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Családi nap a Zengõben

FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNT
KAPOTT LENGYEL ZOLTÁN
Vasárnap még a sárbogárdi zsidó temetõben koszorúzott a
holokauszt áldozatainak emlékmûvénél Lengyel Zoltán, kedden pedig ítéletet hirdettek büntetõügyében. (3. oldal)

LEVÁLTOTTÁK A
RENDÕRKAPITÁNYT
Új kapitány a rendõrség élén
Talán sokan meglepetéssel fogadták a hírt, hogy Enczi József
rendõr õrnagyot, Sárbogárd rendõrkapitányát — érdemei elismerése mellett — felmentették posztjáról, és új kapitányt neveztek ki dr. Ozsváth Zsolt rendõr százados személyében. Õt mutatjuk most be a 2. oldalon.

Gyerekkacajtól zengett szombaton a Zengõ Óvoda, hiszen hagyományosan családi napon kapcsolódhattak ki a csemeték, szülõk, óvó és dajka nénik. Napsütésben, a limbusos udvaron köszöntötte az egybegyûlteket az óvoda vezetõje, majd az óvónõk Az
aranyszõrû bárány címû mesét adták elõ meglepetésként, a gyerkõcök nagy örömére. Itt bebizonyosodott ugyanis, hogy a felnõttek is szeretnek bizony játszani, nem csak az apróságok, és beléjük
is szorult némi huncutság.
Aztán a színpadra perdült
Bíró Kriszti, s vele együtt
sok gyerek, hogy együtt
énekeljék el ismert mesék
dallamait. A közös éneklés
után különféle kézmûves-foglalkozásokon vehettek részt az érdeklõdõk.
Volt ugrálóvár, tûzoltó-,
rendõrautó, ügyességi játékok, zsákbamacska, arcfestés két helyen is, s tömérdek finomság, de nem maradt üresen a mászóka, homokozó és a csúzda sem.
Az udvar minden szegletében volt valami érdekesség.
Hargitai Kiss Virág

KÉK HÍREK
Félmilliót húszezresre váltottak
Az E.ON munkatársának adta ki magát egy ismeretlen személy
Hantoson. Egy asszonyhoz ment be azzal, hogy villanyszámla-túlfizetés miatt pénzt adjon vissza neki. Míg az elkövetõ a sértettel
volt, két társa kinn várta egy gépkocsiban. A férfi a teraszon elõvett egy húszezrest azzal, hogy azt váltsa fel neki az asszony. Miután a nõ a lakásból visszatért két darab tízezressel, a férfi elindult
a melléképület felé a sértettel. Majd ezt követõen közölte, hogy
kimegy a kocsiba a bélyegzõért, mert pecsét kell a papírokra. A
férfi aztán beült az autóba és két társával együtt elhajtott a
helyszínrõl. A nõ ekkor vette észre, hogy hiányzik több mint
félmillió forintja.

Elfogták a verekedõket
Bejelentés érkezett május 25-én az este folyamán a kapitányságra, miszerint három személy tettleg bántalmazott Sárkeresztúron
egy férfit, aki ennek során könnyû sérülést szenvedett. A három
elkövetõbõl kettõt elfogtak a sárbogárdi rendõrök, és elõállításukat követõen gyanúsítottként hallgatták ki õket.
Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ
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Új kapitány a rendõrség élén
Talán sokan meglepetéssel fogadták a
hírt, hogy Enczi József rendõr õrnagyot,
Sárbogárd rendõrkapitányát — érdemei
elismerése mellett — felmentették posztjáról, és új kapitányt neveztek ki dr.
Ozsváth Zsolt rendõr százados személyében. Õt mutatjuk most be az alábbi interjú
révén.
Hargitai Kiss Virág: — Honnan jött Sárbogárdra?
Dr. Ozsváth Zsolt: — A Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányságról. 1990 decemberében kerültem a székesfehérvári kapitányságra mint õrmester, ott kezdtem a
rendõri pályát. A bûnügyi osztály betörési
csoportjában kezdtem el dolgozni, kezdõ
nyomozóként. Majd 1996-ban átkerültem
az operatív és felderítõ alosztályra, és megkezdtem a fõiskolai tanulmányaimat.
2000-ben végeztem el a rendõrtiszti fõiskola bûnügyi szakát, ekkor kerültem áthelyezésre a felderítõ osztályra. Itt több évet
töltöttem el. Továbbtanultam az ELTE jogi karán, ahol 2006-ban fejeztem be a tanulmányaimat. 2007. június 1-jén kineveztek az akkor frissen megalakuló ellenõrzési osztály élére. S most azt a megtisztelõ
felkérést kaptam a megyei rendõrfõkapitánytól, hogy lássam el a Sárbogárdi Rendõrkapitányság vezetését megbízással 2009.
május 20-ától.
— Mennyire ismerkedett meg eddig a sárbogárdi állománnyal és ügyekkel?
— A sárbogárdi kapitányságot nem most
ismertem meg. A felderítõ osztály és az ellenõrzés révén a kapitányság életét valamennyire már ismertem. Egy hónapig vezényléssel dolgoztam itt.
— Milyen ügyben?
— Több bûnügyben is segítettünk a kollégáknak. Az elmúlt néhány napban, mióta
megkezdtem a kapitányi tevékenységemet, arra koncentráltam, hogy megismerjem az itt dolgozó rendõrök életét, munkáját, ügyeit, hogy közösen tudjuk fejleszteni
azokat a területeket, ahol esetleg még erre
szükség van. De hosszabb idõnek kell eltelnie, hogy megfelelõ mélységében megismerjem kapitányságot.
— Az elsõ benyomása milyen a helyi állományról?
— Biztosítottam a kollégákat arról, hogy
nem ellenõrizni jövök, hanem hogy a kapitányi funkciókat ellássam. Érzékeltettem
azt is, hogy az õ munkájuk, amit eddig letettek az asztalra, tiszteletre méltó teljesítmény. A váltás ténye nem azt jelenti, hogy
a munkájukkal lenne probléma. Vannak
olyan területek, ahol jól mennek a dolgok,
a teljesítménymutatók nagyon jók.
Egy-két helyen viszont érdemes korrigálni
a tevékenységet.

— Milyen célokat, elképzeléseket tûzött ki
maga elé?
— A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területe a megyében a második
legnagyobb földrajzilag. Ennek a lefedése
különösen fontos feladat. Az országos tendenciához hasonlóan a fiatalkorúak, gyermekkorúak, idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények aránya nagyban
emelkedett. Ezen a területen a bûnmegelõzésnek nagy szerepe van. A tájékoztatás, a folyamatos kapcsolattartás a lakossággal egy másik kiemelt pont. Akárcsak a
kapcsolattartás az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, polgárõrségekkel. A
helyi lakosság körében több információ
csapódik le, amire a rendõrségnek szüksége van a munkájához. A polgárõrség képes
arra, hogy összefogva a rendõrséggel olyan
területeket is lefedjen, ahova a rendõr
nem jut el. Fontos a közterületi jelenlét fokozása, ami a lakosságnak egyfajta biztonságérzetet ad. A sárbogárdi kapitányság
szakmai mutatói nagyon jók, de ennek párosulnia kell a lakosság részérõl pozitív
megítéléssel is. A közterületi tevékenységhez tartozik a közlekedés biztonságának a
fenntartása is. Magyarországon az elmúlt
évben jelentõs változás történt e területen.
Sikerült valamennyire visszaszorítani a súlyos, életveszélyes, illetve halállal záródó
közlekedési balesetek arányát. Az elsõdleges baleseti okok a gyorshajtás, az ittas vezetés (beleértve a motorosokat és kerékpárosokat is), az elsõbbség meg nem adása, a kanyarodási szabályok be nem tartása. Ezen a területen szintén javítani kell.
Ennek érdekében tervezzük a kollégáimmal, hogy technikai eszközöket fogunk beszerezni a lehetõségekhez képest. A forgalom mértéke növekszik, folyamatosan egyre nagyobb autóparkkal kell számolnunk,
és a rendõrkapitányság területén több
olyan fõközlekedési útvonal megy át, ami
jelentõs teherforgalmat enged át. Ezeknek
az utaknak a biztonsága nagyon fontos szerepet kell, hogy betöltsön. A kapitányság

felépítésében alapvetõen nincsenek problémák. Tettre kész, fiatal csapat van, nagyon jó a közösség, és szeretném, ha ez a
közösség megmaradna, és továbbra is úgy
végezné a munkáját, ahogy eddig.
— Sok múlik az anyagiakon, hiszen emiatt
sem tudnak annyit ott lenni közterületen a
rendõrök. A lakosság részérõl megfogalmazódott, hogy jó lenne, ha gyalog is járõröznének rendõrök, mint régen.
— Figyelembe kell venni, hogy a bûnelkövetõk mobilitása nagyon nagy. A rendõrségnek pedig oda kell érnie a jogsértések
idején adott helyszínre. Tervbe van a gyalogos szolgálat megvalósítása, de csak
olyan lakókörnyezetekben tudjuk ezt megtenni, ahol a lakók népsûrûsége nagyobb,
és ahol így jobban el tudja látni a szolgálatát a rendõr. Ahol nagyobb földrajzi távolságról van szó, ott a gépjármû használata
elkerülhetetlen. Én mindenképpen szorgalmazom, hogy a rendõrök a szolgálataikat ne csak úgy lássák el, hogy a gépjármûben ülnek, hanem valóban szálljanak ki az
autóból, beszéljenek a lakókkal, mert így
nagyon sok információt megtudhatnak,
ami segítheti a munkánkat. A gazdasági
megszorítások nem lehetnek akadályai annak, hogy egy rendõri intézkedés lefolytatódjon, vagy egy jogsértés esetén valaki segítséget kérjen. A rendõrség képes reagálni, és meg is teszi ezt a feladatát minden
körülmények között.
— Sárbogárd és körzete sok kis településbõl
áll, ezért nehezebb biztosítani mindenütt a
megfelelõ rendõri jelenlétet. Ezzel kapcsolatban milyen elképzelései vannak?
— A körzeti megbízotti helyeket feltöltöttük, és ami még üres, azt fel kívánjuk tölteni. Így folyamatosan van rendõri jelenlét
ezeken a területeken.
— Volt-e már lehetõsége megismerkedni az
itteni vezetõkkel, polgárõrökkel, intézményekkel?
— Az elsõ napon volt szerencsém Sárbogárd polgármesterével megismerkedni.
Bemutatkozó látogatásokat kívánok tenni
minden település polgármesterénél, vagy
igény esetén az önkormányzati gyûlések
elõtt. Tervezem, hogy a polgárõrségek vezetõivel is felveszem a kapcsolatot, hiszen
nagyon fontos érintkezési pont ez a társadalommal.
— A magánéletérõl, ha kérdezhetem — honnan jár be Sárbogárdra naponta?
— Jelenleg Székesfehérváron lakom, onnan járok Sárbogárdra dolgozni. Nõs vagyok, egy nyolcéves lányom van. Polgárdiban nõttem fel, a szüleim jelenleg is ott laknak. Tehát nem ismeretlen táj az, ami fogad itt engem.
A teljes interjút a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.
Hargitai Kiss Virág
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Leváltották a rendõrkapitányt Felfüggesztett
Érdemei elismerése mellett, minden indoklás nélkül leváltotta Enczi József sárbogárdi rendõrkapitányt Simon László,
Fejér megye rendõrfõkapitánya. Egyúttal
a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányságon
ajánlott fel neki osztályvezetõi beosztást.
A sárbogárdi rendõrkapitányi teendõk ellátásával a rendõrfõkapitány dr. Ozsváth
Zsolt századost bízta meg.
A hír mindenkit meglepett, hiszen a megyében a sárbogárdi felderítési mutatók
voltak a legjobbak. A tapasztalt rendõrök
nyugdíjba vonulása ellenére, a nehéz körülmények között is biztosította a sárbogárdi rendõrkapitányság a rendõri jelenlétet Sárbogárdon és a környezõ településeken. A megszorítások miatt megszûntek a
rendõrõrsök a térségben, aminek következtében Cecén, Kálozon, Sárkeresztúron
és más településeken is voltak gondok a
közbiztonsággal. Cecén lakossági fórumon Simon László rendõrfõkapitány személyesen is meggyõzõdhetett arról, hogy a
rendõrõrsök megszûnése és a tapasztalt
rendõrök nyugdíjazása miatt gondok vannak.
Érdeklõdésemre Varga Gábor cecei polgármester elmondta, hogy a fórum után a
faluban javult a helyzet, és a polgármesterek nagyon jól tudják, hogy a kialakult
helyzetrõl nem Sárbogárd rendõrkapitánya tehet, hiszen a romló közbiztonság
nem helyi sajátosság, hanem országos
probléma. Enczi József mindent megtett,

hogy a korlátozott lehetõségek közt is javuljon a közbiztonság a térségben. Ugyanígy nyilatkozott Weisengruber Imre, Káloz
polgármestere is. Hangsúlyozta, hogy
Enczi úrral nagyon jó volt a kapcsolatuk, õt
is meglepte a hír, hogy a sárbogárdi kapitányt elmozdították a székébõl.
Az okokról egyelõre többet nem tudunk.
Enczi József volt sárbogárdi rendõrkapitány érdeklõdésemre elmondta, hogy az
okokról egyelõre õ sem kíván nyilatkozni;
valószínûleg nem fogadja el a számára felajánlott beosztást, hanem a nyugdíjazását
fogja kérni, mivel az ehhez szükséges szolgálati idõvel rendelkezik.
Sajnálatos, hogy ezáltal eggyel több lesz
azoknak a jó rendõröknek a száma, akik fiatalon nyugdíjba mennek. S vele eggyel
több azok száma, akik viszik magukkal azt
a sok értékes tapasztalatot, amit munkájuk
során felhalmoztak.
Miként lapunk elõzõ számában olvashatták, a miniszterelnök a közbiztonság terén
változást ígért.
Az állományt frissen végzett rendõrfõiskolásokkal próbálják most feltölteni. Ezek
közül a fiatalok közül Sárbogárd is kap
egyet (!!!) Azt hiszem, jogos a kérdés: vajon képesek lesznek-e pótolni a jóval nagyobb számban, erejük teljében nyugdíjba
vonuló, tapasztalt rendõröket az új, épphogy csak kiképzett, fiatal rendõrök?
Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklõdõt a

FELHÍVÁS

2009. június 12-én, pénteken
megrendezésre kerülõ

„Mutasd meg magad!”

II. „Egészségpark
az egészség napja”
címû rendezvényünkre a miklósi
könyvtár udvarán 10–16 óráig.
Ingyenes szûrõvizsgálatok és tanácsadások! VÉRADÁS 10 és 15 óra között
— adjon vért, és mentsen meg 3 életet!

Programok egész nap
Bemutató és vásár, gyógymasszázs, dohányzásról leszoktató tanácsadás.
Ügyességi versenyek gyerekeknek és felnõtteknek, közös torna a szabadban.
Bíró Kriszti zenés mûsora.
„Receptre fel!” eredményhirdetése.
Hastáncbemutató Vaskeba Krisztina vezetésével.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Ha az egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, és szívesen bemutatná azt a nagyközönség számára,
várjuk jelentkezését!

„Receptre fel!”
Várjuk azokat az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó régi és új recepteket, melyekkel benevezne az általunk meghirdetett versenyre. Elõzetesen beadandó a
recept (június 9-éig), az elõre elkészített
ételt pedig a rendezvény napján a zsûri
értékeli a helyszínen.

börtönbüntetést
kapott Lengyel
Vasárnap még a sárbogárdi zsidó temetõben koszorúzott a holokauszt áldozatainak emlékmûvénél Lengyel Zoltán, kedden pedig ítéletet hirdettek büntetõügyében.
Sokáig húzódott Lengyel Zoltán bírósági
büntetõügye, amelyet a budapesti Alagút
utcai igazoltatásnál a rendõrökkel történt
összetûzése miatt indítottak ellene. Emiatt
az országgyûlés a képviselõ mentelmi jogát
is felfüggesztette.
A bíróság a kétéves ügyben kedden meghozta elsõfokú, még nem jogerõs ítéletét.
Hivatalos személy elleni erõszak, könnyû
testi sértés és becsületsértés miatt két évre
felfüggesztve nyolc hónap börtönbüntetést szabott ki a Budai Központi Kerületi
Bíróság Lengyel Zoltán független országgyûlési képviselõre.
Az I. kerületi rendõrkapitány 2007 júliusában tett feljelentést Lengyel Zoltán ellen
— aki akkor a Fidesz országgyûlési képviselõje volt —, mivel 2007. július 8-án késõ
este, a Budavár alatti alagút kijáratánál a
vád szerint megütötte a vele szemben szabályosan intézkedõ rendõrt. Az intézkedésre a rendõrök szerint azért volt szükség, mert az autót vezetõ Lengyel Zoltánnál nem voltak személyes iratok.
Lengyel Zoltán az utolsó szó jogán kijelentette, hogy bûncselekményt nem követett
el, rendõrt nem ütött meg, de indulatosságával túlreagálhatta a történteket. Tartotta magát ahhoz, amit korábban mondott,
hogy az õt igazoltató rendõrök kirángatták
autójából, majd sérüléseket okoztak neki.
Az ügyész indoklásában kifejtette, hogy
társadalmi elvárás az országgyûlési képviselõkkel szemben, hogy példamutatóan viselkedjenek. Lengyel Zoltán azonban nem
mutatott jó példát 10 millió magyarnak,
akiknek a képviseletére esküdött fel, ezért
kért szigorúbb büntetést.
A védõügyvéd szerint abban, hogy az egyszerû szabálysértési intézkedés konfliktussá fajult, mindkét fél hibás, mert a
„kakasharcban” mind a ketten meg akarták mutatni, „ki a legény a gáton”.
Hargitai Lajos

Rendezvényünkre támogatók felajánlásait szívesen fogadjuk!

Elérhetõség:
Sárszentmiklós ÁMK Könyvtár és Klub
Sárbogárd, Köztársaság út 175.
Tel.: 06 (25) 508 930
(hétköznap 9–15 óráig)

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és
környéke eseményeirõl
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Schirilla György a szívbeteg gyerekekért fut
Május 25-én indult ifj. Schirilla György
Szekszárdról, és a szívbeteg gyerekekért
fut Budapestig, ahová 31-én érkezik meg.
Cecén a Simontornya felõli helységnévtáblánál várták kedden este háromnegyed
hatkor a cecei iskolások a híres maratoni
futó fiát, ifj. Schirilla Györgyöt, aki édesapja tiszteletére, az õ nyomdokaiban haladva tesz a szeretetért, összefogásért, az
egészségesebb, boldogabb életért.
Csaknem másodpercre pontosan érkezett
a falutáblához, ahol a gyerekek lelkes tapssal fogadták õt. Útja céljáról így szólt:
— Boldog vagyok, hogy ilyen lelkesen fogadtok, kedves gyerekek! Gyermeknapi
futásom célja, hogy az útba esõ városokban és egyéb lakott területeken futók, mint
ahogy most ti is teszitek, minél többen
csatlakozzanak hozzám, határtáblától határtábláig. Utamon meglátogatom a különféle gyermekintézményeket, ahol fölhívom a figyelmet az egészséges életmód jelentõségére. A résztvevõk ajándékot és
emléklapot kapnak. Most nektek is adok
ajándékot, hogy emlékezzetek erre a napra, és ti is terjesszétek azt, hogy milyen fontos az egészség megõrzése. Az esti elõadások alkalmával az egészséges életmódról
beszélek egyes településeken, ahol erre
igényt tartanak. A futásom Szekszárdon
kezdõdött, és Budapesten, a Gottsegen
György Kardiológiai Intézet Gyermekszív
Centrumában fejezõdik be. Összesen 30
városon (pl. Szekszárd, Paks, Dunaföldvár, Solt, Kecskemét, Nagykõrös, Cegléd,
Pilis, Budapest) és számtalan kisebb tele-

pülésen haladok át. A futók mellett találkozom polgármesterekkel, igazgatókkal,
intézményvezetõkkel, gyerekekkel.
A gyerekek két feliratos szalagot hoztak.
Egyet Cece, a másikat Vajta község nevében kötötték fel arra a botra, amelyen már
sok-sok szalag lobogott. Ezeket az útba ejtett településeken kötötték fel a futóhoz
csatlakozók.

Aztán elindult a futó elöl, utána a gyerekek. Útközben egyre többen csatlakoztak
hozzájuk, míg elérkeztek Cece község végén a Dunaföldvár felé vezetõ úton a
„Cece vége” falutábláig. Innen ifj. Schirilla
György tovább indult Dunaföldvárra.

A versenyen való részvétel feltétele volt,
hogy az osztály szerzõdést kössön, hogy
közülük senki nem fog dohányozni a verseny 5 hónapja alatt. Emellett készítettek
interjút, kiszámolták, hogy mibe kerül a
dohányzás. Számukra is meglepõ összegek
jöttek ki. Egy hónap alatt összejön egy kerékpár ára, egy év alatt egy nyaralás költsége, tíz év alatt pedig annyi pénz, amibõl egy
nagyobb vállalkozást is lehet indítani, s
még egy jó lakásra is futja. No, és akkor ar-

ról még nem beszéltünk, hogy a megtartott
egészséggel mennyi gyógyszer- és kórházi
költséget, s egy dohányzás miatti tüdõrák
okozta elhalálozás elkerülésével a temetés
költségét is meg lehet spórolni.

Jó utat, jó futást, jó egészséget!
Hargitai Lajos

Füstmentes
7. osztály
A dohányzás sajnos az általános iskolások körében is divatos. Ezért hirdettek „Füstmentes osztályok” címmel az általános iskolákban országos
versenyt. Ebbe a versenybe a Mészöly Géza Általános Iskola is bekapcsolódott, és sikert értek el.Az iskola
7. a osztálya 84 ponttal a Közép-dunántúli régióban második helyezést
ért el. Egyéni második helyezést ért
el az osztályból Dicsérdi Ádám, és díjazták az áprilisi interjúban elért elsõ
helyezésért a 7. b osztályt is.
A 7. a osztály a régió második helyezettjeként 80.000 Ft jutalomban részesült, amelyet tanulmányi kirándulásra költhetnek
el.
A díjak átadására május 27-én délelõtt került sor az iskolában. A díjakat a verseny
szervezõi személyesen adták át. Elismerõ
oklevelet adtak át Nagy Ferencné osztályfõnöknek is, aki segítette a gyerekeket a
versenyre való felkészülésben.

Gratulálunk a gyerekeknek a sikerhez!
Reméljük, a füstmentességet nemcsak a
verseny idejére, de egész életükre is megtartják!
Hargitai Lajos
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Mert gyereknek lenni jó

Meghalt
Kovács János
Kovács János a sárbogárdi járási tanács elnöke volt. Múlt héten kaptuk a hírt, hogy
elhunyt. Szép kort ért meg: betöltötte már
a 90. évet is.

Vidám, zenés délutánnal kedveskedtek az óvó nénik a gyermekeknek gyermeknap alkalmából a töbörzsöki óvodában, melyre május 25-én került sor. Az izzasztó meleg sem vette el a sok lurkó örömét. A remek hangulatot két lány, Zsuzsi és Orsi zenés elõadása fokozta, akik különbözõ mókás dalokkal invitálták a kicsiket hol a tengerre hajókázni, hol
pedig vonattal robogni hegyen-völgyön át. A kezek a magasba lendültek, jártak a lábak, s
énekre nyíltak a csöpp szájak. Az óvó nénik hol masinisztaként, hol Mary Poppinsként
navigálták az aprónépet. Persze, nem hiányozhatott az édesség és a frissítõ sem, hisz a jókedv mellé ez is dukált.
Hepp Zsuzsa

REMBRANDT-KIÁLLÍTÁS
Az Oltalom Alapítvány gyûjteményébõl Rembrandt bibliai témájú rézkarcaiból rendeztek kiállítást a sárbogárdi mûvelõdési központban. A kiállítás anyagát dr. Reisinger János irodalomtörténész állította össze.
A május 22-ei megnyitón elõadást tartott Prancz Zoltán fõiskolai oktató.
A rézkarcokat a festõ bibliaillusztrációk céljából készítette. Rembrandt szinte az egész
Bibliát feldolgozta. A mûvekhez mély vallásossága révén személyes lelki szálak is fûzték
a híres flamand festõt. A Biblia iránti szeretetét a szülõi házból hozta, és ez a személyes
érdeklõdés végigkísérte egész életútján.
Hargitai Lajos

Népdalkör Pálfán

Érdekes pálya volt az övé. Dégen született.
A háború elõtt, a cselédvilágban a dégi
Festetics grófok inasaként szolgált. A háború után az akkori lehetõségek szerint
képezte magát, és aztán a közigazgatásba
került. Akkor még Veszprém megyéhez
tartozott Dég község, s ennek egyik járása
az enyingi járás volt. Ott a járási hivatalnál
dolgozott egészen a 60-as évekbeli közigazgatási reformig, amikor az enyingi járást Fejér megyéhez csatolták. Ekkor csatolták a sárbogárdi járáshoz Mezõkomárom, Lajoskomárom, Dég községeket, s az
enyingi járás megszûntével a járási hivataltól Kovács János is Sárbogárdra került,
ahol a járási tanács elnöke lett. Ezt a pozíciót töltötte be a járási tanács megszûnéséig, s egyúttal nyugdíjba vonulásáig. Azóta
Dégen élt egészen haláláig.
Kemény kezû vezetõ volt. Jó kapcsolatai és
kitartó lobbizása eredményeként akkoriban jelentõs fejlesztések történtek Sárbogárdon is. Megépült a kultúrház, a város
közigazgatási központja, a jelenlegi önkormányzati hivatali épület, az Ady Endre úti
lakótelep, az ABC és fölötte a lakások, valamint a rendelõintézet. Az õ idejében sok
szakorvos telepedett le a városban. Az
egész járást ellátó, magas szintû szakorvosi
ellátás valósult meg Sárbogárdon. Munkássága egyik jelentõs tette és nagy szívügye a vajtai fürdõ megépítése volt. Sajnos
azóta se volt senki, aki az elkezdett munkát
végigvigye. A rendszerváltás után szinte
semmi nem történt ott. Se a térség települései, akiknek résztulajdona volt a fürdõben, se a ma már többségi tulajdonos megye nem tett semmit a fürdõ és az üdülõközpont fejlesztéséért.
Kovács Jánost május 25-én, hétfõn temették el szülõfalujában.
Béke poraira!
Hargitai Lajos

REJTVÉNY
Sajnos a 21. heti rejtvényre helyes megfejtés nem érkezett.

A Pálfai Rozmaring Népdalkör öt éve alakult. Azóta minden évben részt vesznek a Bogár István emlékére rendezett Tolna megyei „Cinege Madár” népdaléneklési versenyen.
Az idén 2009. május 23-án Madocsán volt ez a találkozó, amelyen a pálfai asszonyok
eredményesen szerepeltek.
További sikereket kívánunk a dalos kedvû pálfai asszonyoknak!
/H/
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Bruzsa Miklós-emléktorna

HÍREK
a miklósi iskolából
A Magyar Rádió gyermekkórusa
2009.
május
20-án,
szerdán
a
Sárszentmiklósi Általános Iskolában járt a
Magyar Rádió gyermekkórusa. Ezen a

hangversenyen szebbnél szebb dalokat,
operarészleteket hallhattunk ugyancsak
iskoláskorú gyerekektõl.

2009. május 23-án, szombaton került megrendezésre immár XIV. alkalommal a
Bruzsa Miklós-emléktorna a sárszentmiklósi sportpályán. A mérkõzésen 5 iskola
képviseltette magát. Sportszerûen és focistákhoz méltóan játszottak a gyerekek.

Eredmények:
I. helyezett: Sárszentmiklós

10 pont

II. helyezett: Sárszentágota

10 pont

III. helyezett: Alap

6 pont

IV. helyezett: Alsószentiván

3 pont

V. helyezett: Szent István

0 pont

Góllövõlista:
1. Lakatos Dávid (Sárszentmiklós) 9 gól
— a torna gólkirálya
2. Sinkovits Alex (Sárszentágota) 8 gól
— a torna legjobb mezõnyjátékosa
3. Simon János (Sárszentmiklós) 4 gól
4. Nagy Ármin (Sárszentmiklós) 3 gól
A torna legjobb kapusa: Plézer Péter
(Sárszentmiklós).

MEGHÍVÓ

Hõsök napja

Június 4-én 13 órától egyesületünk vendége lesz

Tisztelettel hívunk minden Sárbogárdon és környékén élõ nyugdíjas katonát és katonaözvegyet, hogy vegyenek részt a találkozón. Helyszín: a volt HEMO.

2009. május 31-én 18 órától
megemlékezésre hívunk
mindenkit a Hõsök terére.

Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

dr. Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára.

Mit is akar hát a JOBBIK?
Meglepõ, hogy sokan félnek, ha azt hallják: Jobbik vagy Magyar Gárda. Sajnos az
emberek megfélemlítése, félretájékoztatása, manipulálása és becsapása ma már
odáig fajult, hogy azok is az ellenfelet látják a JOBBIKBAN, akik tudják: nélkülük
nincs hatalomváltás. A csalódott fideszesek, MIÉP-esek, Kisgazdák, MDF-esek
egyre többen támogatják. Vajon miért?
Egyszerû a válasz: mert ezek nem korruptak, rendet, biztonságot, magyar érdekeket, átlátható pártgazdálkodást és valós elszámolást akarnak. Elég nagy baj az, ha a
két igazi jobboldali párt egymást szapulja,
mikor mindenki tudja: ha õk összefognak,
akkor lehet igazi rendszerváltozás. Az igazi ellenség az MSZP–SZDSZ–MDF-koalíció és az ország tönkretevõi.
Ki is a radikális és rasszista? Hát mindenki
tudja, hogy az SZDSZ! Az uszít, mindig az
hergeli a nemzetet, mert a nemzet nemcsak magyarból, hanem cigányból, románból, szlovákból, görögbõl és sok-sok nemzetiségbõl áll. Itt nem a népcsoportokkal
van baj, hanem a beilleszkedéssel, a felfo-

gással, az életvitellel és a jogbiztonsággal.
Miért baj az, ha a JOBBIK ezért küzd? Soha nem fog bántani senkit, sem a színe,
sem a nemzetisége miatt.
De küzd, hogy a zsivány börtönbe kerüljön. Küzd, hogy a korrupt politikusok ne
tudjanak mentelmi jog mögé bújni, megúszni mindent. Küzd, hogy a magyar föld
magyar gazdáké legyen, hogy minden magyar termék védve legyen, hogy a hazánk a
hazánk legyen, ne mások leigázott gyarmata.
Ha ez a baj velünk, azt büszkén vállaljuk,
és néha kinyitjuk a szánkat, még ha ez sokakat sért is. Mi soha nem adjuk el magunkat csak azért, hogy hatalomra kerüljünk.
A Gárda õrködik, vigyáz, figyel, de bántani
soha senkit nem fog, ha mások ezt is hirdetik. Mi nem hatalmat akarunk, hanem egy
szép, nyugodt, békés, boldog jövõt.
Megjegyzés: A JOBBIK helyi szervezete valamennyi választókörzetben elsõként állított delegáltakat.
Pauscher Lajos, Körmendi József gárdista

MAGYARORSZÁG
A MAGYAROKÉ!
A JOBBIK Magyarországért Mozgalom szeretettel meghívja Önt, kedves
családját, barátait, ismerõseit

A JOBBIK LAKOSSÁGI
FÓRUMÁRA.
Idõpont: 2009. június 2. 18 óra. Helyszín: Sárbogárd, mûvelõdési központ.
Elõadók:
Árgyelán János Fejér megyei szervezõ,
és Krausz Attila, a Jobbik móri elnöke
Témák:
– a JOBBIK elképzelései az EP-képviseletrõl, a magyar érdekek védelmérõl,
– a magyar föld, a magyar mezõgazdaság és a vidék megmentése,
– a helyi közösségek, a magyar vállalkozások megerõsítése.
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MÉSZÖLY-NAPOK

Hagyományainkhoz híven idén is megemlékeztünk iskolánk névadójáról születésnapja alkalmából, így május 14-én, 15-én,
16-án és 18-án sok-sok programból választhatott iskolánk minden tanulója, a
szülõk és a vendégek.
A megnyitót 14-én reggel tartottuk, ahol
Nagyné Rehák Julianna igazgatónõ köszöntõje után Sárközi László, a civil bizottság volt tagja méltatta iskolánk három fiú
kézilabdacsapatát és az õket felkészítõ pedagógusokat. A három legügyesebb fiú
édesanyja tehetséges gyermeke mögé állt,
hadd ismerje meg õket is mindenki.
Délután megkezdõdtek a versenyek: a gyerekek összemérhették tudásukat rajz, szavalás, sakk, olimpia témakörben és játékos
sportvetélkedõ keretében.

A szavalóversenyre vendégek is érkeztek
más iskolákból. Mindannyian Radnóti
Miklós egy mûvét, valamint egy szabadon
választott verset mondtak el. Élvezettel
hallgatta mindenki a jobbnál jobb elõadásokat. Íme az eredmény:
5. osztály: 1. helyezett Rácz Ramóna —
Mészöly Géza Általános Iskola, 2. Salamon Angelika — Illyés Gyula Általános Iskola, 3. Jákob Zsuzsanna — Mészöly Géza
Általános Iskola
6. osztály: 1. helyezett Gál Dávid — Szent
István Általános Iskola, 2. Varnyu Péter —
Mészöly Géza Általános Iskola, 3. Albert
István — Illyés Gyula Általános Iskola
7. osztály: Megosztott 1. helyen végzett
Kolonics Gábor — Mészöly Géza Általános Iskola és Molnár Dóra — Illyés Gyula
Általános Iskola, 2. Szász Hajnalka —
Illyés Gyula Általános Iskola
8. osztály: 1. Rozgonyi Vivien — Illyés
Gyula Általános Iskola, 2. Boros Lilla —
Illyés Gyula Általános Iskola, 3. Pszota
Cintia — Mészöly Géza Általános Iskola

A sportvetélkedõ iskolánk elhunyt testnevelõ tanárának, Steitz Ádámnak állított
emléket. A nemes versengésben mindenki
jól érezte magát.
15-én a gálára került sor, amit a József Attila Mûvelõdési Központban tartottunk. A
zsúfolt nézõtéren ülõ rokonok változatos
mûsort láthattak, ahol bemutatkoztak a
legtehetségesebbek: hangszeresek, népdalénekesek, versmondók, színjátszók és
énekkarosok. A remek produkciókat nagy
tapssal jutalmazta a nagyszámú közönség.
16-án a programok kavalkádja várt aprót
és nagyot egyaránt: játékos sportvetélkedõk, tanár–diák–szülõ-meccsek, kézmûves-foglalkozások, varázslóiskola, arcfestés, aszfaltrajzverseny, „Legyél Te is
csokimilliomos” játék és fõzõverseny tarkította a kínálatot.
Az iskola és környéke a bográcsban készített ételektõl kitûnõ illatot árasztott. Ezekbõl az ételekbõl ehettek a sportban elfáradt gyerekek, szülõk, és a füstben „tartósított” szakácsok. Annyira jól sikerült a fõzés, hogy a szülõk elhatározták: jövõre szeretnék megismételni ezt a programot. Az
ételek elfogyasztása után még órákon át
beszélgettek a résztvevõk, ami ritka rohanó világunkban.
18-án diákönkormányzati nappal zártuk a
rendezvénysorozatot. A kicsik környezettudatos „szép világ” játékot játszottak, a
nagyobbak akadályversenyen vettek részt.
A legidõsebbek pedig ügyességi versenyek
után tájfutásban próbálhatták ki ügyességüket, gyorsaságukat. Nagyon jó volt látni
a sok lelkes diákot térképpel a kezükben
futni az iskola parkjában.
Mindannyiunknak tartalmas élményeket
nyújtott ez a négy nap. Bízunk benne, hogy
a következõ születésnapot is ilyen változatosan tudjuk eltölteni.
Nagy Ferencné

DUNA-MOUNT Bajnokság U11

A József Attila Mûvelõdési Központ
szeretettel meghívja Önt és kedves
családját a

LSC Sárbogárd: Simon Csaba, Husvéth
Tamás, Barabás Tamás, Kiss Roland, Demeter Dávid, Fekete Patrik, Kovács Roland, Molnár Tamás, Ratalits Dávid,
Szente Máté, Gyökér Kristóf, Vagyóczki
Patrik, Buzás Ádám, Szabó Ádám.

BESZÉLGETÉSEK JÉZUSRÓL
címû rendezvénysorozatára,

Elmaradt mérkõzésünket pótoltuk 2009.
május 9-én 17.00 órakor a sárbogárdi pályán. Fiatal labdarúgóink Dunaföldvár
csapatát, a Holler UFC-t fogadták.
A határozott kezdés eredményeként gyorsan vezetést szereztünk, majd újabb gólokat lõttünk. Egy-egy egyéni hiba miatt a
stílusosan játszó ellenfél felzárkózott. A
második félidõben már csak egy gólt rúgtunk, és ezzel kialakult a végeredmény.

LSC Sárbogárd–Holler UFC
5-3 (4-3)
Dicséretet érdemel a 4 gólt szerzõ Demeter Dávid, a bravúrokat bemutató Ratalits
Dávid, és a ritmust gyorsan felvevõ
Vagyóczki Patrik.

VÉGEREDMÉNY:
1. DVSI
2. LSC Sárbogárd
3. Adony
4. Holler UFC
5. Rácalmás
B. Mezõfalva

30
24
16
9
7
3

10
10
10
10
10
10

10
8
5
3
2
1

0
0
1
0
1
0

0
2
4
7
7
9

112-13
80-21
50-66
42-54
28-75
12-95

A bajnokság értékelése, a díjak átadása
május 23-án volt Dunaújvárosban.
Pajor László, LSC Sárbogárd

2009. május 25-étõl, hétfõnként,
17 órakor. Elõadó: dr. Makkos
Norbert bíró. Témák:
június 8. — Akirõl a próféciák szóltak;
június 15. — Aki hozzánk hasonló ember; június 22. — A nagy tanító; június
29. — A próféta; július 6. — A megfeszített; július 13. — Aki hamar eljön.
A belépés díjtalan. Az elõadások után
kérdésekkel ostromolható a bíró! Bírja!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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A Flórián 07
Tényszerûen a lakásfórumról
Lövészklub hírei
A 2009. 05. 16-án Sárbogárdon rendezett
Alba Regia Kupa I. forduló eredményei:
0,22 Sportpisztoly I. osztály
Papp László, Zámoly LC
189 ke
Farkas Ferenc, Alba Volán
181 ke
Csordás Tamás, Zámoly LC
175 ke
0,22 Sportpisztoly II. osztály
Horváth Ferenc, DISE
185 ke
Gyarmati Géza, Alba Volán
183 ke
Dr. Moncz Judit, Alba Volán
177 ke
Központgyújtású pisztoly
Botos Zoltán, Alba Volán
174 ke
Horváth Ferenc, DISE 172 ke
Ifj. Botos Zoltán, Alba Volán
169 ke
0,22 Sportpuska nyílt irányzék
Farkas Ferenc, Alba Volán
261 ke
Kálmán Ferenc, Sasszem Mór
243 ke
Barátki László, Tordas
229 ke
0,22 Sportpuska zárt irányzék I. osztály
Farkas Ferenc, Alba Volán
284 ke
Dr. Gartai Imre, Zámoly
284 ke
György Csilla, Zámoly
283 ke
0,22 Sportpuska zárt irányzék II. osztály
Szatmári Zsolt, Alba Volán
276 ke
Bereczk Róbert, Flórián 07
271 ke
Arany Jenõ, Flórián 07
227 ke
0,22 Sportpisztoly–sportpuska csapat
versenyszámban
1. Zámolyi Lövészklub
1383 ke
2. Alba Volán SC
1356 ke
3. Flórián 07 Lövészklub
1065 ke
Bereczk Róbert eredményei:
Kapszu Kupa Szentendre 2009. 05. 05.
1896 elõtti ismétlõpuska: I. helyezés, 1945
elõtti öntöltõ pisztoly: I. helyezés, 1945
elõtti ismétlõ hadipuska: III. helyezés.
Elöltöltõs revolver: III. helyezés.
Az elért eredményekhez a klub nevében
gratulálok!

Az újság 2009. május 21-ei számában tudósítás jelent meg a honvédségi lakótelep
lakásainak értékesítése kapcsán megtartott lakossági fórumról. Mivel a cikk, mint
szervezõt név szerint említett, így szükségét látom az abban leírtak pontosítását.

1. A fórum kezdeményezõje nem Gál Sándor magánember volt, hanem a Honvéd
Bajtársi Egyesület Sárbogárd. A rendezvény megszervezését egyesületünk éves
programjainak elfogadásakor, a január
24-én megtartott éves közgyûlésén mint
érdekvédelmi feladatot határozta el a tagság.
2. Az Attila út 2005 óta önkormányzati kezelésben van. Így kerülhettek oda a fekvõrendõrök, ezért üzemelteti ott a közvilágítást az önkormányzattal szerzõdött szolgáltató.
3. A fórumon megjelent érintett szervezetek képviselõi: dr. Baán Mihály alezredes,
a HM Infrastrukturális Ügynökség lakhatás-támogatási osztályának osztályvezetõ-helyettese; dr. Gombos Andrea, a G&F
Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
ügyvezetõje; Hidas János, a HM EI Zrt.
Vagyonkezelõ Igazgatóság képviselõje;
Borsó Ferencné, az MH 43. Nagysándor
József Híradó és Vezetéstámogató Ezred
Helyõrség-támogató Parancsnokság fõta-

nácsosa; Pogány Lászlóné a lakóházkezelõ
szerv képviseletében.
4. Az önkormányzatot a lakótelep épületei
közötti közterület esetleges átadásával
kapcsolatban a HM IÜ illetékese kereste
meg telefonon. Egy telefonbeszélgetés
senkit nem kötelez semmire, a terület átvétele testületi döntéshez kötött, amelyhez a HM illetékes szerve írásos ajánlatot
küld. Csak remélhetjük, hogy számunkra
kedvezõ döntés születik.
5. A lakások majdani ára függvénye többek
között a társasházi tulajdonba kerülõ terület nagyságának is. Így értelemszerûen
csak a terület hovatartozásának rendezése
után lesz árajánlat.
6. A vételár számítását a 6/1994. (IV. 30.)
HM-rendelet 104.-105. §-ai határozzák
meg. Az ott leírt kedvezmények közül sajnos az özvegyeket elhunyt házastársuk
honvédelmi szervnél eltöltött szolgálati
idejére tekintettel valóban nem illeti meg
kedvezmény, minden egyéb kedvezmény
azonban a jogszabályi kitételeknek megfelelõen nekik is jár. A más jogcímen bentlakókat pedig egyedileg kell nézni, mivel lehet, hogy éppen jogcím nélküli lakáshasználóról van szó.
Gál Sándor nyugállományú százados, a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd elnöke

Kiss András – Flórián 07 Lövészklub

A DUNA-MOUNT értékelése
Az U11-es korosztály számára kiírt bajnokság értékelésére és a díjak átadására
május 23-án került sor Dunaújvárosban. 6
csapat (DVSI, LSC Sárbogárd, Adony,
Holler UFC, Rácalmás, Mezõfalva) játékosai várták a megérdemelt díjakat. A 3.
helyezett Adony oklevelet, bronzérmet és
15 db pólót, a 2. helyezett LSC Sárbogárd
oklevelet, ezüstérmet és 15 db labdát, az 1.
helyezett DVSI oklevelet, aranyérmet és
15 db mezgarnitúrát kapott.
Az egyéni díjak kiosztásánál gyakran elhangzott a Sárbogárd név. A legjobb góllövõk versengésében 3. helyen végzett DEMETER DÁVID (LSC Sárbogárd) 16
góllal, 2. helyen KOVÁCS ROLAND
(LSC Sárbogárd) 29 góllal, 1. helyezett

BALOGH ÁDÁM (DVSI) 40 góllal. A
legjobb kapus: SIMON CSABA (LSC Sárbogárd). A legjobb mezõnyjátékos: BALOGH ÁDÁM (DVSI). A srácok kupát és
vásárlási utalványt kaptak a szervezõktõl.
Minden csapatból jutalmazták a legjobb
játékost. Az LSC Sárbogárdból BARABÁS TAMÁS kapta a kupát.
A nagyvonalú díjazás után a fiúk boldogan
várták a DUNA-MOUNT Fiesta tornát. A
bajnokságban résztvevõ csapatok kiegészültek a DVSI második (K) csapatával.
Mindenki 6 mérkõzést játszott. Játékidõ:
1x15 perc.
LSC Sárbogárd–Mezõfalva 5-0
LSC Sárbogárd–Rácalmás 2-0

LSC Sárbogárd–Holler UFC 2-2
LSC Sárbogárd–DVSI (K) 2-2
LSC Sárbogárd–Adony 3-0
LSC Sárbogárd–DVSI 4-3
Végeredmény: 1. DVSI 15 pont, 2. LSC
Sárbogárd 14 pont (jobb gólkülönbség), 3.
Holler UFC 14 pont.
A mérkõzésen visszavágtunk a bajnoki vereségért, de ez ismét ,,csak” az ezüstéremre volt elegendõ.
Az LSC Sárbogárd játékosai: Simon Csaba, Demeter Dávid, Barabás Tamás, Kiss
Roland, Kovács Roland, Molnár Tamás,
Ratalits Dávid, Szente Máté, Gyökér Kristóf, Szabó Ádám, Buzás Ádám.
A bajnokság létrehozása egy nagyszerû
kezdeményezés volt. Örültünk, hogy ebben részt vehettünk. Köszönet a szervezõknek!
Pajor László, LSC Sárbogárd
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Hirdetmény

Pályázati felhívás

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2009. május 12-ei ülésén elfogadta:

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (cím: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 /25/ 520 260) pályázatot hirdet

a 16/2009. (V. 19.) ktr. sz. rendeletet a 9/2009. (II. 19.) ktr. sz. rendelet
módosításáról;

1. sz. gyermekorvosi körzetben
gyermekorvos munkakörre.

a 17/2009. (V.19.) ktr. sz. rendeletet a lakások és helyiségek bérletérõl
és elidegenítésérõl szóló 21/2006. (III. 23.) ktr.sz. rendelet módosításáról;

a 19/2009. (V. 19.) ktr. sz. rendeletet a helyben központosított közbeszerzési rendszerrõl.

Egyéb: szükség esetén szolgálati lakás igénybe vehetõ.
A pályázat benyújtásának határideje, helye: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap — 2009. június 10.
A pályázatokat Juhász János polgármester részére kell benyújtani a
fenti címre.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: az elbírálást követõen
azonnal.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Juhász János polgármester

a 18/2009. (V. 19.) ktr. sz. rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosításáról;

Hirdetmény
LAKOSSÁGI
FÓRUMOKRÓL
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatról
szóló 10/2007. (III. 19.) ktr. sz.
rendelet 75. § (1) értelmében
Sárbogárd város polgármestere
és alpolgármesterei lakossági
fórumot tartanak.

Városrészenként a
fórum helye és ideje:
Rétszilas, klubhelyiség: 2009.
június 4. (csütörtök) 16.30
Sárszentmiklósi klubkönyvtár:
2009. június 8. (hétfõ) 18.00
Sárhatvan, klubhelyiség: 2009.
június 5. (péntek) 16.30
Pusztaegres, mûv. ház: 2009.
június 5. (péntek) 18.00
Töbörzsök, könyvtár: 2009. június 2. (kedd) 16.30
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ: 2009. június 4.
(csütörtök) 18.00
Kislók, faluház: 2009. június 2.
(kedd) 18.00
Tisztelettel meghívom, és szeretettel várom a település lakosságát!
Juhász János polgármester
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Az ország csúcsán
Nemcsak a Kékest hódították meg a szilasi lányok

Megérett
a gyümölcs
Alba Regia–Sárbogárd 17:30

A mezõszilasi Németh László ÁMK IV.
korcsoportos lánycsapata — ami a Siófok
KC közvetlen utánpótlását jelenti — óriási sikert ért el a Gyöngyösön rendezett diákolimpiai döntõn, ahol veretlenül országos bajnok lett.
A siker nagyságát növeli az a tény is, hogy
ezt a sikert 9 játékossal — akik közül 1 csak
a létszám miatt volt ott, eddig egyetlen
mérkõzésen sem vett részt –— érték el.

Csoportmérkõzések
A kézilabda egyik legfontosabb eleme a
kapus. Az õ teljesítménye nagyban befolyásolhatja a csapat teljesítményét. Ezen a
mérkõzésen hol volt kapusunk, hol nem
volt kapusunk. Szerencsére ki tudtuk használni azt a periódust, amikor kapusunk is
teljesítette az elvárhatót.
Mezõszilas–Dorog 21:16
Gól: Jakab (1)-Zádori (2)-Schneider
(10)-Raffael (1)-Csendes (4)-Takács
(1)-Schmidt (2).
Na, ezen a meccsen tûnt el valahova lélekben és teljesítményben a hálóõrünk. A mezõnyjátékosok heroikus küzdelme kellett a
döntetlenhez, a mumusnak számító
ellenféllel szemben.
Mezõszilas–Békéscsaba 18:18
Gól: Jakab (2)-Zádori (1)-Schneider
(6)-Raffael (2)-Csendes (7).
A gyengébb játékerõt képviselõ ellenféllel
szemben ilyen arányban is megérdemelten
nyertünk, köszönhetõen annak is, hogy
„visszatért” a kapusunk.
Mezõszilas–Siklós 29:4
Gól: Jakab (2)-Zádori (1)-Schneider
(7)-Raffael (9)-Csendes (7)-Schmidt (3).

Elõdöntõ
Magas szintû védekezés, jó kapusteljesítmény — biztos gyõzelem a fiatalabb és tartalékos ellenféllel szemben.
Mezõszilas–Kecskemét 18:4
Gól: Jakab (2)-Zádori (2)-Schneider
(7)-Raffael (3)-Csendes (3)-Schmidt (1).

Döntõ
Igazi parázs hangulatú döntõ, amelyben
komoly csatát vívott a két csapat. Schmidt
parádés védekezése, Csendes és Schneider
ellenállhatatlan támadójátéka, s az egész
csapat töretlen lelkesedése és akarata
kompenzálta az ismét gyengébb kapusteljesítményt, s meghozta a várva várt sikert.
Mezõszilas–Debrecen 21:20
Gól: Jakab(2)- Schneider(11)- Raffael(3)Csendes(4)- Schmidt(1).
Edzõ: Zámbó Tibor.

Végeredmény
1. Mezõszilas, 2. Debrecen, 3. Békéscsaba,
4. Kecskemét, 5. Szekszárd, 6. Dorog, 7.
Siklós, 8. Füzesabony

Különdíjak
A diákolimpia gólkirálynõje: Schneider
Éva, Mezõszilas–Siófok KC.
A diákolimpia legjobb védõjátékosa:
Schmidt Nikolett, Mezõszilas–Siófok KC.
Diákolimpia-válogatott: Csendes Szabina,
Mezõszilas–Siófok KC.
A mezõszilasi csapatból öt játékos tartozik
már a Siófok KC kötelékébe.
NLÁI

Balogh V., Bodoki Gy. 9-9, Szabó 4, Szabó
J. Zs. 2, Takács L. 2, Baki B. 2, Pluhár T.,
Nacsa M. 1-1.
Nagy örömmel tudósíthatok róla, hogy férfi kézilabdacsapatunk gyõzelemmel fejezte be a megyei bajnokság tavaszi fordulójának utolsó mérkõzését. Mégpedig olyan
nagy gólkülönbséggel, hogy erre mondják:
ha nem látom, el sem hiszem.
Mi azonban láttuk. Azt hiszem, a szurkoló,
aki a csapatot kíséri, biztatja, mindig is errõl álmodik. Hát még a játékosok! Hogy a
legerõsebb felállásban játszó Alba Regiát,
az otthoni pályáján, nem 1-2 góllal, hanem
13-mal legyõzni! Ez maga a beteljesült
álom. A jól végzett munka gyümölcse.
Mennyi edzés, gyakorlás van e mögött a
gyõzelem mögött! Milyen összpontosított,
fegyelmezett játék, ahol az ellenfél a mérkõzés során a profi játék ellenére egyetlen
alkalommal sem egyenlít! Takács Lajos
higgadt játéka, váratlan góljai, Hegedûs
Norbi kemény védekezése, Balogh Viktor
belõtt hetesei, Szabó II. József (Toto) bátor támadójátéka, Szabó I. József szélsõ
bevetõdései, Pluhár Tomi hasznos beállós
munkája, Baki szép góljai, Suplicz zárásai,
Bodoki Gyurci bátor, gólerõs lövése,
Nacsa Márk lendületes támadásai, Németh Tomi okos bejátszásai, a csapat mozgatása. Kapusbravúrok: Németh Tamás,
Borostyán János szép védései, Szarka Vince „mesterhármasa”: egymás után három
hetest hárított. A Sárbogárdról jött 25
szurkoló lelkes buzdítása! És a mérkõzés
végén a játékosok tapssal köszönik meg a
biztatást! Mi köszönjük, fiúk! Büszkék vagyunk rátok!
U.i.: Köszönet mindazoknak, akik bármi
módon segítették és segítik az egyesület
munkáját!
Bodoki Györgyné

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00
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Sárszentmiklós–Pusztavám 3:1 /2:0/
Sárszentmiklós, 300 nézõ, vezette: Kovács
Zoltán.
Sárszentmiklós: Papp A., Papp Z., Palotás, Szabó L., Szabó G., Szarka, Huber
/Emperger/, Markovics, Vámosi /Bakos/,
Berényi, Král /Szabó Z./. Edzõ: Masinka
László.
Pusztavám: Kiss L., Zóka, Klein, Varga,
Takács /Kovács/, Vachler, Emerling, Bábel, Pusztai /Nánási/, Pauer, Csizi /Katona/. Edzõ: Kocsis Jenõ.
Talán az õszi fordulóban Pusztavámon
nyújtotta csapatunk a legmeggyõzõbb játékot, melynek következményeként akkor
9:0 arányban gyõztünk.
Mindettõl függetlenül tartottunk kissé a
mérkõzéstõl, mert egy teljesen átszervezett, kiesés ellen küzdõ csapat látogatott
hozzánk. De már az elsõ percekben nyilvánvaló volt, hogy ezt a mérkõzést
könnyed játékkal hozzuk.
A 6. percben Markovics szögletét a kapu
elé jól érkezõ Szarka fejelte a hálóba, 1:0.
14. perc: a bizonytalankodó, védõkrõl le-

Szép volt, Ivett!
Az utóbbi években rengetegszer elhangzott ez a mondat Kaszás Ivettnek címezve,
aki jelenleg a székesfehérvári Fehérép–
Alcoa FKC játékosa, és a magyar serdülõ
válogatott oszlopos tagja.
Elhangzott annak idején tõlem is, amikor
Mezõszilason tanulgatta ennek a szép
sportágnak az alapjait, de sohase ilyen belsõ tartalommal. A játékáért, az eredményességéért dicsértem, de most másért, s
másképp írom ezeket a szavakat, aminek
az oka egy meghívó — meghívó az olimpiai
eskütételre. Meghívó a múltból a jelenbe.
Meghívó az emberségbe, abba a felnõttes
gondolkodásba, ami a nagy embereket jellemzi.
Köszönöm, Ivettke, hogy nem felejtetted
el, hogy honnan indultál el, s ezzel a meghívóval nemcsak boldoggá, hanem büszkévé
is tettél! Köszönöm, s további sportsikereket kívánok!
Zámbó Tibor

A Femol-csoport állása:
1. Káloz
27 20 3 4
2. Baracs
27 18 4 5
3. Mezõfalva
27 17 4 6
4. Adony
27 18 - 9
5. Lajoskomárom
27 16 4 7
6. Seregélyes
27 15 3 9
7. Sárbogárd
27 13 3 11
8. Nagyvenyim
27 11 5 11
9. LMSK
27 9 9 9
10. Mezõszilas
27 10 6 11
11. Enying
27 8 6 13
12. Jenõ
27 8 6 13
13. Cece
27 7 7 13
14. Dég
27 6 7 14
15. Tác-Csõsz
27 1 6 20
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

78-32
66-28
63-24
81-43
74-47
63-38
43-44
52-60
45-49
53-59
45-66
49-71
35-46
31-56
25-78

63
58
55
54
52
47
42
38
36
36
30
30
28
25
9

pattanó labdát Král 17 méterrõl helyezte a
hálóba, 2:0.
Ebben a játékrészben akkora fölényben
játszottunk, hogy a vendégcsapat csak a
szerencséjének és Zóka utolsó pillanatban
történt beavatkozásainak köszönhették,
hogy a fenti eredménnyel vonultak az öltözõbe. Zókának a vendégcsapat szerény
számításaim szerint legalább 5-6 nem bekapott gólt köszönhet.
A hazai szurkolók a szünetben nagy gólarányú gyõzelmet jósoltak, én óva intettem õket edzõnk kívánságára, mely szerint
nem bánná, ha a 90 percet egyben játszanánk le, mivel erõnlétileg jók vagyunk, de
valamiért a második játékrészben nem
megy annyira gördülékenyen a játék.
52. perc: a vendégszögletet védõink kivágták, melyet Emerling lõtt kapura, lövését
Papp szögletre védte, melyet Vachler fejjel
értékesített, 2:1.
61. perc: Markovics cselezte be magát a kapu elé és 8 méterrõl a hálóba lõtt, 3:1.
A mérkõzés hátralévõ részében kissé
visszafogottabban játszottunk, mindkét oldalon adódtak lehetõségek, de egyik csapat sem tudott ezekkel élni.
Összegezve a látottakat: az elsõ félidõ
meggyõzõ játéka után kissé visszavett csapatunk, de egyetlen percig sem forgott veszélyben gyõzelmünk.
Ezzel a gyõzelemmel, és Kápolnásnyék
Pálhalmától elszenvedett vereségének következményeként felléptünk a dobogó
második fokára.
Ilyenkor gondolkodik el az ember: mi lett
volna, ha korábban meglépjük az edzõcserét, és az õszi kezdeti vereségeknek csak a
felét hozzuk. Korábbi cikkeimben több alkalommal írtam, hogy a „ha”, meg a
„majdnem” éppen annyi, mint a semmi, így
nem is fejtegetem tovább a gondolataimat.
Hétvégén a már kiesett Etyek csapatához
látogatunk, ami számukra a tét nélküliség
miatt nem lesz egy sétagalopp.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Pusztavám 0:6
Nem írok semmit, hogy ne legyen sértõdés.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia
27 21 2 4 53-22
2. Sárszentmiklós
27 18 1 8 70-27
3. Kápolnásnyék
27 18 1 8 55-26
4. Bicske
27 16 4 7 72-32
5. Pálhalma
27 15 5 7 57-27
6. Martonvásár
27 13 5 9 45-35
7. Sárszentmihály
27 13 6 8 53-49
8. Kisláng
27 11 5 11 40-40
9. Sárosd
27 10 8 10 36-44
10. Polgárdi
27 8 8 11 27-39
11. Pákozd
27 9 3 15 47-50
12. Bakonycsernye
27 8 3 16 25-62
13. Pusztavám
27 7 5 15 32-61
14. Szabadegyháza
27 7 3 17 39-61
15. Aba-Sárvíz
27 6 5 16 32-65
16. Etyek
27 5 2 20 40-83
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

65
55
55
52
50
44
39
38
34
32
27
27
26
24
23
17

A Femol-csoport
eredményei:
Baracs–Tác-Csõsz 6-1 (2-1)
Gólszerzõk: Szabó G. (2), Bartók (2), Mészáros, Görbe, illetve Kovács J. Ifjúsági
mérkõzés: 7-0.
Mezõszilas–Dég 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Sülyi, Fekete. Ifjúsági mérkõzés: 3-5.
Adony–Cece 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Králl. Ifjúsági mérkõzés: 5-0.
Lajoskomárom–Nagyvenyim 4-2 (1-0)
Gólszerzõk: Reichardt (2), Kleiber,
Orosz, illetve Csordás, Papp. Ifjúsági mérkõzés: 0-4.
Jenõ–Káloz 0-3 (0-0)
Gólszerzõk: Stivi, Varga, Tóth. Ifjúsági
mérkõzés: 0-3.
Seregélyes–Sárbogárd SE 2-1 (1-0)
Gólszerzõk: Takács, Szücs, illetve Bõhm.
Ifjúsági mérkõzés: 3-3.
LMSK–Enying 2-1 (2-0)
Gólszerzõk: Nyikos, Hornyák, illetve Molnár. Kiállítva: Nyikos. Ifjúsági mérkõzés:
2-1.
A Mezõfalva–Kisapostag mérkõzés elmaradt, mivel a Kisapostag visszalépett a bajnokságtól. Így a Mezõfalva 3 ponttal gazdagodott.

A Déli-csoport
eredményei:
Füle–Dunapentele 1-4 (1-1)
Gólszerzõk: Lázár, illetve Bíró (2), Subi
(2).
Kulcs–Mezõkomárom 5-1 (2-1)
Gólszerzõk: Simon (2), Barna, Fehér,
Morva, illetve Fejérpataky.
Besnyõ–Elõszállás 4-0 (1-0)
Gólszerzõk: Mágocs (2), Skultéti, Tóth.
Perkáta–Zichyújfalu 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Szaniszló, Reith.
Vajta–Rácalmás 0-2 (0-1)
Gólszerzõk: Antal, Horváth.
Alap–Nagylók 3-1 (1-1)
Gólszerzõk: Fenekes, Hegedûs, Lakatos,
illetve Lendvai.
Sárszentágota–Soponya 2-2 (2-0)
Gólszerzõk: Bali, Molnár, illetve Szita, Sütõ.

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

25
25
25
25
25
25
24
25
24
25
25
25
25
25

17
15
12
12
11
10
10
10
8
7
7
6
6
3

6
3
6
2
5
8
8
8
6
6
6
8
6
2

2
7
7
11
9
7
6
7
10
12
12
11
13
20

61-31
69-38
49-40
60-54
53-35
54-38
48-42
46-40
43-58
47-46
31-52
41-42
51-65
24-97

57
48
42
38
38
38
38
38
30
27
27
26
24
11
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SÍC — HÍREK,
EREDMÉNYEK
A múlt vasárnap, május 24-én Budapest–Rákoscsabán a diákolimpia IV. fordulójával befejezõdött az utánpótláskorú
íjászok 2009. évi országos diákolimpiai
versenysorozata.
Az íjászok diákolimpiáján 19 éves korig
olimpiai, csigás és történelmi kategóriában vehettek részt az általános és középiskolák diákok. A történelmi kategóriában
induló kadet ifik 20 m-en, az ifik 30 m-en
versenyeztek, a kisebbek pedig az olimpiásokkal és csigásokkal megegyezõ távon.
Egyesületünkbõl a versenysorozaton a II.
fordulótól két serdülõ lány és két gyermek
fiú vett részt.

Eredményeink a IV. fordulóból:
Serdülõ lányok között Katona Dorottya az
1. helyet szerezte meg II. oszt. minõsítéssel, Kiss Regina a 2. helyet III. oszt minõsítéssel.
A gyermek fiúk között Batári Balázs a 10.
helyet II. oszt. minõsítéssel, Resch Gábor
a 14. helyet III. oszt. minõsítéssel szerezte
meg.
A 2009. évi országos diákolimpia összesített eredménye a négy forduló alatt elért
legjobb három eredmény figyelembevételével:
Serdülõ lányaink: 1. (bajnok) Katona Dorottya, 4. Kiss Regina — mindketten a Szt.
István Ált. Iskola tanulói.
Gyermek fiúk: 14. Batári Balázs, 15. Resch
Gábor — mindketten a Mészöly Géza Ált.
Iskola tanulói.
A múlt hétvégén, május 23-án a kecskeméti íjászegyesület által rendezett versenyen
vettek részt felnõtt, ifjúsági és senior íjászaink. A felnõtt férfiversenyzõink, Bola
József és Széplaki Zoltán eredményei hiányoznak, a lista nem áll rendelkezésemre.
Õk az elõdöntõk során kiestek.

További eredményeink
Kadet fiú: Horváth Tamás 1. helyezés; ifjúsági fiú: 1. Lovász Balázs, 2. Katona Alex;
senior férfi: 1. Gilicze Ferenc, 2. Gilicze
László.
Egyesületünk várja a kikapcsolódásra és
sportolásra vágyó fiatalokat!
Látogassatok el hozzánk! Felszerelést biztosítunk!
Foglalkozások: hétfõ és szerda 17 órától,
szombat 14 órától, amennyiben az nem
versenynap.
Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász Club

2009. május 28. Bogárd és Vidéke

VASÚTÁLLOMÁS, SÁRBOGÁRD
„Csendõrszázados Úrnak alázatosan jelentem, hogy a mai
napig Sárbogárd és környékének falvaiból Szolgaegyházáról, Alapról, Sárszentágotáról
300 fõt: zsidó férfiakat, nõket,
gyereket hiven és vitézül
felsegitettünk a vasuti vagonokba. Egy kis ügyeskedéssel,
meggyõzéssel megtudtuk a
személyek elrejtett vagyontárgyait, melyeket lajstromba vétel után leadtunk.”
A sárbogárdi vasútállomás
sok-sok szállítás, vonulás helyszíne volt a
történelem során. l914-ben huszárokat
szállítottak délre az olasz határhoz,
l941-ben pedig tüzéreket a keleti határhoz.
l944-ben német Tigris páncélosok voltak a
vasúti kocsikon, l946-ban pedig orosz
T-34-esek. Vittek újra csak embereket,
„malenkij robot”-ra, kitelepített svábokat
késõbb Recskre, „szerencsésebb” családokat a Hortobágyra.
l956-ban dörögtek a fegyverek a vasútállomáson, majd amikor elhallgattak, újra
harckocsikat (T-54, T-55) szállítottak,
majd újabb és újabb típusokat.
Aztán eljött l991, és utoljára volt hallható a
kis vörös zászlókkal irányító szovjet katonák szájából a „na levo, na pravo”!
Most új (régi) menetrend lesz? Tiltakozom! Még az álmodozások, ábrándok
szintje ellen is. Nem, nem, nem! Soha nem
fordulhat elõ, hogy újra akár északra (Kassán keresztül Auschwitzba), délre, keletre

induljon vonat a sárbogárdi vasútállomásról. Se más állomásokról! Se zsidókkal, se
cigányokkal, se svábokkal, se románokkal,
szlovákokkal, se melegekkel, se testi-szellemi fogyatékosokkal, senkivel sem lehet
így bánni „megoldás” céljából!
A vonatunk iránya csak az Európai Unió
lehet! Csak ezzel az iránnyal tudjuk jóvátenni, s megelõzni — amirõl mi már nem
tehetünk — a jóvátehetetlent!
Nem lehet több vonat koncentrációs táborokhoz, de lágerekhez, gulágokhoz sem!
Összefogva, együttmûködve mutassuk
meg együtt, hogy az elpusztított, elhurcolt
emberek halála, áldozata nem volt hiábavaló! Azzal is, hogy nem felejtjük õket, emlékezünk rájuk.
Emlékül a Sárbogárdról és a környezõ településekrõl a II. világháborúban elhurcolt és elpusztított zsidó embereknek:
Streng Ferenc ny. á. rendõr alezredes

Adony–Cece 1-0 (0-0)
Adony, 100 nézõ, vezette: Futó János.
Adony: Virág, Glonczi, Nebucz, Marcinka,
Klér, László (Hegedûs), Auer, Müller A.
(Morva), Kármán, Müller M. (Bokor),
Králl.
Cece: Kimiti, Tóth (Király L.), Hegedûs
Gy., Fülöp, Csuti, Pintér, Vábró, Simon
(Király G.), Hegedûs J., Juhász, Horváth.
Hazai támadásokkal kezdõdik a találkozó,
a 2. percben Müller A. beadását Müller M.
4 méterrõl kapu mellé lövi. 5. perc: Klér
beadását Müller A. 10 méterrõl kapu fölé
fejeli. 8. perc: Králl 16 méteres lövését védi
Kimiti. 14. perc: hazai szabadrúgás, László
20 méteres lövése Kimiti kezében landol.
Csapatunk elsõ támadására 18 percig kellett várni, ekkor Fülöp 25 méteres lövése
száll kapu fölé. Ezúton újabb hazai támadások, és Kimiti-védések következnek. A
30. percben Král veszélyeztet, fejese kapu
fölé száll. 34. perc: Kármán 20 méteres lövése kapu mellé. 40. perc: a ritka vendégtámadások végén Fülöp lövését védi a hazai
kapus. 42. perc: Müller A. közeli lövését
Kimiti bravúrral védi.
A II. félidõben folytatódtak a hazai rohamok. Az 51. percben Nebucz 16 méteres

szabadrúgása száll kapu fölé. A 60. percben László lövése is elkerüli a kaput. 70.
perc: Králl kap mintaszerû indítást, a
16-oson belül tisztára játssza magát, és lõ a
hálóba, 1-0. 75. perc: Juhász 16 méteres lövését védi a hazai kapus. A mérkõzést végigtámadó hazai csapat megérdemelten
tartotta otthon a három pontot, a hõsiesen
védekezõ és kitûnõen védõ kapussal az
élen a vendégekkel szemben.

Ifjúsági mérkõzés: Adony–Cece
6-0 (2-0)
Vezette: Piros László.
Az elsõ félidõben csapatunk helyzetek sokaságát hagyta ki. A hazaiak két támadása
is gólt eredményezett. A hazaiak 3. találata
után csapatunk szétesett, a cserék sem tudták megakadályozni a hazaiak nagyarányú
gyõzelmét.
Május 31-én, vasárnap, 15.30 és 17.30 órakor hazai pályán Mezõszilas csapatát fogadjuk bajnoki mérkõzésen.
Hajrá, Cece!
Pozsár László
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Beszélgetés Istenrõl Emlékezés a mártírokra
Dr. Makkos Norbert bíró hétfõnként újabb elõadássorozatra hívja
és várja az érdeklõdõket a mûvelõdési házba. Elõadásainak témája
kötõdik a korábbi alkalmakéhoz: a
törvények és a Biblia viszonyáról
szól. Az elmúlt hétfõn tartott beszélgetésen humorosan, közvetlen
stílusban folyt a szó, hiszen sokan
már törzsvendégei az elõadásoknak, és aktívan gyakorolják a vallásukat, rendszeresen olvassák, forgatják a Bibliát. Most is mindenkinek ott volt a kezében a „Nagy
Könyv”. Dr. Makkos Norbert arról beszélt, hogy milyen sokféleképpen jelenik meg Isten a Bibliában.
Az elõadást követõen kötetlen beszélgetésre került sor. A hozzászólók azt a kérdést feszegették, hogy
több vallási csoport is a Szentírást veszi alapul, mégis másként
magyarázzák az abban foglaltakat. Sokan osztották meg saját tapasztalataikat a Bibliáról.
Hargitai Gergely

Az író
Zabolázatlan tincsek, laza ruházat, elmélázó tekintet, gondolatok a homlokon — ilyennek képzeltem egy írót. S így jelent meg
Bartis Attila is a könyvtárban rendezett író-olvasó találkozón
hétfõn este a könyvtárban.
Miközben Gyöngyössy Csaba kérdéseire az író megfontolt nyugalommal fogalmazta meg válaszait, szinte láttam õt, ahogy asztala
elõtt, lábát keresztbe téve, füstölgõ cigarettával a kezében, szobája félhomályában keresi réveteg tekintetével a megfelelõ szót készülõ regénye soraiba, s éli meg szereplõi bõrébe bújva a papírra
vetett történeteket.
Az erdélyi írófamília sarja kamaszként versekben próbálgatta
szárnyait, de a mûvészeti középiskola révén más területeken is kipróbálhatta magát. Miután édesanyját elvesztette, s õt a középiskolából, édesapját pedig a munkahelyérõl kirúgták, 1984-ben
Magyarországra költöztek. A kényszerváltás miatt is nehéz volt
beilleszkednie a pesti világba.
Elsõ mûvét, A sétát 18 évesen kezdte el írni (1986-ban), 1992-ben
fejezte be, de csak 1995-ben jelenhetett meg. Több mûve közül
(novellák, drámák, tárcák) a legnagyobb sikert eddig a Nyugalom
címû regényével aratta, amit színpadra és filmre is vittek, valamint 20 nyelvre lefordították. Költõi vénája ma prózáiban jut érvényre. Ám régi titkos álma, hogy maradjon utána egy karcsú
szonettkoszorú is. Amit pedig a betûkkel nem tud megfelelõképpen kifejezni, azt fotókon örökíti meg.
Hargitai Kiss Virág

A sárbogárdi zsidó temetõben emlékeztek a holokauszt helyi és
környékbeli áldozataira vasárnap délután. Stern Aranka néni halála óta Lakk Norbert és a Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület vállalja minden évben az emlékezés megszervezését.
Budapest zsidó fõrabbija, Deutsch László mellett emlékezett a
mártírokra Bõjtös Attila evangélikus lelkész és Agyagási István
református lelkész. A helyi egyesületek, köztük a sárbogárdi
nyugdíjasklub és a sárbogárdi nyugdíjas rendõrök egyesülete, a
sárbogárdi képviselõ-testület nevében Sinka Attila és Gábris István, valamint Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ helyezték el
a mártírok emlékmûvénél a megemlékezés virágait. A sárbogárdi
volt zsidóságból már senki nem él itt, de eljött Budapestrõl
Glancz Emma néni és a székesfehérvári hitközségtõl is jöttek néhányan.
/H/
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

Kínai mézes csirke
Hozzávalók: 30 dkg csirkemellfilé, 2 db
zöldpaprika, egy kis olívaolaj, fûszerkeverék grillekhez, 3 evõkanál méz, 3 evõkanál szójaszósz, 2 evõkanál szezámmag.
Elkészítés: a csirkemellfilét és a zöldpaprikát csíkokra vágjuk, ha a fûszerkeverékben nincs só, akkor megsózzuk.
Kevés olajban sütjük, fûszerrel megszórva, amíg a hús megpirul. Ha a hús
már piros, ráöntjük a szójaszószt, a mézet és esetleg egy kis vizet, ha szükséges.
Még egy kicsit sütjük, amíg a méz megolvad, és a szósz kicsit besûrûsödik.

Sajtos uborkasaláta
Hozzávalók: 20 dkg krémsajt, 1 citrom
leve, 1 evõkanál olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 20 dkg kígyóuborka, só, bors.
Elkészítés: a vöröshagymát finomra
vágjuk, az uborkát vékonyra szeleteljük, kicsit megsózzuk. Ha levet enged,
azt leöntjük róla. Egy másik tálban a
krémsajtot alaposan szétnyomkodjuk
villával, citromlevet és olívaolajat keverünk hozzá. Ezután hozzáadjuk a hagymát, az uborkát, sózzuk, borsozzuk, és
óvatosan összekeverjük. Fél órára hûtõbe tesszük, majd tálaljuk.

VERGÕDÜNK
Na ide figyelj, csibém, eszem azt a naiv kis
pofádat! Azt mondod, hogy válság van,
meg kell szorítani a nadrágszíjat, autókázás helyett bringával kell kimenni a boltba,
téliszalámi helyett a parizer is jó lesz reggelire, söröcske, borocska helyett a kristályvíz is megteszi. Az újságokban valóságos
tanfolyam indult be a takarékoskodás érdekében. A papírszalvétát igenis kettõbe
kell vágni terítéskor, kisebb tálban kell
mosogatni, hogy kevesebb víz fogyjon,
csirkemellfilé helyett csirkelábat kell vásárolni, és bizony újra vissza kell szokni a
csapvízre, de érdemes abból is a szokottnál
kevesebbet inni.
Drága, nyomorult prolikám, hát ekkora
igyekvés duzzasztja a kis szívecskédet?
Mindent meg kell tenni, ugye? Mindent
meg kell tenni, hogy kimásszunk a válságból, meleg vizes lubickolás helyett hideg vizes zuhanyra kell váltani, és igenis egészségesebb hidegebb szobában aludni, tehát
alacsonyabb hõfokra állítod a szobahõmérsékletet, hisz már látszik talán az alagút vége, egyszer csak vége lesz a válságnak.
Kuporgatsz, összébb szorítod magad, s
közben elfojtod a tudatodban azt a tudást,
hogy akik az országgyûlésben megszavazták a te alacsonyabb életszínvonaladat,
azok a te jövedelmednek húszszorosát,
harmincszorosát szavazták meg maguknak már évekkel ezelõtt. Ne félj, õk nem
csirkelábat esznek!
Mit tegyünk? El nem zavarhatjuk õket, ezt
ugyancsak megszavazták maguknak már
évtizedekkel elõbb. S különben is, mióta
világ a világ, a hatalomban levõk természetesnek tartják, hogy alattvalóik zsozsójának sokszorosát vágják zsebre. Ezen nem
is csodálkozik senki, az egyén úgy gondolja, hogy ha õ volna hasonló kivételezett

helyzetben, õ is így járna el. Hülyének néznék azt a fickót, aki meredeken feltenné a
kérdést: „Uram, az Ön gyomra sem nagyobb, mint az enyém, engem is anya szült,
mint Önt, én is ugyanúgy melózok, mint
Ön, én is ugyanúgy szeretem a finomságokat, mint Ön, miért gondolja hát, hogy joga
van fûtött márványpadlójú házi uszodára,
miközben én bádoglavórban mosok lábat?”
Történelmi tanulmányainkból fölsejlik néhány adat. Robespierre, a francia forradalom nagy jakobinus vezére albérleti szobában lakott, a párizsi kommün mindenkinek azonos fizetést adott a vezetõktõl le az
utolsó utcaseprõig. Vajon miért? Talán
mert rövid, átmeneti idõre érvényre tudott
jutni az a mindenkiben titkosan benne levõ
feltételezés, hogy minden ember egyenlõ.
Ettõl messze vagyunk, s úgy látszik, egyre
messzebb kerülünk. A világ rendje ebben
is fenekestül felfordult. Olyan személytelen erõk vették át felettünk az uralmat,
amelyeket sem megnevezni, sem beazonosítani nem tudunk. Talán még az országgyûlési képviselõink sem látnak fel olyan
magasra (vagy le olyan mélyre). Neked és
nekem csak a vergõdés jut ebben a helyzetben.
Vergõdünk, próbáljuk a víz felett tartani
az arcunkat, nincs kilátás arra, hogy alapjukban megváltozzanak a dolgok. Szorongva hallgatjuk azokat a jóslatokat,
amelyek világunk apokaliptikus megrendülésérõl vizionálnak, mert a mi zsigereinkben is benne van az a sejtés, hogy a globális elnyomorítást csak egy globális földrengés tudná megszüntetni.
Állítólag a hideg zuhany az idegekre is jól
hat.
(L. A.)

KISHANTOSI NYÍLT NAPOK
17 éve vegyszerek nélkül … miért és hogyan?
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. és a Mezõföld Népfõiskolai Társaság nyílt napokat rendez, melyre szeretettel meghívjuk Önt és családját.

Témák
Hogyan lehet vegyszerek és mûtrágyák nélkül termelni?
A 452 ha-os ökológiai mintagazdaság és gépeinek bemutatása
Elmélet és gyakorlat
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ tevékenységének ismertetése
Fenntartható vidékfejlesztés, környezetbarát mezõgazdaság
Mi a népfõiskola, és mire jó?
Külföldi példák — két film vetítése (1. Egy fenntartható dán
gazdaság, 2. Hogyan szövetkeznek a dánok?)

A természeti, kulturális és történelmi értékek jelentõsége

Idõpontok: 2009. június 3., 6., 9., 10–17 óráig.
Helyszín: Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
(Fejér megye, Hantos és Mezõfalva között)
Kérjük, részvételi szándékát legkésõbb 2009. június 2-áig, 12
óráig jelezze a megadott elérhetõségek valamelyikén. A nyílt
napokon való részvétel ingyenes.
Szeretettel várjuk rendezvényeinken!

Elérhetõségeink:
Telefon: 70/4535-748, 30/3850-379, fax: 25/506-021, e-mail:
kishantos@enternet.hu.

Bogárd és Vidéke 2009. május 28.
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Bruzsa Miklós-emléktorna
Szombaton rendezték a sárszentmiklósi sportpályán tizennegyedik alkalommal a Bruzsa Miklós-emléktornát.
A kiváló pedagógus, sportoktató keze alól híres sportemberek kerültek ki, s munkásságával megalapozta a sárszentmiklósi, sárbogárdi utánpótlás-nevelést. Emlékére minden évben megrendezik
az emléktornát, amelyen a környékbeli iskolák csapatai vesznek
részt. Mint minden évben, most is temetõlátogatással kezdõdött
az esemény. A résztvevõ csapatok képviselõi koszorút helyeztek
el Bruzsa Miklós sírjára. Ezt követõen a sportpályán a
Sárszentmiklósi Általános Iskola igazgatója, Horváthné Mikuli
Erzsébet nyitotta meg az emléktornát. A csapatok két pályán körmérkõzéseken mérték össze erejüket. Az egyik pályán Rehák
Sándor, a másikon Bodó Zoltán vállalta a bíró szerepét.

Az elsõ helyért hatalmas küzdelmet vívott a sárszentmiklósi és a
sárszentágotai iskola csapata, s végül csupán a gólkülönbség tudott dönteni. Sárszentmiklós csapata 20 gólt lõtt, egy kapott góllal
lett elsõ helyezett, Sárszentágota 16 gólt lõtt, és két kapott góllal
lett második. Alap csapata szerezte meg a harmadik helyet, a negyedik Alsószentiván, az ötödik Töbörzsök csapata lett.
A torna legjobb játékosa Sinkovits Alex (Sárszentágota), a legjobb kapusa Plézer Péter (Sárszentmiklós) lett. A gólkirályi címet
Lakatos Dávid, a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulója nyerte el 9 góllal. A rendezõk és a résztvevõk abba a reményben búcsúztak, hogy jövõre a XV., jubileumi tornán is találkoznak. A
2010-es találkozóra remélhetõleg sokkal több iskola küldi majd el
a csapatát.
Hargitai Lajos

VUK-gála
Május 23-án az FC Fehérvár–Nyíregyháza NB I-es bajnoki mérkõzés elõtt került sor a VUK gálamérkõzésére. A városi és megyei
válogatók után U7-ben 8-8,U9-ben 10-10, U11-ben 12-12 gyermek
mutathatta meg tudását.
A megyeválogatottba a sárbogárdi körzetbõl (Alap, Cece,
Sárszentmiklós, Sárbogárd) 3 játékost választottak be: DEMETER DÁVID (LSC Sárbogárd U11), BARABÁS TAMÁS (LSC
Sárbogárd U11), KOVÁCS ROLAND (LSC Sárbogárd U11).
A játékosok izgatottan öltöztek az FC Fehérvár hivatalos szerelésébe. Érezték, hogy a megyei válogatottba kerülni és a Sóstói Stadion centerpályáján játszani megtiszteltetés és elismerés.
Minden játékost egyenként szólítottak a gyepre. A szülõk óriási
ovációja mellett büszkén vonultak be a fiatal labdarúgók. 20 perc
nagyszerû játék után vidáman indultak az öltözõbe.
Örömük tovább fokozódott, amikor megtudták, hogy a szerelést
megtarthatják.
Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk a három labdarúgónkra
(egy csapatból sem választottak be ennyi játékost). Gratulálok,
srácok!
A VUK (VIDEOTON UTÁNPÓTLÁSKUPA) program keretén
belül 14 fõ 9-11 éves gyermek — szülei kíséretében — május
29-én meglátogathatja a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiát.
Pajor László, LSC Sárbogárd

U13-as bajnokság
A Fejér megyei U13-as korosztályt 10 csoportba sorsolták. 18
mérkõzésbõl 48 ponttal, veretlenül, csoportgyõztesként továbbjutottunk.
A 10 gyõztest és a 2. legjobb második helyezettet párokba sorsolták. A megyei döntõbe jutáshoz Nagylók csapatán kell túljutnunk. (Az ellenfél 2007-ben megyebajnok volt, 2008-ban 2.
helyezést ért el.)
Május 24-én a várakozásnak megfelelõen szoros, izgalmas
meccset produkáltak a fiúk Nagylókban. Csapatunk a széleket
megjátszó, lapos, sokpasszos, sokmozgásos játékát játszotta. Mi
irányítottuk a találkozót. Az elsõ félidõben egy szöglet után vezetést szereztünk, a szemfüles Csendes Ádám talált a kapuba. Utána a helyzeteink kimaradtak, de a védelmünk ismét stabil volt.
Maradt az 1-0. A mérkõzés képe alapján nagyobb különbséggel is
nyerhettünk volna.

NAGYLÓK–LSC SÁRBOGÁRD 0-1 (0-1)
LSC Sárbogárd: Sümegi Zsolt, Szunyogh Richárd, Németh Kristóf, Goldberger Marcell, Léhmann Balázs, Pajor Tamás, Freschli
Barnabás, Husvéth Zsolt, Csendes Ádám, Luczek Roland, Németh Attila, Sipõcz Attila, Keresztes Imre, Szente Márk, Farkas
József, Kovács Roland, Kovács Kornél.
Visszavágó: 2009. május 31-én 10 órakor a sárbogárdi pályán.
Szeretettel várjuk a gyermek-labdarúgást kedvelõket. Biztatásukkal, reméljük, elérjük célunkat: a megyei döntõbe jutást.
Pajor László, LSC Sárbogárd
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Május 30., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Hétmérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Készpénz 11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Szabad egy menüettre? 12.10 Fogadóóra 12.40
EgészségABC 13.10 Haydn ünneplése Sir Peter
Ustinovval 14.15 TS – Bajnokok Ligája magazin 14.45
Fõtér 15.35 Magyar Millennium – Egry József 15.45
Nekem a Balaton 16.20 Nekünk a Balaton – Élõben
Siófokról 16.35 Balaton retró 18.05 Nekünk a Balaton
– Élõben Siófokról 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Nekünk a Balaton – Élõben Siófokról 20.30 A
Pogány Madonna 22.20 Szerelemtõl sújtva 23.55
Hírek 0.00 Sporthírek 0.15 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.00 Receptklub 6.05 Ókori harcosok 6.30
Digimonok 6.50 Kölyökklub 8.40 Disney-rajzfilmek
10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.30 Házon kívül 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Ki vagy, doki? 13.50
Tengeri õrjárat 14.55 Canterbury esetek 15.55 Lost in
Space 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Apáca-show 21.35 Ellenséges terület 23.35 Anyám a lányokat szereti 1.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.45 Mókás állatvilág 10.15
414-es küldetés 10.45 Babavilág 11.15 A világ legerõsebb emberei 11.45 Kalandjárat 12.15 Szurikáták udvarháza 12.40 Hegylakó 13.40 Charlie – Majom a családban 14.40 Száguldó vipera 15.45 GSG 9 – Az elit
kommandó 16.45 Számít még a szív 18.30 Tények
19.05 10! 20.05 Attila, Isten ostora 23.30 Conan, a
barbár 2. – A pusztító 1.20 Mentõhelikopter 2.10
Drága testek 3.00 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30
Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.04 A Rádiószínház dokumentummûhelye
20.40 Zene 21.04 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Május 31., 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 Katolikus krónika 9.30 Útmutató – Hitünk közös
gyökerei 10.00 Református istentisztelet közv. 11.00
Engedjétek hozzám… 11.05 Egyházi naptár 11.20 Református magazin 11.45 Református ifjúsági mûsor
12.00 Hírek 12.10 TS – Moto GP 13.10 Haydn ünneplése Sir Peter Ustinovval 14.10 TS – Moto GP 15.05 Gyereknap 16.10 Csellengõk 16.30 Légfrissítõ 17.00 Fõtér
17.55 Szabad egy menüettre? 18.05 Kultúrház 18.55
Magyarország története 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 19.55 És a nyolcadik napon 20.55 A
szólás szabadsága 22.05 Az Osztrák–Magyar Haydn
Zenekar hangversenye Fertõdrõl Joseph Haydn halálának 200. évfordulóján 23.20 Múlt-kor 23.50 Hírek
23.55 Sporthírek 0.05 TS – Sport 7 1.00 TS –
Motorsport-technikai magazin
RTL KLUB: 6.00 Infománia 6.25 Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.40 Jackie Chan legújabb kalandjai 9.00 A
tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.25 Star Wars – A
klónok háborúja 9.50 Receptklub 10.10 Játék 11.20
MeneTrend 11.40 Magyar Autósport-magazin 12.00
Híradó 12.10 Forma 1-Magazin 12.35 Andre, a fóka
14.15 My Girl 2. – Az elsõ igazi kaland 16.15 Ikercsere
18.30 Híradó 19.05 Macskafogó 2. – A sátán macskája 20.45 Dr. Dolittle 2. 22.30 Heti hetes 23.45
Pasimentes övezet 1.35 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 10.15 Dokik 10.40 Két testõr 11.10
Stahl konyhája 11.35 Miért pont Brian? 12.35 Kincs,
ami van 14.15 Bonbon, a kutya 16.05 Ghost 18.30 Tények 19.00 Malac a pácban 20.45 Gagyi mami 2.
22.40 Aviátor 1.55 Isten bárányai
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Rádiószínház

– Árvízi mesék 9.49 Zene 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05
Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 24.00 Éjszaka

Június 1., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Keménykalap és krumpliorr: Valódi oroszlánbõgés 9.50 Magyar népmesék 10.05 Szomszédok 11.15 Fõtér 12.00 Hírek 12.05 Alice
Tükörországban 13.35 Magyar népmesék 13.50 Pingvinek vándorlása 15.15 Szívtipró gimi 16.05 Halhatatlanok Társulata – Misura Zsuzsa 17.00 Kisváros 18.20
Bûvölet 18.55 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Zsaroló zsaruk 21.50
Visszajátszás 22.20 Hírek 22.30 Szerepek
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Digimonok 6.20 Kölyökklub 7.30 Disney-rajzfilmek 8.55 Receptklub 9.10
Macskák királysága 10.30 Fekete nyíl 12.00 Híradó
12.20 Szabadság, szerelem 14.25 Nemzeti vágta
16.05 Mindent bele, fiúk! 17.50 Nemzeti vágta 18.30
Híradó 19.00 Bolondos dallamok: Újra bevetésen
20.40 Minden végzet nehéz 23.20 Csokoládé
TV2: 6.00 TV2 Matiné 9.20 Jóban-Rosszban 9.30 Tappancsok 10.55 Õslények országa XIII. – A barátok bölcsessége 12.20 A macska – Le a kalappal! 13.40 Fészkes fenevadak 15.20 Z, a hangya 16.50 A tûzsárkány
birodalma 18.30 Tények 19.00 Irány Eldorado 20.35
Egy bolond százat csinál 22.35 Szavak és érzések 035
Apocalypto 3.00 Szex, hazugság, szerelem
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.03 Pünkösdi muzsika 6.00 Ünnep reggelén 8.04 Rádiószínház 8.53 Zene 9.00 Napközben 10.04 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség istentiszteletének közv.
11.05 Királynõk és bohócok 12.00 Krónika 12.23 Vallások, szokások, tavaszok 13.04 Rádiószínház 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 A Neumann-galaxis
15.05 A megfoghatatlanról 16.04 Rendszerváltoztatás
Lengyelországban – Az elsõ dominó 17.04 „A szentlélek bennünk van” 17.30 Krónika 18.02 Pünkösd a népmûvészetben 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 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Június 2., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Keménykalap és krumpliorr: Kell
egy veréb 9.55 Szomszédok 11.10 Fõtér 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Roma Magazin 12.50
Domovina 13.20 Srpski ekran 13.50 Unser Bildschirm
14.20 Átjáró 14.50 Sírjaik hol domborulnak… 15.20
Szívtipró gimi 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti
híradó 17.45 Bûvölet 18.50 Életképek 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték!
21.10 24 22.10 Kedd este 22.45 Memento’89 22.55
Tûzvonalban 23.50 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Dzsingisz kán – A hódító
15.25 Hannibál – Egy legendás hadvezér 16.25 Második esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05
112 - Életmentõk 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.20 A mentalista 22.15 Túsztárgyalók 23.20 Gyilkos
elmék 0.20 Partypoker.net 2.30 Reflektor
TV2: 6.00 Babavilág 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 – Ennivaló történetek 10.35 Teleshop 11.40 25
Millió fontos váltságdíj 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 Kötelezõ ítélet 0.00 Tények este 0.30 Egy hét
Pesten és Budán 2.05 Aktív

2009. május 28. Bogárd és Vidéke
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 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 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Június 3., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Keménykalap és krumpliorr: A tettes lépre megy 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa di Rivombrosa
13.15 Hrvatska krónika 13.45 Ecranul nostru 14.15 Átjáró 14.50 Kormányváró 15.20 Szívtipró gimi 16.10
Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvölet 18.50 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Üdítõ – Szilágyi Tibor mûsora 21.10
24 22.00 Szerda este 22.35 Memento’89 22.45
Tûzvonalban 23.40 „Ahol az ég is meghajlik…”
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Agatha Christie: Gyilkolni
könnyû 16.25 Második esély 17.25 A harc törvénye
18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.00 Fókusz
20.35 Barátok közt 21.20 Az iskoláját! 23.10 A
szexfüggõ 1.20 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 – Ennivaló történetek 10.30 Teleshop 11.35
Szórd a pénzt és fuss! 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 Szellemekkel suttogó 22.00 A médium 23.00 20
év – Beszélgetések Bárdos Andrással 23.30 Tények
este 0.00 Holtunkiglan 2.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Június 4., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Keménykalap és krumpliorr: Éljen
Bagaméri Elemér 9.55 Szomszédok 11.10 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa di Rivombrosa
13.15 Rondó 13.50 Roma fórum 14.20 Átjáró 14.50
Múlt-kor 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvölet 18.50 Életképek
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Már egyszer tetszett! 21.10 24 22.00 Csütörtök este
22.35 Számlával milliókért 22.40 Memento’89 22.55
Tûzvonalban 23.50 Euró-taxi 0.20 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 A szórakozott professzor
16.25 Második esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05 112 - Életmentõk 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 Az igazság nevében 23.40 Európai idõ
0.00 Reflektor 0.20 Infománia 0.55 Egy letûnt világ
TV2: 6.00 Segíts magadon! 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 – ennivaló történetek 10.25 Teleshop 11.30 Apáca a pácban 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Hal a

Bogárd és Vidéke 2009. május 28.
tortán 16.40 Aktív 17.15 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.20 Jóban-Rosszban
21.00 Halálosabb iramban 23.00 Csillagközi
romboló 0.00 Tények este 0.30 Csillagközi romboló 1.25 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 világ 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 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Június 5., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Csak a testvérem 9.55
Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.20 Körzeti magazin 14.10 Európai sikertörténetek Magyarországon 14.20 Átjáró 14.50 Záróra 15.40 Blues –
Jazz Fusion 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradó 17.45 Szezon – Kapcsolódjunk ki!
18.20 Bûvölet 18.50 Életképek 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Beugró
21.10 24 22.00 Péntek este 22.35 Memento’89
22.55 Tûzvonalban 23.50 Roy és Ádám-koncert.
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.45 Gyógyító száguldás 16.25 Második esély 17.25 A
harc törvénye 18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20
Dr. Csont 22.15 A rejtély 23.30 A fõnök 0.30 Reflektor 0.50 Itthon 1.10 Autómánia
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Jóban-Rosszban 9.55 Kvízió délelõtt
10.35 Sztárnyomozó – ennivaló történetek 10.45
Teleshop 11.50 Otthonunk 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 Palimadár 23.05
Pókerstars.hu 0.10 Tények este 0.40 Hõsök 1.35
Drága testek 2.25 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 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM!
Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Május 30., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Foci: S.miklós–Pusztavám (100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Melódia-koncert (120’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Néptáncgála 2. (90’), Alapi díjugrató (45’), Anyák
napja Sárszentmiklóson (35’)
Május 31., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Melódia-koncert (120’) 13.00 Heti híradó 15.00 Mészöly-napok megnyitó (30’) és gála (97’), Bajtársi családi nap
(25’), Õry Csaba Sárbogárdon (83’) 19.00 Heti híradó
20.00 Református pünkösd 2007 (ism.), A pünkösdrõl
Szabó Imrével (ism.), Sorskérdéseink 2.
Június 1., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Néptáncgála
2. (90’), Alapi díjugrató (45’), Anyák napja
Sárszentmiklóson (35’) 13.00 Heti híradó 15.00 Foci:
S.miklós–Pusztavám (100’) 19.00 Heti híradó 20.00
Író-olvasó találkozó Bartis Attilával (75’), Balczó András
öttusázó elõadása (68’), Dr. Makkos Norbert elõadása
(60’)
Június 2., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Református
pünkösd 2007 (ism.), A pünkösdrõl Szabó Imrével (ism.),
Sorskérdéseink 2. 13.00 Heti híradó 15.00 Író-olvasó találkozó Bartis Attilával (75’), Balczó András öttusázó elõadása (68’), Dr. Makkos Norbert elõadása (60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Családi nap a Zengõ Óvodában (40’),
Bruzsa Miklós-emléktorna (30’), U13 (30’), Simon András: Miért hiszek? (67’)

Június 3., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Családi nap a
Zengõ Óvodában (40’), Bruzsa Miklós-emléktorna (30’),
U13 (30’), Simon András: Miért hiszek? (67’) 13.00 Heti
híradó 15.00 McTono és Nóri-koncert (61’), Kórustalálkozó Soponyán (75’), Zichy Aladár a világválságról (ism. 90’)
19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Foci: Sárbogárd–Adony (100’), Cece–Mezõszilas (100’)
Június 4., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Foci:
Sárbogárd–Adony (100’), Cece–Mezõszilas (100’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Családi nap a Zengõ Óvodában
(40’), Bruzsa Miklós-emléktorna (30’), U13 (30’), Simon
András: Miért hiszek? (67’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Református pünkösd 2007 (ism.), A pünkösdrõl
Szabó Imrével (ism.), Sorskérdéseink 2.
Június 5., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
McTono és Nóri-koncert (61’), Kórustalálkozó Soponyán
(75’), Zichy Aladár a világválságról (ism. 90’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Református pünkösd 2007 (ism.), A
pünkösdrõl Szabó Imrével (ism.), Sorskérdéseink 2. 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Családi nap a Zengõ Óvodában
(40’), Bruzsa Miklós-emléktorna (30’), U13 (30’), Simon
András: Miért hiszek? (67’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06
(22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Május 28., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
(9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00 S.miklós–Pusztavám foci (94’), Vigyázzunk együtt (28’), Periféria-koncert
(16’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Egyedül a lakótelepek dzsungelében (47’), Virágkiállítás (18’),
A Biblia jelenléte és hatása (ism. 80’)
Május 29., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Violin-néptáncgála – 2. (91’), Melódia zenekar (120’)
13.00 Heti híradó 14.00 Egyedül a lakótelepek dzsungelében (47’), Virágkiállítás (18’), A Biblia jelenléte és hatása
(ism. 80’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Díjugrató Alapon (46’), Õry Csaba fóruma (86’), Bajtársi
családi nap (24’)
Május 30., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 S.miklós–Pusztavám foci (94’), Vigyázzunk együtt
(28’), Periféria-koncert (16’) 13.00 Heti híradó 14.00
Anyák napja Sárszentmiklóson (36’), Mészöly-napok
(121’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Violin-néptáncgála – 2. (91’), Melódia zenekar (120’)
Május 31., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Anyák napja Sárszentmiklóson (36’), Mészöly-napok

(121’) 13.00 Heti híradó 14.00 Díjugrató Alapon (46’), Õry
Csaba fóruma (86’), Bajtársi családi nap (24’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Egyedül a lakótelepek
dzsungelében (47’), Virágkiállítás (18’), A Biblia jelenléte
és hatása (ism. 80’)
Június 1., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Violin-néptáncgála – 2. (91’), Melódia zenekar (120’)
13.00 Heti híradó 14.00 S.miklós–Pusztavám foci (94’),
Vigyázzunk együtt (28’), Periféria-koncert (16’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Anyák napja
Sárszentmiklóson (36’), Mészöly-napok (121’)
Június 2., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Egyedül a lakótelepek dzsungelében (47’), Virágkiállítás
(18’), A Biblia jelenléte és hatása (ism. 80’) 13.00 Heti híradó 14.00 Anyák napja Sárszentmiklóson (36’), Mészöly-napok (121’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Díjugrató Alapon (46’), Õry Csaba fóruma (86’), Bajtársi családi nap (24’)
Június 3., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Díjugrató Alapon (46’), Õry Csaba fóruma (86’), Bajtársi
családi nap (24’) 13.00 Heti híradó 14.00
Violin-néptáncgála – 2. (91’), Melódia zenekar (120’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
S.miklós–Pusztavám foci (94’), Vigyázzunk együtt (28’),
Periféria-koncert (16’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Hepp Zsuzsanna,
Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné,
Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és
még sokan mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõszerkesztõ: Hepp Zsuzsanna Tördelõszerkesztõ: Huszár
Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 30 435 9021
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN,
négylakásos társasházban LAKÁS ELADÓ.
Irányár: 15 M 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
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
JOGOSÍTVÁNY! Nyári AUTÓVEZETÕI
TANFOLYAM indul június 12-én 18.00
órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Fûrész József 06 (30) 290 3744.
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
Certina-Casio-Vektor órák.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q, cser
aprított 1800 Ft/q, cser aprított akáccal 1800 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2010 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2040 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
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. (306548)
Száraz akác tûzifa akció! Méterben 1600 Ft/q, kugliban 1800 Ft/q. Házhoz szállítás 30 mázsán felül ingyenes! 06 (30) 571 3618. (306732)
Sárbogárdon nádfedeles vályogház 2.3 millió forintért eladó. A ház 735 m2-es telekkel bekerített állapotban, összközmûvel, a Kígyó u. 18. szám alatt
található. 06 (30) 296 3375, 06 (1) 250 7540.
Töbörzsökön szobakonyhás ház eladó. Irányár: 1.6
M 06 (20) 980 0232. (306273)
Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (306625)
Tûzifa eladó! Aprított cser, tölgy, akác. Ingyenes
házhoz 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 eladó. 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)

Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, erkélyes, 80 m2-es lakás eladó. 06 (20)
216 7202, 06 (30) 9941 332.
Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 442 1169.
(306343)

Országos
Otthoni
Munka
www.otthonimunka.biz/kajarijutka

Program.

Bálázott szalmájából kiváló minõségû
BIOBRIKETTET készítünk Önnek!
FELESLEGES SZALMAKÉSZLETÉT
ÁTVESSZÜK!
Bõvebb tájékoztatás:
06 20 428 3221 (Kovács Endre)

Utolsó lehetõség a szoc.pol igénybevételére. Lakás egyedi fûtéssel, elsõ emeleten, felújított állapotban eladó. 06 (30) 2099 371.
Üzlet-, illetve irodahelyiség kiadó Ady E. út
101-103. szám alatt. 06 (30) 9165 891. (306339)
Horvátországi nyaralás júliustól, egy hét, háztól
házig szállítással 54.500 Ft. Etelvári Zoltán, a Horvát Travel megbízottja. 06 (70) 334 9149.
Úszókapuk tervezése, gyártása. Meglévõ kapu átalakítása is lehetséges. Telefon: 06 (20) 572 7062.
(306386)

Családi ház eladó 06 (30) 330 2615. (306625)
Palánta! Paprika és egynyári virág eladó 14 h után
minden nap. Tósoki Nagyhörcsök 06 (30) 464
0345. (306476)
2 db 400 négyszögöles belterület telek eladó
Sárszentágotán. 06 (25) 476 051. (306475)
Három szoba összkomfortos családi ház eladó
Sárszentágotán. 06 (25) 476 051. (306474)
Tollpaplan készítés, kész paplanok kaphatók!
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné
06 (25) 476 051. (3606473)
Kiadó az Árpád-lakótelepen 2 szobás lakás 27.000
Ft + rezsi + 50.000 Ft kaució. 06 (70) 615 5804.
(306471)

Sárszentmiklós Vezér u. 6. szám alatti családi ház
eladó. 06 (30) 827 8950. (306350)
Németjuhász kölyök kiskutyák eladók. 06 (20)
278 8208. (305348)
Egyedülálló 63 éves férfi élettársat keres, egy
gyermek nem akadály 06 (20) 323 1246. (306409)
Skoda Fabia 1200-as, négy éves, 44 ezer kilométerrel, friss mûszakival eladó. 06 (20) 323 1246.
(306409)

Eladó LG GR-282 MF típusú No-frostos, felül (60 liter) alsórésze (170 liter) külön hõszabályozós hûtõgép. (39.900 Ft). Fuji Finepix S5000 digitális fényképezõgép (30.000 Ft), Aiwa DVD lejátszó (10.000
Ft). Telefon: Szénási Csaba, 06 (30) 276 8331.
Angol szetter kiskutya eladó. Telefon: 06 (20) 954
8313.
Szegélyezni, térkövezni tudó egyént keresek sürgõsen! 06 (20) 423 5689. (306480)
Csirkevásár! Tinódy u. 52. 06 (30) 384 2294.
Otthon végezhetõ munka! Felbélyegzett borítékért
tájékoztatom. Petõ Szilvia Sárbogárd, Katona u. 20.
(306481)

Lakás kiadó! 06 (30) 209 9371.
Apartman kiadó 06 (70) 332 1397.
Alapon családi ház eladó! Irányár: 2.3 millió Ft. Telefon: 06 (20) 522 5326.
Vegyes tûzifa 1400 Ft/q. 06 (20) 454 8979. (306487)

A FLÓRA Bababolt
akciós ajánlata:
MAUS szandál: 2.990 Ft-tól, SIESTA szandálok árából 25% kedvezmény. Autóülés-akció:
0-18 kg 14.500 Ft, 15-36 kg 11.990 Ft (amíg
a készlet tart). Nagy választékban bébi- és
gyermekruhák, AVENTI, MAM, NUK, Baby
Nova, CANPOL termékek, valamint babakocsik, kiságyak, etetõszékek, autósülések, járókák. Sárbogárd, Tompa M. u. 25. A Gréta
Bútorral és szõnyegbolttal egy udvarban.
Ny: H-P 8.00-12.00, 13.00-17.00, Szo:
8.00-12.00. Telefon: 06 (30) 237 8428.
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HIRDETÉSEK

MEGNYÍLT KOZMETIKA,
SZOLÁRIUM
a Glance szépségszalonban
(a posta mögött)!
Akcióink:

SZOLÁRIUMBAN szombatonként
(május 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 (gépi radírozó)
kezelések.

Almádi Zsuzsanna kozmetikus
Bejelentkezés:
06 20 4483 153

PÜNKÖSDI KUPA
2009. június 1-jén (hétfõn) 9 órai kezdettel a kialakult hagyomány folytatásaként az LSC Sárbogárd pályáján labdarúgótornát rendezünk. A PÜNKÖSDI 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 titokzatos
KINCSES SZIGET
KALÓZTANYA
gyermeknapra
megnyitja kapuit
május 30-án, szombaton, 10 órától
Sárbogárd fõutcáján, a KÉK HÁZBAN!
NYITÁSKOR EGÉSZ NAPOS PROGRAM
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK!
Várják az igazi kalózok a
kincsvadászokat díjtalan
minigolfpályákkal,
s ebédre halászlével és
túrós csuszával.
Éhes kalandorok,
ne kíméljetek!
Címünk: Sárbogárd,
Ady Endre út 27.
Tel.: 06/30/274-9412
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Kérdezték
Máshol is ellopták
a tetõt
Olvastuk, hogy a sárszentmiklósi temetõnél nincs teteje a buszvárónak. Nem csak
ott nincs. A mi utcánkban, a Vasút utcai
buszvárónak sincs teteje. Régen a tetõ alumíniumból volt, azt ellopták a rezesek. Az
önkormányzat akkor rakatott rá mûanyag
tetõt. Márciusban azt láttuk, hogy egy kisteherautó megállt a buszmegálló elõtt, leugrott két ember, lekapták a buszváró tetejét, feldobták az autóra, és elhajtottak.
Egy darabig azt hittük, hogy az önkormányzat vitte el a tetõt csináltatni.
Mivel sok idõ eltelt már, bementünk érdeklõdni, mi lesz az elvitt tetõvel. Az önkormányzatnál meglepõdtek, mert õk nem
vitették el a tetõt.
Ezek szerint valaki világos nappal, mindenki szeme láttára egyszerûen ellopta a
tetõt. Azóta nincs fedele a Vasút utcai
buszvárónak. Hogy mikor lesz ott újra tetõ, azt nem tudni.
Név és cím a szerkesztõségben

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki a Földvár Nád
Ép. Ker. Kft. vezetõjének, Rácz László úrnak, hogy Sárbogárd és Vajta idõs lakosainak lehetõséget biztosított a Bangó Margit-esten való ingyenes részvételre. A koncert a Tegyünk Értük Együtt Alapítvány
támogatására jött létre. Ez az alapítvány az
oktatás, képzés, foglalkoztatás célját tûzte
ki maga elé.
Szakács Benõné ESZI-igazgató

HETI IDÕJÁRÁS

Gondolkodjunk!
Jó híreim vannak! Nemsokára állampolgárok, sõt, „Tisztelt Választók” leszünk;
június 7-én felkereshetjük kedvenc szavazókörünket. Még tízet kell aludni, mondanánk a gyerekeinknek.
Addig is folyik a kampány, amit én csak
„hülyítésnek” hívok; a híreket is úgy hallgatom, hogy közben kommentárokat fûzök hozzájuk, nem is éppen kedveseket (te
marha, ökörkóró stb.). Mindezt mosolyogva, teljesen nyugodtan teszem, pillám sem
rezdül, mert az ingerküszöböm messze a
többiek felett. Közben, persze, kíváncsi vagyok az elõzetes felmérésekre, ki mit jósol,
mert a fele sem lesz igaz, a hozzám hasonló
szavazók miatt.
Nekem nagyon kiforrott, sajátságos szavazási módszerem van, lehet, hogy a köztisztviselõi múltam miatt, ami pártoktól független viselkedést kívánt. Mindig megnézem a pártlistákat, ezt országos és helyi választáskor is megteszem, igyekszem felkészülni a listákon szereplõkbõl.
Megfigyeltem magamon: én vagyok az
örök ellenálló. Nem is értem, biztosan a kifejlett igazságérzetem miatt van!
Van, aki szimpatikus, van, aki nem. Elkezdem elemezni a jelölteket: „Ja, az, aki ezt,
vagy azt csinálta? Botrányos, amit mûvel!
Ki hatalmazta fel erre? Ja, az, aki nem tud
beszélni, a beszédeit is X.Y. írja? Ja, akinek fél lába a börtönben van? Ja, aki
ultipartner lesz a börtönben a párttársainak? Ja az a förtelmesen elhízott banya?

GYEREKNAP
2009
Sárbogárd, Hõsök tere,
május 30., szombat, 9–12-ig
— Sárbogárdi Fúvószenekar;
— hagyományõrzõ programok:
tánctanítás, táncház, tekerõlantos
muzsika, kézmûves-játszóház;
— kerékpáros ügyességi verseny;
— aszfaltrajzverseny;
— tûzoltók bemutatója;

A Nyugat- majd Észak-Európa feletti
anticiklon keleti, délkeleti peremén az
ilyenkor megszokottnál több fokkal hûvösebb és nedves léghullámok érkeznek
a Kárpát-medencébe. Így változékony,
hûvös, csapadékos idõszak elõtt állunk,
remény van az aszály mérséklõdésére.
www.metnet.hu
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— rendõrségi bemutató;
— ugrálóvár;
— meglepetés vendégek.
Mindenkit szeretettel vár
Sárbogárd Város Önkormányzata!

(Bocs, de nálam ez is fõ szempont!) Ja, akivel értelmesen lehet beszélgetni? Jaj, de
leégett egy tévémûsorban! Imádom, mert
jó nagyszájú, majd megmondja a véleményét. Az a szerencsétlen, háromig nem tud
számolni! Édes Istenem, már ez a szerencsétlen is akar bennünket vezetni?” … és
így tovább.
Általában a családomnak kihirdetem, hogyan döntöttem, hozzátéve: ez senkit semmire nem kötelez, önálló egyedek. (Figyelik? Már elõre „porlasztom” a felelõsséget!)
Eljön a szavazás napja. Mi természetesen,
ha fúj, ha esik, mindig szavazunk. Hogy miért? Mert nem akarok bekerülni a „kuss,
ne pofázz” elnevezésû, általam felállított
kategóriába, mert aki nem szavaz, miért
gondolja azt, hogy akárkit, akármelyik pártot utólag kritizálhatja! Ha szavazott, legalább magát okolhatja, és legközelebb már
dörzsöltebb lesz.
Most, hogy gondolataimban idáig eljutottam, lehet, hogy nekem, vagy a hozzám hasonló elvetemült szavazóknak köszönhetõ,
hogy Sárbogárdon mindig az aktuális kormánypárttal ellentétes URALKODÓ párt
került hatalomra? Illetve, bocsánat, mégsem én vagyok a hibás, csak az uralkodó állandó, a párt változó! Nehogy már én vigyem el a balhét!
Csibegép
(alias Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Bogárdi Napok
A Bogárdi Napok háromnapos rendezvénysorozata június 19-20-21-én lesz az Ifjúsági parkban.
A házigazda: Sárbogárd Város Önkormányzata. A zenei programok élveznek elsõbbséget. A helyi együttesek között fellép
a Titán zenekar. Sztárvendég péntek este a
REPUBLIC, szombaton a KARTHAGO,
vasárnap a 100 Folk Celsius, és lesz EDDA-koncert is.
A Sárbogárdi Fúvószenekar június 20-án
lép fel. Fõzõversenyre várják a baráti csoportokat, s a borsátorban a sárszentmiklósi borbarátok kínálják a helyi borokat. A
Sárréti Íjász Club is látványos bemutatóra
készül.
A barantások az õsi magyar harcmûvészet
különbözõ formáit mutatják be. Vasárnap
hagyományõrzõ délután keretében az alapi Mezõföld Népi Együttes mutatkozik be.
Közremûködik a Szedtevette zenekar. S
lesz táncház is.
A Sárbogárdi Napok alkalmából a város
fogadja a testvértelepülés, Bene képviselõit, akik mûsort is adnak.
/H/

