább egy alkalommal veszettség el-
len be kell oltani!
A veszettség elleni oltás a kötelezõ fé-
regtelenítéssel együtt: 3.000 Ft.
Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosa-
ival szemben szabálysértési eljárást
kezdeményezünk.

A F.M.M.SZ.H. állatorvosai

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

(Sárbogárd, József Attila u. 14.)

RUHAADOMÁNY-
OSZTÁST SZERVEZ

2009. május 22-én
(PÉNTEKEN)

9.00–11.00 óráig.

(Kérjük, hogy reklámszatyrokat
hozzanak magukkal!)

Meghívó

EMLÉKEZÉS
A MÁRTÍROKRA

2009. május 24-én
14.00 órakor

a sárbogárdi izraelita temetõben
emlékezünk a holocaust helyi és

környékbeli áldozataira.

Mindenkit szeretettel várunk!

Városszépítõ és Hagyományõrzõ
Egyesület

Budapesti
koncertlátogatás

A Bogárd-Dal Egyesület szervezésében
tervezett budapesti koncertre Sárbo-
gárdról május 28-án (csütörtökön) a
busz 16.50-kor indul a Hõsök terérõl,
Sárszentmiklósról 16.30-kor.

A július 9-ére hirdetett koncertre még né-
hány jegy van (Mûvészetek Palotája —
Beethoven: IX. szimfónia — Kobayashi
Ken-Ichiro, japán kórus és szólisták). Össz-
költség: 1.800 Ft.

Bõvebb információ és jelentkezés
május 31-éig

a 06 (25) 460 244-es, vagy
a 06 (30) 5322 757-es telefonon.

Megjelent
Hargitai nagymama

szakácskönyve
Ételed az életed

címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke

Lapkiadóban és az újságot árusító
boltokban, 2.500 Ft-os áron.
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Cece–Seregélyes 1-2 (1-0)
Cece, 100 nézõ, vezette: Pfeffer László.
Cece: Joháczi, Kimiti, Hegedûs Gy., Király (Tóth), Csuti, Vábró,
Klazer, Hegedûs J. (Pintér), Simon, Barta (Juhász), Horváth.
Seregélyes: Ács, Falovai, Tömör, Kosaras, Polányi Á., Benczik,
Ladádi, Boldog, Polányi J., Belovai, Takács.
Az elsõ helyzet a hazaiak elõtt adódott, a 3. percben. Horváth kap
jó indítást, az 5 méterrõl a kapusba lövi a labdát. 6. perc: a vendé-
gek szabadrúgása, Tömör lövését védi Juhász. 10. perc: Simon be-
adását Horváth kapu mellé fejeli. 16. perc: Hegedûs J. szögletét
Klazer fejeli a hálóba, megszerezve csapatának a vezetést, 1-0. 24.
perc: Tömör szabadrúgását Joháczi bravúrral védi. 30. perc: Si-
mon 20 méteres lövését Ács védi. 34. perc: Vábró távoli lövése ka-
pu fölé megy. A félidõ helyzetét Ladányi hibázza el a 41. percben,
közeli lövését védi a hazai kapus.
A II. félidõ vendégtámadásokkal és helyzetekkel kezdõdik. A 49.
percben Ladányi 18 méterrõl leadott lövése száll kapu fölé. 51.
perc: Tömör beadását Takács 10 méterrõl fejeli kapura, Joháczi
védi a fejest. 53. perc: Tömör szabadrúgását Joháczi kiüti, amit
Belovai közelrõl a hálóba lõ, 1-1. 55. perc: ismét Belovai a fõsze-
replõ, a fáradni látszó hazai védelem mellett tisztára játssza ma-
gát, és lõ a hálóba, 1-2. 59. perc: Klazer 16 méteres lövése száll ka-
pu fölé. A 65. percben történt szabálytalanságért a hazaiaktól Ki-
mitit, a vendégektõl Falvait a játékvezetõ kiállította. 75. perc, Ju-
hász kerül helyzetbe, lövése kapu fölé száll. 83. perc, egyenlítési
lehetõség Juhász elõtt, azonban 16 méterrõl kapufát lõ. 86. perc:
Pintér szabadrúgása száll kapu fölé. Csapatunk sokadik mérkõzé-
sét veszíti el a II. félidõben, ez erõnléti problémákra vezethetõ
vissza, ami az edzéslátogatottság hiánya. Ezzel a vereséggel csa-
patunk a 13. helyre csúszott a tabellán.

Ifjúsági mérkõzés: Cece–Seregélyes 4-0 (1-0)
Vezette: Tímár Lóránd.
Az elsõ félidõben még jól tartotta magát a vendégcsapat. A II. fél-
idõben már a hazaiak voltak mezõfölényben, és ez gólokban is
megnyilatkozott. Góllövõk: Kovács Dániel (2), Kovács István,
Lakatos Károly.
Május 24-én, vasárnap, 15.30 és 17.30 órakor ifjúsági és felnõtt
csapatunk Adonyban játszik bajnoki mérkõzést. Indulás: 13.15
órakor a sportpályáról.
Hajrá, Cece!

Pozsár László

U13-as bajnokság
A tornarendszerben zajló U13-as labdarúgó-bajnokság utolsó
fordulóját rendezték 2009. május 17-én Sárszentmiklóson. Csa-
patunk a „J” csoportot már az elmúlt fordulóban megnyerte,
ezért az elõdöntõre készülve játszottunk. Sajnos a mérkõzések rö-
vid ideje (2x15 perc) ezt nem segítette megfelelõen.
A jól szervezett Sárszentmiklós ellen a helyzetek kimaradtak, de a
védelem magabiztosan játszott. „Csak” egy pontot szereztünk.
Baracs folyamatosan fejlõdõ csapatát látványos játékkal, javuló
helyzetkihasználással vertük.
A harcos Mezõfalva ellen egyéni hibák miatt szoros gyõzelem.
LSC Sárbogárd–Sárszentmiklós 0-0 (0-0)
LSC Sárbogárd–Baracs 5-0 (2-0)
LSC Sárbogárd–Mezõfalva 3-2 (3-0)

A sárbogárdi csapat: Sümegi Zsolt, Keresztes Imre, Németh Kris-
tóf, Goldberger Marcell, Szente Márkó, Demeter Dávid, Freschli
Barnabás, Husvéth Zsolt, Csendes Ádám, Luczek Roland, Né-
meth Attila, Sipõcz Attila, Szunyogh Richárd, Kovács Kornél,
Farkas József, Kovács Roland, Fekete Patrik, Lénárt György.

A csoport végeredménye:
1. LSC Sárbogárd 18 15 3 - 58-10 48
2. Sárszentmiklós 18 9 5 4 26-13 32
3. Mezõfalva 18 6 2 10 33-31 20
4. Baracs 18 1 - 17 11-75 3

Pajor László, LSC Sárbogárd

Duna-Mount U11 Bajnokság
Május 16-án U11-es labdarúgóink a bajnokság szempontjából
sorsdöntõ mérkõzést játszottak Dunaújvárosban, a DVSI ellen.
Betegség miatt tartalékosan álltunk fel. Ennek a végjátékban
éreztük hatását. A félidei 1-1 még reménykedésre adott okot. A
végére elfáradtunk, és a DVSI megérdemelten nyerte nemcsak a
találkozót, de a bajnokságot is. Jó csapattól kaptunk ki. Szégyen-
kezésre semmi okunk. A rutinosabb játékosok hozták tudásukat,
Demeter Dávid kiemelkedõt nyújtott kényszerposztján. Fiatal já-
tékosaink bebizonyították, hogy nem ijednek meg senkitõl,
bátran lehet rájuk számítani.
Az utolsó fordulótól függetlenül csapatunk a második helyen zár-
ja a bajnokságot.

DVSI–LSC Sárbogárd 5-2 (1-1)
Játékosaink: Simon Csaba, Husvéth Tamás, Demeter Dávid, Kiss
Roland, Kovács Roland, Fekete Patrik, Molnár Tamás, Szabó
Ádám, Ratalits Dávid, Szente Máté, Gyökér Kristóf, Buzás
Ádám.

Pajor László, LSC Sárbogárd

VERSENYKIÍRÁS
a Sárbogárdi Napok keretében megrendezésre

kerülõ asztalitenisz-versenyre
A verseny helye: Sárbogárd, a Szent István iskola tornacsarnoka.
A verseny ideje: 2009. június 20., szombat, 9.00 óra.
Versenyszám: 2 fõs csapatok versenye, rövidített DC-formában.
A verseny rendezõje: Sárbogárd, polgármesteri hivatal és a Sárbogárd AK.
Versenybíróság: elnök — Papp László, tagok — Nedoba Károly, Lovász
Lajos.
Résztvevõk: azon versenyzõk, akik a helyszínen beneveznek, és NB III-nál
magasabb osztályban nem játszanak.
Nevezés: a helyszínen 8.30 óráig.
Díjazás: a gyõztes csapatnak kupa és érem, valamint 1 évre a vándorser-
leg, a második és harmadik helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
A versennyel kapcsolatos költségeket a rendezõ szerv viseli, egyéb költsé-
geket az egyesületek. A helyszínen asztalitenisz-felszerelések, borítások,
ütõk vásárlására lesz lehetõség.
Az öltözõben hagyott tárgyakért felelõsséget nem vállalunk!
Minden érdeklõdõt, és versenyzõt vár a

SZERVEZÕBIZOTTSÁG

XIV. Bruzsa Miklós-emléktorna

Ideje: 2009. május 23. (szombat) 9.00 óra.
Helye: sárszentmiklósi sportpálya.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Pünkösdi kupa
2009. június 1-jén (hétfõn) 9 órai kezdettel a kialakult hagyomány folyta-
tásaként az LSC Sárbogárd pályáján labdarúgótornát rendezünk. A PÜN-
KÖSDI KUPÁRA Szakács István várja a csapatok nevezését.

(Tel.: 06 /30/ 823 1229;
játéktér: 60x30 m, 5 m-es kapuk, 5+1 fõ.)
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A Déli-csoport állása:

1. Rácalmás 24 16 6 2 59-31 54

2. Nagylók 24 15 3 6 68-35 48

3. Zichyújfalu 245 12 6 6 49-38 42

4. Vajta 24 10 8 6 54-36 38

5. Soponya 24 11 4 *9 51-33 37

6. Sárszentágota 23 10 7 6 47-40 37

7. Dunapentele 24 11 2 11 56-53 35

8. Alap 24 9 8 7 43-39 35

9. Perkáta 23 7 6 10 41-58 27

10. Elõszállás 24 7 6 11 31-48 27

11. Kulcs 24 6 6 12 42-45 24

12. Füle 24 6 6 12 50-61 24

13. Besnyõ 24 5 8 11 37-42 23

14. Mezõkomárom 24 3 2 19 23-92 11

A Déli-csoport
eredményei:

Rácalmás–Nagylók 2-1 (0-1)

Vezette: Pászti. Gólszerzõk: Antal (2), il-
letve Nagy.

Soponya–Besnyõ 4-1 (2-0)

Vezette: Nyusa. Gólszerzõk: Sütõ (2),
Varga, Gyenis, illetve Mágocs.

Dunapentele–Vajta 3-3 (1-2)

Vezette: Piros. Gólszerzõk: Beretka, Ko-
vács, Kuczka, illetve Márta (2), Ferenc.

Mezõkomárom–Sárszentágota 2-7 (0-4)

Vezette: Piros. Gólszerzõk: Toldi, Varga,
illetve Kristóf (2), Molnár (2), Krajcsovics
(2), Csere.

Perkáta–Alap 2-0 (2-0)

Vezette: ifj. Bodri. Gólszerzõ: Palóka (2).

Elõszállás–Dég 3-2 (1-1)

Vezette: Szabó. Gólszerzõk: Kiss, Nahy,
Dunavári, illetve Szûcs (2).

Zichyújfalu–Kulcs 3-3 (1-1)

Vezette: Nagy. Gólszerzõk: Rigó (3), illet-
ve Simon, Barna, Dobos.

A Femol-csoport
eredményei:

Dég-Adony 1-0 (1-0)

220 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ: Gu-
lyás. Kiállítva: Lelkes, Tamon (Adony). If-
júsági mérkõzés: 1-4.

Tác-Csõsz–Nagyvenyim 1-1 (1-0)

50 nézõ, vezette: Görcs. Gólszerzõk:
Mukrányi, illetve Kiss. Ifjúsági mérkõzés:
2-6.

Káloz–Baracs 2-0 (1-0)

300 nézõ, vezette: Závotka. Gólszerzõk:
Balogh, Májer D. Kiállítva: Deli. Ifjúsági
mérkõzés: 2-1.

Enying–Mezõszilas 5-4 (3-1)

100 nézõ, vezette: Kovács II. Z. Gólszer-
zõk: Paluska (4), Szabó, illetve Kutasi, Fe-
kete (2), Sülyi Z. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

Sárbogárd SE–Jenõ 3-0 (2-0)

100 nézõ, vezette: Varga. Gólszerzõ: Pá-
linkás (2), Trója (öngól). Az ifjúsági mér-
kõzés elmaradt, mert a jenõiek nem érkez-
tek meg.

Cece–Seregélyes SE 1-2 (1-0)

100 nézõ, vezette: Pfeffer. Gólszerzõ:
Klazer, illetve Belovai (2). Kiállítás: Ki-
miti, illetve Falvai. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

Mezõfalva–Lajoskomárom 5-2 (3-1)

150 nézõ, vezette: Lak. A gólszerzõket
nem sikerült kiderítenünk. Ifjúsági mérkõ-
zés: 10-0.

Polgárdi–Sárszentmiklós 0:3 (0:2)
Polgárdi, 200 nézõ, vezette: Szabó János.
Polgárdi: Mitring, Totsche (Kiss R.),
Komlós, Perger, Hencz, Csizmadia, Nagy
A., Takács (Kovács J.), Király (Vass),
Nagy Z., Fenyvesi. Edzõ: Nagy János.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Palotás, Szabó G., Szarka, Huber (Em-
perger), Markovics, Bakos (Egerszegi),
Vámosi (Szabó Z.), Berényi. Edzõ: Ma-
sinka László.
Mi, szurkolók, bízva csapatunkban, de ki-
csit talán félve utaztunk a mérkõzésre,
mert a korábbi évek során sorozatban ve-
reséget szenvedetünk Polgárdiban. Ezt
még tetézte, hogy a hétközi edzést sérülés
miatt Huber és Szabó G. nem tudta végig-
csinálni, valamint köztudott volt Csanaki
sérülése és Král sárga lapos eltiltása.
Mint kiderült, Huber és Szabó G. játszott,
így kissé megnyugodtunk.
Már a mérkõzés elején magunkhoz ragad-
tuk az irányítást, és az végig a kezünkben is
maradt, melynek megfelelõen a 24. perc-
ben Huber nagyszerû ütemben futott a
jobb oldalon, beadására Berényi érkezett,
aki kapásból a hálóba lõtt, 0:1. Üröm az
örömben, hogy a beadáskor Huber lábára
rátartottak, és ennek következményeként
le is kellett cserélni.
35. perc: Markovics 30 méterrõl, jobb ol-
dalról elvégzett szabadrúgása a védõk ta-
karásában utat talált a kapuba, 0:2. Ezután
2-3 veszélyes támadást vezetett a hazai csa-
pat, de a befejezés nem sikerült nekik, lát-
szott az egész csapaton, hogy nincs bennük
átütõ erõ.
A második félidõben már valóságos feszti-
vált csinált csapatunk, szinte akkor kerül-
tünk helyzetbe, amikor akartunk, de mivel
elszórakoztuk helyzeteinket csak egy gólt
szereztünk Berényi révén, aki a 89. perc-
ben Szarka kapu mellé tartó lövését
bevetõdve segítette a hálóba, 0:3.
Errõl a mérkõzésrõl elmondható, hogy
minden tekintetben az ellenfél fölé nõt-
tünk, és ez különösen a második játékrész-

ben domborodott ki. Mindettõl függetle-
nül egy kifejezetten szimpatikus csapat és
közönség van Polgárdiban. A csapat azért,
mert nyílt sisakkal támadó focit játszva lé-
pett pályára, míg a közönség kifejezetten
sportszerûen szurkolt.
Gyõzelmünkkel és Bicske ismételt botlá-
sával nagy lépést tettünk kitûzött célunk
felé, mivel a bennünket üldözõ legköze-
lebbi csapat, Pálhalma 5 pontra lemaradt.
A hétvégén hazai pályán Pusztavám csapa-
tát fogadjuk.

Ifjúsági mérkõzés:
Polgárdi–Sárszentmiklós 6:0

Igaz, hogy a listavezetõ ellen játszottunk,
de nagyobb akarattal tisztesebb ered-
ményt is elérhettünk volna, bár az igazság-
hoz hozzátartozik, hogy a 6 kapott gól ránk
nézve hízelgõ.
Ezzel szemben örömhír, hogy serdülõkbõl
álló csapatunk a dobogón végzett a baj-
nokságban, mert hétvégén 28:0 arányban
múlta felül Káloz csapatát, és mivel Laka-
tos Dávid 14 gólt szerzett, valószínûleg a
bajnokság gólkirálya lett.

Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia 26 21 2 3 52-20 65
2. Kápolnásnyék 26 18 1 7 55-24 55
3. Sárszentmiklós 26 17 1 8 67-26 52
4. Pálhalma 25 14 5 6 55-26 47
5. Bicske 25 14 4 7 69-32 46
6. Martonvásár 26 12 5 9 44-35 41
7. Sárszentmihály 26 12 6 8 49-48 36
8. Kisláng 26 10 5 11 38-39 35
9. Polgárdi 26 8 8 10 27-37 32
10. Sárosd 26 9 4 13 35-45 31
11. Bakonycsernye 26 8 3 15 24-58 27
12. Pákozd 26 8 2 16 45-49 26
13. Pusztavám 26 7 5 14 31-58 26
14. Szabadegyháza 26 7 3 16 38-59 24
15. Aba-Sárvíz 26 6 5 15 31-62 23
16. Etyek 26 5 2 19 40-82 17
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

A Femol-csoport állása:
1. Káloz 26 19 3 4 75-32 60

2. Baracs 26 17 4 5 60-27 55

3. Mezõfalva 26 16 4 6 60-24 52

4. Adony 26 17 - 9 80-43 51

5. Lajoskomárom 26 15 4 7 70-45 49

6. Seregélyes 26 14 3 9 61-37 45

7. Sárbogárd 26 13 3 10 41-43 42

8. Nagyvenyim 26 11 5 10 50-56 38

9. Mezõszilas 26 9 6 11 51-59 33

10. LMSK 26 8 9 9 43-48 33

11. Jenõ 26 8 6 12 49-68 30

12. Enying 26 8 6 12 44-64 30

13. Cece 26 7 7 12 35-45 28

14. Dég 26 6 7 12 31-54 25

15. Tác-Csõsz 26 1 6 19 24-72 9

A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.
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Miniszteri látogatás
2009.május 12-én Budapesten a rendõrség
székházában parancsnoki állománygyûlést
tartottak az ország valamennyi városi
rendõrkapitánya és megyei rendõrfõkapi-
tánya részvételével.
Felszólalt Bajnai Gordon miniszterelnök,
és az alábbiakat mondta: Meg kell erõsíte-
ni a rendõrség iránti bizalmat. Ebben a
rendõrök mellett a politikusoknak, az álla-
mi vezetõknek és az állampolgároknak is
dolguk van.
Mint mondta, a válságkezelõ program pil-
lérei közül a munkahelyek védelme, a gaz-
dasági egyensúly helyreállítása, az ország
újból növekvõ pályára állítása mellett a
közbiztonságérzetet is javítani kell. Hoz-
zátette: a válság, amellett, hogy nem füg-
getlen a nemzetközi válságtól, nemcsak
gazdasági és szociális, hanem lelki jellegû
is, melynek legnyilvánvalóbb megjelenése
a közbizalomhiány.
A kormányfõ a többi között a fokozottabb
közterületi jelenlétet, a bûnügyi szolgálat
növelését, a külsõ szervekkel (közterü-
let-felügyelettel, polgárõrséggel) való szo-
rosabb együttmûködést határozta meg a
rendõrség feladatának. Hozzátette: szük-
séges, hogy a jövõben jobban értékeljük a
rendõrség erõfeszítését, és több együttmû-
ködésre van szükség az állampolgárok és a
rendõrség között, valamint a politika vilá-
gában is. A miniszterelnök kifejtette: egy-
egy súlyosabb bûncselekmény hónapokra
visszavetheti a közbiztonságba vetett bi-
zalmat.
A miniszterelnök azt várja a rendõröktõl,
hogy minden külsõ kritika ellenére, a jogos
kritikát megfogadva, és nem elbátortala-
nodva a jogtalan kritikától, a tudásuk, ké-
pességeik legjavát adva védjék a közbiz-
tonságot és az országot. Magyarország po-
litikusainak — jöjjenek bármelyik oldalról
— a dolguk az, hogy a rendõrség munkáját
tiszteljék, ha kell, okkal kritizálják, de ok
nélkül ne bántsák — jelentette ki a kor-
mányfõ.
A miniszterelnök közlése szerint a közte-
rületi szolgálat növeléséhez szükséges túl-
óra fedezetét a kormány biztosítja, a kiste-
lepüléseken intenzívebb rendõri jelenlét

lesz, kiterjesztik a körzeti megbízotti háló-
zatot, állandó rendõri jelenlét vagy rend-
szeres járõrözés lesz a bûnözés által foko-
zottan érintett településeken.

Bencze József rendõr altábornagy az állo-
mánygyûlésen ismertette a márciusban
már megkezdett 61 pontos cselekvési
program elemeit, amire korábban 14 milli-
árd forint támogatást kapott a rendõrség.
Ennek részeként a leginkább veszélyezte-
tett 200 településen növelik a rendõri je-
lenlétet. Elõrehozták a rendõr-szakközép-
iskolák végzési idõpontját, ezért már má-
jus l6-ától 780 fõvel nõ a közterületi rend-
õrök száma a fõvárosban. Kiemelte: a
rendõrség számára becsületbeli ügy a ro-
mák elleni támadások elkövetõinek felde-
rítése, a kiskunlacházi emberölés és a Coz-
ma-ügy felderítése.

(Forrás: MTI)

Megszívlelendõ, átgondolandó, megvaló-
sításra érdemes felvetések a fentiek a köz-
biztonságról, az országban megoldandó
közbiztonsági teendõkrõl, feladatokról.
Összefogással, együttmûködéssel, együtt-
gondolkodással és folyamatos támogatá-
sunkkal segítsük a rendõrség munkáját,
hogy az sikeres lehessen!

Szurkoljunk, biztassunk, de soha ne le-
gyünk „kárörvendõk”!

Streng Ferenc ny. á. rendõralezredes

Szerkesztõi megjegyzés

Sárbogárd térsége hátrányos helyzetben
van a súlyos munkanélküliség, a mélyülõ
szegénység, a betörések, terménylopások
egyre növekvõ száma, a közbiztonsági
helyzet romlása miatt. Épp ezért csak re-
ménnyel tekinthetünk minden olyan tö-
rekvésre, ami a nehéz helyzetben lévõ
rendõrség állami szintû megerõsítését,
munkafeltételeinek javítását célozza.

Az ígéretek tettekre váltásán múlik, hogy
valóban lesz-e változás!

Hargitai Lajos

Sárbogárd térségében keresünk

BÁLÁZOTT SZALMÁT.
Fizetés készpénzben vagy tüzelõanyagban!

Bõvebb információ: 06 20 922 7707
(Kovács István)

Megyei I. o. férfi kézilabda

A döntés a
kezünkben volt!

Sárbogárd–
Rácalmás

22:22 (11:14)
Vezette: Dobos, Kosztera.
Sárbogárd: Németh I.–Nacsa 6, Balogh 7,
Pluhár, Takács 2, ifj. Bodoki 4, Németh II.
Csere: Borostyán, Szabó J. Zsolt 1, Hege-
dûs 1, Szabó 1, Bodoki, Suplicz, Baki.
Edzõ: Bodoki György.
Egy érdekes közjátékkal kezdõdött a mér-
kõzés: a játékvezetõk nem engedték a né-
zõket a padokra leülni, mivel így belóg a lá-
buk a játéktérre. Persze, ez a csarnok ak-
kor sem szabványméretû, ha a nézõk ki-
mennek a terembõl. Ismét bebizonyoso-
dott, hogy igazán kellene egy nagyobb léte-
sítmény.
De térjünk vissza a mérkõzéshez. Az elsõ
félidõt a hazai csapat kezdte jobban, de a
félidõ végére az ellenfél fordított, és há-
romgólos elõnyre tett szert.
A második játékrészben aztán megtáltoso-
dott a hazai gárda. Szépen ledolgoztuk a
hátrányt, és három perccel a lefújás elõtt
két góllal vezettünk.
Az ellenfél talpra állt és egyenlített. A vé-
gén mi hibáztunk két ziccert, és maradt a
döntetlen.
Mint minden meccsen, most is voltak hi-
bák, de szerintem döntõ momentumnak az
bizonyult, hogy 7 büntetõbõl egyet tud-
tunk értékesíteni, ami magáért beszél. A
csapat most is rendkívül harcos szellem-
ben játszott, de mindenki nem tudta a ma-
ximumot nyújtani. Talán Németh Tomi a
kapuban hozta az igazi formáját. Balogh és
Nacsa is jól játszott, de végén Nacsának
sajnos két ziccernél is megremegett a keze.
Bodoki Gyurci négy gólja is kevés, önma-
gához képest.
A vendégek is nagyon harcoltak, mivel
gyõzelmük esetén elõkelõbb helyezést ér-
hettek volna el, de ebben megakadályoz-
tuk õket.
A csapatnak gratulálok a helytállásért!
Az utolsó mérkõzésre Székesfehérvárra
látogatunk az Alba Regiához pénteken.

Rehák Sándor

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és

környéke eseményeirõl



Bogárd és Vidéke 2009. május 21. KULTÚRA / PROGRAMAJÁNLÓ 13

Aközel egy éve alakult Melódia zenekar mutatkozott be a sár-
bogárdi közönségnek szombaton este a mûvelõdési házban.

Kétórányi, magyar és külföldi slágereket felsorakoztató reperto-
árral léptek színpadra, elõadásukkal nagy tapsot és elismerést
aratva a népes nézõsereg körében. Meglepetésként az ABBA
egyik számát közösen énekelték el egy gyerekekbõl álló kis kórus-
sal.
Nemrég egyébként már kaphattunk némi ízelítõt tõlük az Alapon
rendezett kistérségi fesztiválon, és sárbogárdi koncertjüket meg-
elõzõen az alapi díjugrató kulturális mûsorában is felvonultak.
Az együttes tagjai: Györök Zoltán (szintetizátor), Horváth Réka
(ének), Lõkös Róbert (dob), Magyar László (gitár).
Biztosan lesz még alkalom, hogy ismét hallhassuk a játékukat.

Hargitai Kiss Virág

Melódia

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

2009. május 25-én (hétfõ) 17.30 órára
szervezett

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓJÁRA,
amelynek vendége

BARTIS ATTILA ÍRÓ.
Beszélgetõtárs: Gyöngyössy Csaba.

A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Bartis Attila Marosvásárhelyen született 1968-ban. Családjával 1984-ben
költözött Budapestre. Huszonhét évesen jelentette meg bemutatkozó re-
gényét, A sétát. Három évvel késõbb jelent meg novelláskötete A kéklõ
pára címen. Eddigi legnagyobb sikerét A nyugalom címû, 2001-ben megje-
lent regénye szerezte számára. Ez alapján írta meg Anyám, Kleopátra címû
drámáját, amelyet 2003-ban mutattak be a Nemzeti Színházban. Dolgozott
újságíróként is, egy évig tárcákat írt az Élet és Irodalom címû folyóiratnak.
Itt megjelent írásait A Lázár apokrifek címû kötetben adta ki. Könyveit több
nyelvre lefordították. Fotómûvészként fényképei számos kiállításon vettek
részt.

„Élõzenéért 2009” könnyûzenei fesztivál
Daruszentmiklósi Ifjúsági Ház

2009. június 27-én 10.00 órától.

Zenekarok, egyéni elõadók jelentkezését
várjuk 2009. május 30-áig.

Nevezési kategóriák: rock, pop, egyéb.
Fellépési idõ: 15 perc, beszerelés: 10 perc.

Az elõadott zeneszámok csak élõben szólalhatnak meg!
Jelezze a zenekar, ha kíván az esti utcabálon

30 percnyi idõt játszani mulatós könnyûzenei kategóriában!
Rendezõk: Daruszentmiklósi Önkormányzat, Darumadár Népdalkör.

Levelezési cím: 2423 Daruszentmiklós, Fehérvári út 5.
E-mail: hornokgergely@freemail.hu, telefon: 06 (30) 562 5968.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját

A RÉTSZILASI GYERMEKNAPRA
2009. május 31-én, vasárnap.

Helyszín: a kultúr udvara, Rétszilas.
Programok

9.00 gyülekezõ,
LÉGVÁR (használata ingyenes),
a PALÁNTA MISSZIÓ érkezése Dunaújvárosból;

10.00 arcfestés és kézmûves-foglalkozás a sátorban,
tûzoltósági bemutató,
emelõkosárral a fák koronájáig,
motoros rendõrségi bemutató;

10.30 Bíró Kriszti énekel;
11.00 Bohóccirkusz

(bohóc, anakonda, kerékpározós majom);
Ebéd elõtt Sárbogárd város polgármesterének köszöntõ beszéde,

harangláb szentelése;
12.00 EBÉD (birkapörkölt, halászlé és csülkös körömpörkölt),

támogatói jegy: 300 Ft;
14.00 az APACUKA zenekar fellépése a színpadon;
14.45 a nagykarácsonyi gyermek-tánccsoport fellépése;
15.15 hastáncbemutató;
15.45 a Sárbogárdi Fúvószenekar koncertje;
17.00 TITÁN együttes;
19.00 utcabál — a zenét szolgáltatja az EFKA zenekar.

Kézmûves-foglalkozás és ügyességi vetélkedõk reggeltõl estig!
Mezõgazdasági gépbemutató!

Vándorkupás focibajnokság (nevezés 2.000 Ft/csapat)!
Felnõtteknek a helyszínen büfé üzemel.

Rétszilasért Egyesület

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

2009. május 23-án (szombaton)
délelõtt 9–13-ig

a Zengõ Óvoda udvarán tartandó

CSALÁDI NAPRA
Programok:

9.00 köszöntõ; mesedramatizálás;

9.30 BÍRÓ KRISZTI zenés mûsora,

tûzoltóautó, rendõrautó,

ugrálóvár, kézmûves-foglalkozás,

lufihajtogatás, arcfestés,

aerobic, játékos sportversenyek,

zsákbamacska.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!

Leendõ óvodásainkat is szeretettel várjuk!

Központi Óvodát Segítõ Alapítvány, szülõi szervezet
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Pacaltokány
Hozzávalók: 1 kg elõfõzött pacal, 2 nagy
fej hagyma, 6-7 gerezd fokhagyma, egy
kanál zsír, vagy olaj, késhegynyi papri-
ka, kávéskanálnyi õrölt feketebors, só,
kevéske liszt.
Elkészítés: a hagymát a zsíron, vagy ola-
jon sárgára pirítjuk, rátesszük a felcsí-
kozott pacalt, egy-kettõt keverünk raj-
ta, majd sózzuk. Mindig csak egy kevés
vizet aláöntve, fedõ alatt majdnem pu-
hára pároljuk. Ekkor beletesszük a zú-
zott fokhagymát, a pirospaprikát és a
törött borsot. Lassú tûzön, a folyadék-
mennyiséget minimálisan tartva, puhá-
ra pároljuk. Mikor készre fõtt, belete-
szünk egy deci vízbe kevert egy evõka-
nálnyi lisztet.

Argentin palacsinta
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 tojás, 3 dl
tej, 1 dl szódavíz, 10 dkg darált dió, 4
dkg zsemlemorzsa, 1 gerezd fokhagy-
ma, csípõs pirospaprika, olaj, vaj, só.
Elkészítés: a tojást mély tálba ütjük,
hozzáadjuk a tejet és a sót, majd állandó
keverés mellett hozzáadjuk a lisztet. A
sûrû tésztát szódavízzel hígítjuk, és 30
percig pihentetjük. A tésztából kevés
megforrósított olajon egymás után 8-10
palacsintát sütünk. Közben a megforró-
sított vajon kissé megpirítjuk a zsemle-
morzsát, a darált diót és a zúzott fok-
hagymát. Sózzuk, csípõs pirospapriká-
val ízesítjük. Ezzel a töltelékkel szórjuk
meg a palacsintákat. Összehajtjuk, át-
melegítjük. Tartármártás, vagy mustá-
ros tejföl illik hozzá.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

GYÁSZJELENTÉS
A verésrõl akartam írni abban a csalóka
hiszemben, hogy soraim akárcsak egyetlen
ökölcsapást is elháríthatnak. Mert Ma-
gyarországon mostanában vernek. Az erõ-
sek a gyengéket, a gátlástalanok a kiszol-
gáltatottakat. Vad, túlkoros diákok verik a
kis nemecsekeket, rugdossák a tanárt, au-
tóbusz padlójára vizelõ utasok megverik, a
buszból kilökik az õket figyelmeztetõ busz-
vezetõt úgy, hogy agyrázkódást kap. Ha
egy idõsebb nõ rászól a kisdiákot püfölõ
nagydiákokra, hogy hagyják abba a kín-
zást, õt is jól összeverik. Kötetet lehetne
megtölteni azzal, hogy hol, kiket vernek
össze ebben az országban.
Mondhatja valaki, hogy mindig vertek. Jé-
zus Krisztust milyen véresen megostoroz-
ták! Vagy gondoljunk a deresre és egyéb
kínzóeszközökre, amelyekkel maga az ál-
lamhatalom bántalmazta az alattvalót!
Lúdas Matyira ötvenet vágtak Döbrögi
pribékjei, igaz, hogy õ ezt háromszorosan
vissza is adta. De a pénzügyi fõfelügyelõt
pár évvel ezelõtt botokkal úgy eltángálták,
hogy kórházba került. És a jó húsban levõ
tévés személyiség arcára csurgó vér nem
borzasztott el százezreket? Szinte úgy tû-
nik, a verés az ember és ember közötti
kommunikáció egyik formája. E téren alig-
hanem rossz példát mutattak a rendõrség
emberei, akik papot, országgyûlési képvi-
selõt, külföldit, békés járókelõt ütlegeltek
az ájulásig, és a földön fekvõ embertársuk-
ba még bele is rugdostak. Ha nekik szabad,
gondolhatja akárki, akkor nekem miért
lenne tilos? Hiszen a nagy tömegverést ve-
zénylõ rendõrtábornok még magas kitün-
tetést, dicséretet is kapott a véres munka
elismeréséül.

Bármennyire is kezd azonban lassan-las-
san természetessé válni az embernek em-
ber által való bántalmazása, ne nyomjuk el
magunkban az iszonyatot e jelenség kap-
csán! Volt régebben az a mondás, hogy
„emberi mivoltából kivetkõzött” valaki.
Mélyen szántó megfogalmazás! Ami az
emberben emberi, az ellentétes azzal,
hogy megverem a másikat. Mi jogon? Mi-
féle lelki durvaság által? Minden ütés bûn
az egyenlõség szent törvényével szemben!
Szóval ezekrõl akartam írni, amikor sze-
membe tûnt az egyik újságból egy gyászje-
lentés. Középiskolás korom gimnáziumi
igazgatója hunyt el. Alakja megfelelt ama
kor követelményeinek. Az 50-es években
jártunk, Rákosi idejében, amikor a Fõnök
hatalma rendíthetetlen volt. Úgy emlék-
szem, csak iskolai ünnepségeken láttuk,
nem járt a folyosón, nem beszélgetett a di-
ákokkal, volt benne valami az egyiptomi
fáraók isteni magasztosságából. Akkori-
ban, ha ünnepségeken, gyûléseken a szó-
nok szájából elhangzott Sztálin vagy Ráko-
si neve, fel kellett állni, és ütemes taps kö-
zepette éljenezni kellett a megnevezettet.
Nos, az évnyitón a szülõk közül valaki nem
állt fel tapsolni. Beszédét megszakítva az
igazgató rápirított az illetõre. Sosem felej-
tem el.
Az biztos, hogy akkoriban fényes nappal,
nyilvánosan nem verekedtek az emberek.
Pincék mélyén, titokban sokakat halálra
vertek az állambiztonság emberei, de a
nyilvánosság teljes kizárásával. Utcán, má-
sok szeme láttára soha. Talán õk még érez-
ték, hogy szégyen egy embertársat bántal-
mazni. Jobbnak látták, hogy elbújjanak, és
úgy verjenek.

(L. A.)
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A FALU BIKÁJA
Furcsán esett, de mégis meg-
esett hajdanában a következõ
eset is a szentegyházasfalu-
siakkal. Volt egy régi-régi tor-
nyuk, melynek régiségérõl a
megfakult falak beszéltek.
Már a moha s a fû is kezdte be-
nõni.
Egy vasárnap délelõtt a temp-
lomból kijõve összegyülekez-
tek az emberek meghallgatni a
falusbíró hirdetését. Amint ott
állingálnak, egyik véletlenül
fel talál tekinteni a templom
tornyának a fedelére, s így szól:
— Hé, konyé, ne, mit látok a torony tete-
jén: milyen szép zöld vetés van ott. Meg-
vizsgálják, miféle zöldség lehet, hát egy bo-
kor sáté volt.
Elkezdenek felette kötölõzni, hogy mité-
võsök legyenek vele. Szóból szó kerekedik,
s majdnem hajba kapnak, hogy kit illet a
sáté. A falusbíró eléáll, s azt mondja:
— Tartsunk birtokossági gyûlést, hogy mit
csináljunk vele.
Tanakodnak, s végül azt határozzák: etes-
sék meg a falu bikájával. Kötnek is egy
nagy húzókötelet a bika nyakára. Két em-
ber felment a toronyba, onnan húzta, a
többi pedig taszította alulról fölfelé. Hogy
a taszítás annál könnyebben menjen, egyik

atyafi azt tanácsolta, hogy borsóval hintsék
be a templom elõtti teret. Be is hintették,
de mikor taszították a bikát, természete-
sen mind sikamlottak el. Azt gondolták,
hogy halad a bika, s kiabálták:

—  Húzzad csak, konyé, ne, mert halad!

Mikor valahogy nagy küszködéssel félig
felhúzták a bikát, a fennlévõ emberek egyi-
ke azt kiáltja le:

— Taszítsd, hé, konyé! Né, mint kévánja,
még a nyelvét is kinyújtotta!

Amire felhúzták volna a szegény állatot, ki
is adta ám a lelkét, és vissza kellett ereszte-
ni, mert nem volt, ami megegye a zöld
vetést.

(Forrás: internet)

Megfejtés
Május 1-jén a munka ünnepét, május el-
sõ vasárnapján az anyák napját, május
4-én a magyar tûzoltók napját, Szent
Flóriánt, május 10-én a magyar mentõk
napját, május 19-én a nemzetközi férfi-
napot, Ivó napját, május 21-én a magyar
honvédelem napját, május 29-én a hõ-
sök napját és május utolsó vasárnapján
a gyereknapot ünnepeljük.
Sajnos, helyes megfejtés nem érkezett a
szerkesztõségbe.

Rejtvény
Nézz utána, mit jelenthetnek ezek a
szavak az e heti mesébõl?
konyé
falusbíró
állingálnak
kötölõzni
sáté
kévánja
Beküldési határidõ: május 26.

Bal, jobb, bal, jobb… BAL? JOBB?
A balkezességet sokáig hátrányként, sors-
csapásként kezelték az emberek. Ügyet-
lennek, balgának tartották a balkezes em-
bereket. Különbözõ módszerekkel igye-
keztek a balkezesnek született gyermeke-
ket átszoktatni a „szép” kezükre. A válto-
zatos „kínzási” technikákat (gipszelés, csí-
põs paprikával kenegetés, hátrakötés stb.)
a jóakarás jegyében tették a szülõk, nagy-
szülõk.
Ma már szerencsére tudjuk, hogy ez a kö-
vetkezõ tanulási és pszichés zavarokat
okozza: emlékezetzavarok (különösen a
tanulás tartalmának felidézésében), kon-
centrációzavarok (gyors fáradékonyság),
olvasási, helyesírási nehézségek, a térbeli
helyzet felismerésének (jobb–bal) bizony-
talansága, beszédzavarok (pöszeség, da-
dogás), a finommozgások zavarai (például
az írás külalakjának romlása).
A gyermek fejlõdése során a jobb-, vagy
balkezesség kialakulása nagyjából egy idõ-
ben megy végbe a beszéd kialakulásával,
18-20 hónapos kor körül. Ettõl kezdve a
gyermek egyik kezét a finom, megtanult
mozgások kivitelezésére használja.
Amennyiben a gyermek balkezes, szigo-
rúan tilos az átszoktatás!
Ezzel egy természetes, nagyon bonyolult,
finoman hangolt rendszert zavarnánk

meg, tennénk mesterkéltté. Megzavarhat-
juk a gyermek finommozgásainak kivitele-
zését, neurotikus tüneteket okozhat a bi-
zonytalanság, mely dadogásban, éjszakai
bevizelésben, nyugtalanságban, viselkedé-
si gondokban jelentkezhet.
Minél hamarabb derül ki, hogy nem egyér-
telmûen bal, vagy jobb oldalas a gyermek,
annál hatékonyabb lehet a segítség, annál
nagyobb valószínûséggel elõzhetjük meg a
következmények (tanulási zavarok) kiala-
kulását. A szülõ számára az elsõ megsegí-
tés az óvodában jelentkezhet, ahol a ta-
pasztalt óvónõ a gyermek dadogásából, bi-
zonytalan kézhasználatából, a bal kéz test-
hez szorításából felismerheti az átszokta-
tás tüneteit, ilyenkor még lehetséges a
visszaállítás, a bal kéz dominanciájának
helyreállítása.
Ha ez nem sikerül, a gyermek iskolai ered-
ményei rosszak lesznek, nehezen tanul
meg írni és olvasni. A negatív átszoktatá-
son átesettek személyiségkorrekcióját
még iskoláskorban is érdemes megpróbál-
ni, hiszen az eredetileg balkezes gyermek
csak balkezesként találhat ismét magára.
A balkezességet tehát nem hátrányként
kell megélni, hanem segíteni kell gyerme-
künket a „jobbkezesek világában”. Megfe-

lelõ eszközök beszerzésével (olló, ceruzák,
munkafüzetek), odafigyeléssel, ami néha
csak abból áll, hogy észreveszik a felnõt-
tek, hogy a gyerekeket helyesen ültessék
egymás mellé, el lehet érni, hogy tényleg
semmi gondja nem lesz abból, hogy balke-
zes. Felkészíthetjük õket az írásra, olvasás-
ra, számolásra, hogy ne maradjanak le tár-
saiktól.

Ha az óvodás gyermek kezessége bizonyta-
lan, speciális dominanciavizsgálatokkal el
lehet dönteni, hogy milyen kezes lesz, és
azt az oldalt lehet erõsíteni, hogy mire is-
kolába kerül, biztosan tudja használni az
egyik kezét. Tehát a hangsúly az elsõ négy
éven van, és a szülõk valamint az óvodape-
dagógusok hozzáértésén. Ha ekkor jó úton
indítjuk el a gyermeket, nagyobb az esélye,
hogy a jó úton is marad.

Móricz Julianna gyógypedagógus
Hargitai Enikõ gyógypedagógus–logopédus

Sárbogárdi Nevelési Tanácsadó
Sárbogárd, József A. u. 20.
Telefon: 06 (25) 462 015.

E-mail: nevelesitanacsado@
kabelsat2000.hu.
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Május 23., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hét-
mérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Készpénz
11.05 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Szabad egy menüettre? 12.15 Fogadóóra 12.45
Stílus 13.15 Revühajó 15.05 Gyermekszínház 15.55
Teknõc a láthatáron 16.30 A tárgytól a városig 17.00
Filmsztárok a vadonban 17.25 Filmsztárok a vadonban
18.00 Roy és Ádám koncert 19.00 Luxor-sorsolás
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Ötöslottó-sorsolás 20.15 Tutira kamuzunk 22.05 89-es
Filmklub 22.10 Bolse vita 0.10 Hírek 0.15 Sporthírek
0.30 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.00 Receptklub 6.05 Ókori harcosok 6.30
Digimonok 6.55 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek
10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Házon kívül 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.40
Forma 1 15.25 Eltûntnek nyilvánítva 16.20 Támad a
Mars! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
Rendõrakadémia 21.30 Életeken át 23.35 Zaklatás
meglepetésekkel 1.20 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.45 Mókás állatvilág 10.15
414-es küldetés 10.45 Babavilág 11.15 Kalandjárat
11.45 Szurikáták udvarháza 12.20 Hegylakó 13.20
Charlie – Majom a családban 14.20 Száguldó vipera
15.25 GSG 9 – Az elit kommandó 16.25 Rocksuli 18.30
Tények 19.05 10! 20.05 A szmokinger 21.50 Férfias já-
tékok 23.05 Belphegor – A Louvre fantomja 2.00 Men-
tõhelikopter 2.50 Drága testek 3.40 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókaba-
ré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 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

Május 24., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!”
9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40
Tanúságtevõk 10.05 Egyházi naptár 10.20 Metodista
magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor 10.50 Az utó-
dok reménysége 11.20 Evangélikus templomok 11.30
Siketek Keresztény Gyülekezete 12.00 Hírek 12.10 TS –
Bajnokok Ligája magazin 12.40 TS – Férfi bajnoki kézi-
labda döntõ 14.25 Extra – Kultúrháttér 14.55 A nagy
versmondás 15.25 Légfrissítõ 16.00 Fõtér 16.50 Sza-
bad egy menüettre? 16.55 Kultúrház 17.50 Panoráma
18.20 A mi kis városunk 18.55 Magyarország története
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 19.55 Csi-
náljuk a fesztivált! 21.45 A szólás szabadsága 22.50
Múlt-kor 23.20 Bolyai-díjátadás 2009 0.25 Hírek 0.30
Sporthírek 0.40 TS – Motorsport
RTL KLUB: 6.00 Infománia 6.25 Digimonok 6.45 Kö-
lyökklub 8.40 Winx Club 9.00 Jackie Chan legújabb ka-
landjai 9.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.45
Star Wars – A klónok háborúja 10.10 Receptklub 10.30
Játék 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Doki 13.10
Magyar Autósport-magazin 13.25 Forma 1 16.20 A da-
dus 16.50 Az új fiú 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.05
Szakítópróba 21.55 Heti hetes 23.15 Portré 23.45
Fegyvertársak
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 9.25 Dokik 9.55 Világszám 10.25 Két
testõr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Quantum Leap – Az
idõutazó 12.20 Miért pont Brian? 13.20 Flash Gordon
14.20 Smallville 15.20 A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok 16.20 Zsoldoskatona 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Casino Royale 22.50 Koponyák 3 0.40 Képírók
2.55 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 Rádiószín-

ház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélge-
tés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

Május 25., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Parázsló szenvedélyek 9.45 Szom-
szédok 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa di
Rivombrosa 13.15 Szentpétervár 13.40 Roma magazin
14.10 Domovina 14.40 Átjáró 15.05 Pénz-vidék 15.35
Szívtipró gimi 16.25 Szempont 17.20 Szabad egy me-
nüettre? 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 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 A TV ügyvédje 21.10 Kék-
fény 22.10 Hétfõ este 22.50 Kultúrház 23.05 Mobilvers
23.15 Visszajátszás 23.55 Kultúrház
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.15 Joe és Max 15.15 Második esély 16.15 Va-
csoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Ka-
landra Fal! – Vidám sztárszívatás Bazsival és Janival
19.55 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.10 CSI: Miami
helyszínelõk 22.10 Showder Klub 23.15 Gyilkos elmék
0.15 Reflektor 0.35 Bundesliga
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Jóban-
Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.25 Sztárnyomozó
10.35 Teleshop 11.40 Charlie, a csodaautó 13.25 Kvízió
14.35 Az áruló 15.35 Hal a tortán 16.40 Aktív 17.15
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.20
Jóban-Rosszban 21.00 NCIS: Ügynök a fedélzeten
22.00 Gyilkos számok 23.00 Különleges ügyosztály
0.00 Tények este 0.30 A fõnököm lánya 2.00 Szex,
hazugság, szerelem 2.45 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 kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05
Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 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

Május 26., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Parázsló szenvedélyek 9.55 Szom-
szédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Elisa di Rivombrosa 13.15 Chaplin, a rendõr
13.35 Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Kéz-
fogás 15.05 Sírjaik hol domborulnak… 15.35 Szívtipró
gimi 16.25 A la Carte 17.15 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! 21.10 Különös történe-
tek 22.10 Kedd este 22.50 Kultúrház ma 23.05
Mobilvers 23.15 Az útókor ítélete 23.45 Agyament
Harry
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.25 A férjfogó 15.15 Második esély 16.15 Va-
csoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Ka-
landra fal! – Vidám sztárszívatás 19.55 Fókusz 20.30
Barátok közt 21.10 A mentalista 22.10 Túsztárgyalók
23.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.45 Ref-
lektor 0.00 Partypoker.net 1.05 Autómánia
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Jóban-
Rosszban 9.40 Kvízió délelõtt 10.15 Sztárnyomozó
10.20 Teleshop 11.25 Sugarlandi hajtóvadászat 13.25
Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Hal a tortán 16.40 Aktív
17.15 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku
20.20 Jóban-Rosszban 21.00 Rúzs és New York 22.00
Álomgyári feleség 23.00 A médium 0.00 Tények este
0.30 Szomorú vasárnap 2.25 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 kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-

hangzó 13.04 Rádiószínház 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 Magánhang-
zó 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

Május 27., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Parázsló szenvedélyek 9.55 Szom-
szédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Elisa di Rivombrosa 13.10 A bankban 13.35
Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Átjáró
15.05 Kormányváró 15.35 Szívtipró gimi 16.25 A TV
ügyvédje 17.15 Szabad egy menüettre? 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradó 17.45 Memento ’89 17.50 Mobil-
vers 18.00 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20 Mobil-
vers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
TS – Bajnokok Ligája labdarúgó mérkõzés 23.00 Szer-
da este 23.00 23.40 Lapozó 0.10 Tücsök
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.25 Agatha Christie: Rejtély az Antillákon
15.15 Második esély 16.15 Vacsoracsata 17.20 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Kalandra fal! – Vidám
sztárszívatás 19.55 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.10
2012 – Ha eljõ a világvége 23.00 Zsarulesen 1.30
Reflektor
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Jóban-
Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.25 Sztárnyomozó
10.40 Teleshop 11.45 A diadal 13.25 Kvízió 14.35 Az
áruló 15.35 Hal a tortán 16.40 Aktív 17.15 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.20 Jóban-Rosszban
21.00 Doktor House 22.00 Szellemekkel suttogó 23.00
20 év – Beszélgetések Bárdos Andrással 23.35 Az ügy
0.10 Tények este 0.40 Psycho 2.25 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 kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arc-
vonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi
tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Köz-
életi ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Május 28., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Parázsló szenvedélyek 9.55 Szom-
szédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Elisa di Rivombrosa 13.10 Charlie, az inas 13.35
Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 Átjáró 15.05
Múlt-kor 15.35 Szívtipró gimi 16.25 Önök kérték! 17.15
Szabad egy menüettre? 17.30 Hírek 17.35 Körzeti hír-
adó 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
Már egyszer tetszett! 22.10 Csütörtök este 22.50 Kul-
túrház ma 23.05 Mobilvers 23.10 Extra – Kultúrháttér
23.40 Euró-taxi 0.10 Magánbeszélgetések
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.35 Bunyós csajok 15.15 Második esély 16.15
Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Kalandra fal! – Vidám sztárszívatás 19.55 Fókusz 20.30
Barátok közt 21.10 Esti showder Fábry Sándorral 23.05
Házon kívül 23.40 Európai idõ 0.00 Reflektor 0.15
Infománia 0.50 Ments meg!
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Jóban-Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.25 Sztárnyo-
mozó 10.35 Teleshop 11.40 Egy fiúról 13.25 Kvízió
14.35 Az áruló 15.35 Hal a tortán 16.40 Aktív 17.15
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.20
Jóban-Rosszban 21.00 Amikor egy bérgyilkos is több a
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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. FIGYE-
LEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor
alatt olvasható!

Május 23., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Kézi: S.bogárd–Rácalmás (60’), Foci: Megyei össze-
foglaló (66’), S.bogárd—Jenõ (100’) 13.00 Lapszemle,
Sziréna 15.00 D. Bencze Anna bemutatóestje (60’),
Filmszemle (26’), Lázár Ervinre emlékezve 19.00 Lap-
szemle, Sziréna 20.00 Családi nap Alapon (100’),
Néptáncgála 1.

Május 24., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 D.
Bencze Anna bemutatóestje (60’), Filmszemle (26’),
Lázár Ervinre emlékezve 13.00 Heti híradó 15.00 Fejér
Megyei Közgyûlés (35’), Tragikus motorbaleset —
emlékezés (30’), Halország hírei (25’), Utánpótlás-mér-
kõzések (20’+30’) 19.00 Heti híradó 20.00 Bogárdi
Szabó István elõadása (ism.), Sorskérdéseink

Május 25., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Családi
nap Alapon (100’), Néptáncgála 1. 13.00 Heti híradó
15.00 Kézi: S.bogárd–Rácalmás (60’), Foci: Megyei
összefoglaló (66’), S.bogárd—Jenõ (100’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Melódia-koncert (120’)

Május 26., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Bogárdi
Szabó István elõadása (ism.), Sorskérdéseink 13.00
Heti híradó 15.00 Melódia-koncert (120’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Mészöly-napok megnyitó (30’) és gála
(97’), Bajtársi családi nap (25’), Õry Csaba Sárbogár-
don (83’)

Május 27., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Mé-
szöly-napok megnyitó (30’) és gála (97’), Bajtársi csalá-
di nap (25’), Õry Csaba Sárbogárdon (83’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Néptáncgála 2. (90’), Alapi díjugrató (45’),
Anyák napja Sárszentmiklóson (35’) 19.00 Sziréna
19.30 Lapszemle 20.00 Foci: S.miklós–Pusztavám
(100’)
Május 28., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.miklós–Pusztavám (100’) 13.00 Lapszemle, Szi-
réna 15.00 Mészöly-napok megnyitó (30’) és gála (97’),
Bajtársi családi nap (25’), Õry Csaba Sárbogárdon (83’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Bogárdi Szabó István
elõadása (ism.), Sorskérdéseink
Május 29., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Néptáncgála 2. (90’), Alapi díjugrató (45’), Anyák napja
Sárszentmiklóson (35’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Bogárdi Szabó István elõadása (ism.), Sorskérdéseink
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Mészöly-napok meg-
nyitó (30’) és gála (97’), Bajtársi családi nap (25’), Õry
Csaba Sárbogárdon (83’)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthe-
tõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A
rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képúj-
ságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõ-
dési 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.

Május 21., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
(9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00 Sárbogárd–Je-
nõ focimeccs (98’), Kézilabda: Sárbogárd–Rácalmás
(78’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Gyé-
mántmise Sárhatvanban (56’), Párban élni (102’)

Május 22., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Alapi családi nap (102’), Violin-néptáncgála (82’)
13.00 Heti híradó 14.00 Gyémántmise Sárhatvanban
(56’), Párban élni (102’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Motoros tragédia (30’), Fejér Megyei
Közgyûlés (30’), Halország hírei (23’), Utánpót-
lás-meccsek (56’), Filmszemle (26’)

Május 23., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárbogárd–Jenõ focimeccs (98’), Kézilabda: Sár-
bogárd–Rácalmás (78’) 13.00 Heti híradó 14.00 D.
Bencze Anna életmorzsái (62’), Lázár Ervinre emléke-
zünk (110’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Alapi családi nap (102’), Violin-néptáncgála
(82’)

Május 24., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
D. Bencze Anna életmorzsái (62’), Lázár Ervinre emléke-
zünk (110’) 13.00 Heti híradó 14.00 Motoros tragédia
(30’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Halország hírei
(23’), Utánpótlás-meccsek (56’), Filmszemle (26’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Gyémánt-
mise Sárhatvanban (56’), Párban élni (102’)
Május 25., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Alapi családi nap (102’), Violin-néptáncgála (82’) 13.00
Heti híradó 14.00 Sárbogárd–Jenõ focimeccs (98’), Ké-
zilabda: Sárbogárd–Rácalmás (78’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 D. Bencze Anna életmorzsái
(62’), Lázár Ervinre emlékezünk (110’)
Május 26., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Gyémántmise Sárhatvanban (56’), Párban élni (102’)
13.00 Heti híradó 14.00 D. Bencze Anna életmorzsái
(62’), Lázár Ervinre emlékezünk (110’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Motoros tragédia (30’), Fejér
Megyei Közgyûlés (30’), Halország hírei (23’), Utánpót-
lás-meccsek (56’), Filmszemle (26’)
Május 27., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Motoros tragédia (30’), Fejér Megyei Közgyûlés
(30’), Halország hírei (23’), Utánpótlás-meccsek (56’),
Filmszemle (26’) 13.00 Heti híradó 14.00 Alapi családi
nap (102’), Violin-néptáncgála (82’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Sárbogárd–Jenõ focimeccs
(98’), Kézilabda: Sárbogárd–Rácalmás (78’)

soknál 22.55 Csillagközi romboló 23.55 Tények
este 0.25 Csillagközi romboló 1.20 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 10.30 Élhetõ vi-
lág 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
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 Magánhang-
zó 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 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 22., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Ligúria – Élet az ég és a
tenger között 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Sorstársak 12.50
Légfrissítõ 13.20 Körzeti magazin 14.10 Európai
sikertörténetek Magyarországon 14.20 Átjáró
14.50 Fórum 15.45 Ablak 16.40 Az öregek lázadá-
sa 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45
Memento ’89 17.50 Mobilvers 17.55 Drága dok-
tor úr 18.55 Bûvölet 19.20 Mobilvers 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Beugró
21.10 Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.45 Sza-
bad egy menüettre? 23.05 TS – Bajnokok Ligája
labdarúgó mérkõzés ism.
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Hír-
adó 12.10 Játék 13.30 Tolvajrománc 15.15 Má-
sodik esély 16.15 Vacsoracsata 17.20 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Kalandra fal! – Vi-
dám sztárszivatás 19.55 Fókusz 20.30 Barátok
közt 21.10 Dr. Csont 22.10 A rejtély 23.15 A fõ-
nök 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Asszonymaf-
fia
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05 Babaper-
cek 9.10 Jóban-Rosszban 9.40 Kvízió délelõtt
10.15 Sztárnyomozó 10.25 Teleshop 11.30 A
császárok klubja 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló
15.35 Hal a tortán 16.40 Aktív 17.15 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.20 Jóban-
Rosszban 21.00 Telitalálat 23.00 Pókerstars.hu
0.05 Tények este 0.35 Hõsök 1.30 Drága testek
2.20 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 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó val-
lási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Köz-
életi ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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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.
Füstölé sre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06
(30) 986 2623.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított
családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20)
333 6009.
Redõnyök megrendelhetõk, beszereléssel. Telefon:
06 (30) 507 3344. (345308)

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.
Mûtrágya! Nitrogén 27 %-os 7.500 Ft/mázsa, NPK
3x15-ös komplex 12.000 Ft/mázsa. 06 (20) 554 9526.
Palánta! Paprika-, paradicsom-, dinnyepalánták,
egynyári virágok nagy választékban. Árusítás minden
nap 14 órától. Tósoki, Nagyhörcsök. 06 (30) 4640
345.
Sárbogárdon nádfedeles vályogház 2.3 millió forin-
tért eladó. A ház 735 m2-es telekkel bekerített állapot-
ban, összközmûvel, a Kígyó u. 18. szám alatt találha-
tó. 06 (30) 296 3375, 06 (1) 250 7540.
Családi ház eladó. 06 (30) 3302 615. (306625)

Árpád-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 515 5922.
Palánta kapható! Tápkockás, szálas: paprika, paradi-
csom és dinnye. Sohár László Cece, Deák 81. 06 (30)
640 7435. (306950)

Töbörzsökön szoba-konyhás ház eladó. Irányár: 1.6
M. 06 (20) 980 0232. (306273)

Szemzõ Fotó új nyitva tartása: hétfõ-kedd-szerda:
8-16-ig, csütörtök, péntek: szünnap, szombat: elõze-
tesen megbeszélt idõben. Fényképezés kívánságra,
bármihez és bárhol, családi események, esküvõk.
Igazolványkép-készítés — lakásán 5 perc alatt elké-
szül. Mûterem: Sárbogárd, Ady E. út 158/c. 06 (25)
460 592, 06 (70) 611 3636. Lakáscím: Tompa u. 29.
06 (25) 460 325. (306948)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (306625)

Tûzifa eladó! Aprított cser, tölgy, akác. Ingyenes ház-
hoz szállítással. 06 (30) 720 9100, Horváth Sándor,
Tamási. (306974)

Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157. (306696)

Utánfutó eladó. 06 (20) 217 9493. (306695)

Sárbogárd központjában kétszintes családi ház el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 970 7349. (306693)

Sárbogárd központjában bejáratott üzlet bérleti joga
átadó. 06 (20) 394 5815 (este). (306689)

Matematika-, fizika- és informatikaoktatást vállalok
(vizsga, érettségi, felzárkóztatás). Telefon: 06 (70)
3153 546.
Ady-lakótelepen negyedik emeleti lakás garázzsal
eladó. 06 (30) 648 8824.
Családi ház kiadó. 06 (30) 3302 615. (306625)

Eladó Vajtán három szobás, konyhás, felújítandó,
komfort nélküli ház 3 millióért. 06 (30) 320 8313.
(306976)

Fodrászoknak szék kiadó a Glance szépségszalon-
ban. 06 (20) 389 3258. (306393)

Sárbogárdi üzletbe keresek, agilis, megbízható, nõi
eladót, kereskedelmi végzettséggel és gyakorlattal 6
órás munkarendbe. Jelentkezni telefonon kizárólag
május 22-én, 8-15 óra között lehet a 06 (30) 929
1354-es számon, vagy e-mailben a
felvetel2@freemail.hu címen május 24-én, 20 óráig.
Nagylókon családi ház albérletbe kiadó, amely ké-
sõbb megvásárolható, az albérleti díjat beszámítom a
ház árába. Telefon: 06 (30) 434 1917. (306345)

Német hitelkártya-igénylés mindenkinek. 06 (70)
676 8475.
Fûkaszálást vállalok. 06 (30) 465 8176.
Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ emele-
ti, erkélyes, 80 m2-es lakás eladó. 06 (20) 216 7202,
06 (30) 9941 332.
Végrehajtás és felmondott hitelek kiváltása. 06 (70)
234 2673.
Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 442 1169.
Országos Otthoni Munka Program.
www.otthonimunka.biz/kajarijutka
Utolsó lehetõség a szoc.pol igénybevételére. Lakás
egyedi fûtéssel, elsõ emeleten, felújított állapotban
eladó. 06 (30) 2099 371.
Bejáratott fodrászatba kozmetikusnak vagy mûkör-
mösnek hely kiadó. Telefon: 06 (30) 4826 407. (306340)

Üzlet-, illetve irodahelyiség kiadó Ady E. út 101-103.
szám alatt. 06 (30) 9165 891. (306339)

Horvátországi nyaralás júliustól, egy hét, háztól há-
zig szállítással 54.500 Ft. Etelvári Zoltán, a Horvát
Travel megbízottja. 06 (70) 334 9149.
Május 18-án, Sárbogárd központjában valahol el-
vesztettem bordó színû, Samsung SGH-L 310-es típu-
sú telefonomat. Kérem a becsületes megtalálót, a 06
(30) 2665 234-es telefonszámon hívjon! Visszavásá-
rolnám!
Jelzáloghitelek, személyi kölcsönök. 06 (70) 234
2674.
Úszókapuk tervezése, gyártása. Meglévõ kapu átala-
kítása is lehetséges.Telefon: 06 (20) 572 7062. (306386)

Ház (138 m2) eladó Sárbogárdon. 14,8 millió. 06 (70)
3356 413. (306299)

Nyári szünetben, tanév alatt zongora- és szintetizá-
tortanítást vállalok 6 éves kortól Sárbogárdon és kör-
nyékén. Mûvésztanár: 06 (30) 298 3862. (306298)

220 literes fagyasztó eladó. 06 (30) 6010 554. (306394)

Kétéves póni kocsizva, hátasnak tanítva eladó. 06
(30) 570 3119. (306394)

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

AUTÓBUSZ MEGRENDELHETÕ.
PÁL ISTVÁN, 06 30 9890 054

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN,
négylakásos társasházban LAKÁS ELADÓ.

Irányár: 15 millió Ft. 06 20 405 7366

HIVATALOS FÉMHULLADÉK-ÁTVÉTEL.
Sárbogárd, Erkel F. u. 5.

Telefon: 06 20 9152 521

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS
MUNKÁT VÁLLALOK. Váraljai Péter.

06 20 9710 133

HARKÁNYBAN APARTMAN kiadó.
Telefon: 06 30 4826 407

Különleges munkavégzés!
MAGASSÁGBAN, MÉLYSÉGBEN

végzendõ bármiféle munka
IPARI ALPINTECHNIKÁVAL.

06 30 682 1210, 06 30 631 5517

BUSZVEZETÕT KERESÜNK D-kategóriás
jogosítvánnyal Sárbogárdról. Hosszú távú,
folyamatos munkára, 2009. június 1-jei
kezdéssel. Érdeklõdni: 06 20 920 5572

ÖKONET, a természetes megoldás!
Keresse és ismerje meg termékeinket!
Rendeljen kényelmesen otthonából!

www.okonettermekek.hu
www.okoposta.hu

OLCSÓN, felújított, CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Utolsó lehetõség szocpol. kihasználására.

Hitelben segítünk! 06 20 4999 228

ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
Certina-Casio-Vektor órák.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

A SÁRBOGÁRDI ÁRPÁD UTCAI
TÁP-, TAKARMÁNY KIS-NAGYKE-

RESKEDÉS (ÁRPÁD U. 61/A)
VÁRJA TISZTELT VÁSÁRLÓIT
MINÕSÉGI (KAPOLY-TÁP)

termékeivel.
Akciós termékeinkbõl ízelítõül:

broiler indító 20 kg 2095 Ft
broiler nevelõ 20 kg 1995 Ft
kacsa nevelõ 20 kg 1995 Ft
tojó 20 kg 1800 Ft
nyúl 20 kg 1860 Ft
malac dercés 40 kg 3300 Ft
malac granulátum 40 kg 3400 Ft
süldõ dercés 40 kg 3145 Ft
süldõ granulátum 40 kg 3245 Ft
hízó dercés 40 kg 2995 Ft
hízó granulátum 40 kg 3100 Ft
zabos borsó 40 kg 3100 Ft
gazda egységes dercés 40 kg 2800 Ft
süldõ-hízó koncentrátum 40 kg 5500 Ft

GÁZCSERE: 2698 Ft/db
Kiskereskedõket, elõnevelõsöket,

nagybani állattartókat további forgalmazókat
nagykereskedelmi áron kiszolgálunk!

Nyitva: hétfõtõl péntekig: 7.30-19 óráig, szom-
bat-vasárnap: 8-18 óráig, telefon: 06 30 382 4133

Személyi hitelek 18 éves kortól,
nyugdíjasoknak is korhatár nélkül,
adósságrendezés, hitelkiváltás
akár elõzetes költségek nélkül is,

államilag támogatott lakáshitelek.
06 30 485 6552
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MEGNYÍLT KOZMETIKA,
SZOLÁRIUM

a Glance szépségszalonban
(a posta mögött)!

Akcióink:

SZOLÁRIUMBAN szombatonként
(május 23-a és 30-a) 4 perc kipróbálási
ajándék.
KOZMETIKÁBAN 15 %-os kedvezmény
május 30-ig.

Kizárólag ILCSI professzionális
natúr kozmetikum használatával.

Kezelések, szõrtelenítés hagyományos
gyantával is, hamarosan az érzékeny

bõrûeknek CUKORGYANTÁVAL!
Frissítõ, relaxáló ILCSI-masszázs!
UH, vió, frimmátoros kezelések.

Almádi Zsuzsanna
kozmetikus

Bejelentkezés:
06 20 4483 153
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Nyílt
tér

A közösség
erejével

Késve értem a temetésre. A cecei utcá-
kon siettem a szertartásra, és közben
gyászunkra, a család fájdalmára gon-
doltam. Mikor a temetõ kapujában a
hatalmas autósort, majd a ravatalozó-
nál a gyászolók százait megpillantot-
tam, már egészen más gondolatok jár-
tak a fejemben. Emelkedett, szinte már
meleg érzés töltött el. Láttam és tud-
tam, hogy a család már nincs egyedül
veszteségével, fájdalmával. Mindenki,
az itt lévõ sokaság, fiatalok és idõsek,
gyerekek, férfiak és nõk egyaránt át-
vesznek valamit a teherbõl. Átvesznek,
mert át akarnak vállalni valamit a hi-
ányból. Márton György elvesztése az õ
veszteségük is, az emlékébõl részt
kívánnak, a lélektõl lélekig való néma
párbeszédeket õk is folytatják velünk,
és Vele.
A közösség ereje az együtt élõk és az
egymásért élõk ereje. Az együttgondol-
kodás és a segítõ cselekvés többet tehet
az egyénért és közösségért, mint szám-
talan kegyes szó, vagy ígéret. Kedvese-
ink távoztával mi itt, a Földön egymást
támogatva, a szeretet sorsközösség-
ében bízva léphetünk elõre, azzal a
hittel, hogy nem maradunk egyedül.
A család ezúton szeretné kifejezni kö-
szönetét a szerkesztõségnek, a barátok-
nak és ismerõsöknek a múlt hét során
tanúsított együttérzésükért, szeretetü-
kért és segítségükért.
A gyászoló család nevében:

Sinkó István

Gondolkodjunk!
Székesfehérváron teljesen véletlenül jutottam
hozzá a Gárdonyi Tükör címû idõszaki lap 2009. I.
évfolyam 1. számához. Bevallom, kissé unottan
kezdtem el olvasni, mert kiszámíthatatlan ideig
kellett várakoznom. Aztán az elsõ oldal témái be-
lül kibontásra kerültek — a végén már hahotáz-
tam.
Azt hittem eddig, hogy ilyen nincs, de mégis van.
Mint tudjuk, a hülyeség, mint fogalom, nem
rendszerfüggõ. Nem lesz elég hely, hogy részle-
tesen minden leírjak, ezért csemegézzünk!
„Népszavazás Gárdonyban! Mind a székesfe-
hérvári, mind a Fejér Megyei Bíróságon meg-
nyerték a pert a helyi civil egyesületek a Gár-
donyi Választási Irodával szemben.”
Na és? Jut eszembe: nõ, vagy férfi a jegyzõ? En-
nek még jelentõsége lehet!
„Sukoró: 400 milliárdos óriás beruházás — In-
formációink szerint a beruházás célja egy szó-
rakoztatóközpont létrehozása kaszinókkal, szál-
lodákkal, amolyan Las Vegas-i módra. A napok-
ban Agárdon a VVSI területén tartott rendezvé-
nyen a megjelentek többsége hevesen tiltakozott
a beruházás ellen.”
Na, még ki kell fejteni, kinek a maszek buliját za-
varja egy-két éber.
„Milliárdos vagyonkimentés a Velencei-tó Kör-
nyéke ÁFÉSZ-nál! Szerkesztõségünk birtokában
van az a döbbenetes apportlista, melyet a Fejér
Megyei Cégbíróságtól sikerült beszereznünk.”
Ezek a szemét oknyomozó riporterek!
Gondolkodjunk! Sárbogárdon kívül is van élet, de
mintha hasonlítana valamiben a mi viszonyaink-
ra. Ott is volt városközpont-fejlesztési projekt,
amit a polgármester, az ottani „Nagy Álmodó” és
népi zenekara egy kis jegyzõi segédlettel akart
lenyomni a helyiek torkán. Egy civil megállapítá-
sa szerint „az egy lakosra jutó bevásárlóközpont-
ok számát illetõen már elõkelõ helyen állunk.”
Nem ismerõs? Ott is probléma, hogy a „növekvõ
belvárosi forgalomtól, a fokozott környezeti
szennyezéstõl és a környéken élõ emberek élet-
terének várható drasztikus beszûkülésérõl a dön-
tést hozók nem akartak tudomást venni”!
„A lakosságot a fejlesztés eredményeként olyan
nagyságú várható adóbevételek reményével ke-
csegteti és ámítja a média…”
A lényeg összefoglalva: a városvezetés pereske-
dett, pereskedik a civilekkel (jogi képviselõt ter-
mészetesen fizetnek a közpénzbõl), és a civilek
szívóznak! Némi rosszallással fejezték ki: ha a
HVI elveszíti a pert, a jegyzõ „óriási erkölcsi és
szakmai vereséget tudhat be magának azzal,
hogy az önkormányzatban a ’törvényesség õre-
ként’ szakmaiságát feladva, jó kisdiák módjára
beállt a sorba”.
Állj! Itt valami képzavar keletkezett bennem. Gár-
donyban a jegyzõ „beállt a sorba” — írják. Mi van
akkor, ha az elõkelõ 1-es sorszámot húzta, mint
ahogy Sárbogárdon van? Ja, és mi lesz a polgár-
mesterrel és az aljegyzõvel? Az õ felelõsségükrõl
nem döntöttek?
Most itt állok tanácstalanul, hogy kit, mikor, mi-
lyen indokkal rúgnak ki. Idõszakos az újság, már
alig várom a következõ szám kiadá-
sát.

Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Köszönjük
a szeretetet!

„Akinek gyermekét nem
fedi sírhalom, nem érzi,

nem tudja, hogy mi a fájdalom.”

Ezzel a fájdalommal való
küzdelmünkben segített és segít

bennünket a család, a barát, az egyház,
a munkahely, a cecei temetkezési
vállalat dolgozói, embertársaink

szeretete, együttérzõ ölelése,
kéznyújtása.

Családunk és magunk nevében szívbõl
köszönjük a felénk áradó szeretetet.

Dr. Márton Imre és családja

Köszönetünket fejezzük ki
rokonoknak, ismerõsöknek,

barátoknak, munkatársaknak,
akik

HORVÁTH TIBOR
temetésén részt vettek,

fájdalmunkban,
gyászunkban osztoztak.

Külön köszönet a Szentlélek
temetkezés dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Önkéntes
tûzoltók versenye

2009. május 16-án került megrendezésre a
Dunaújváros–Sárbogárd kistérségi önkén-
tes tûzoltóverseny. Öt település önkéntes
tûzoltó-egyesülete 20 csapattal nevezett a
találkozóra. A jó hangulatú, izgalmas ver-
seny idén Sárosdon került megrendezésre,
ahol a lelkes csapatok nagyon jó eredmé-
nyekkel teljesítették a feladatokat. A vég-
eredmény az alábbiak szerint alakult:

Kategória Raj

Sárbogárdi kistérség
„Ifjonc” vegyes I. Dég ÖTE

II. Sárosd ÖTE I.
III. Sárosd ÖTE II.

„Ifjonc” fiú I. Dég ÖTE
„A” lány I. Dég ÖTE
„A” fiú I. Lajoskomárom ÖTE

II. Dég ÖTE
III. Sárosd ÖTE

„B” lány I. Sárosd ÖTE
„B” fiú I. Sárosd ÖTE

II. Dég ÖTE
„C” nõ I. Sárosd ÖTE
„C” férfi I. Lajoskomárom ÖTE II.

II. Sárosd ÖTE II.
III. Lajoskomárom ÖTE I.
IV. Sárosd ÖTE I.
V. Dég ÖTE

Dunaújvárosi kistérség
„C” férfi I. Pusztaszabolcs ÖTE

Vendég
„B” fiú I. Velence ÖTE
„C” férfi I. Velence ÖTE

Hargitai Lajos


