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Pedagógusnap Sárbogárdon
A József Attila Mûvelõdési Központban
Juhász János polgármester köszöntötte a
város pedagógusait.

KÉK HÍREK

Külön kiemelten köszöntötte Bereczk
Istvánnét, aki 60 évvel ezelõtt kapta meg
tanítói oklevelét, s adta át neki a képzõ intézet által kiállított gyémántdiplomát.
Ez alkalomból köszöntötték Korán Lászlónét, s adta át neki a polgármester a képzõ
intézet által kiállított aranydiplomát.
Köszöntötték az év pedagógusait: Térmegné Nyári Katalin igazgatóhelyettest a
Sárszentmiklósi Általános Iskolából, Kocsis Józsefnét a Mészöly Géza Általános
Iskolából, Kaszáné Szászi Editet a Szent
István Általános Iskolából és Tálai Zoltánnét a Zengõ Óvodából.
Ezt követõen az alapi táncegyüttes adott
hangulatos mûsort, s föllépett a Ten Dance Táncklubból Radnai Zoltán és Rohár
Anita.
H/

Átverés telefonkártyával
Csütörtökön egy sárkeresztúri lakos tett bejelentést a kapitányságra, miszerint ismeretlen személy
10.500 Ft-tal megkárosította. Telefonon hívta fel
egy nõ azzal, hogy 700.000 Ft-ot nyert, de a nyeremény felvételének a feltétele, hogy vegyen 10.500
Ft-ért telefonfeltöltõ kártyát, és annak számát diktálja be. Mindez meg is történt, mire közölte vele a
nõ, hogy rövid idõn belül értesítik, és 2-3 napon belül átveheti a bankkártyát. A sértett ezt követõen
jött rá, hogy átverték.

Trükkös tolvaj
Pénteken 15.30 óra körüli idõben Alsószentivánon,
a Rákóczi utcában azzal az ürüggyel ment be egy
ott lakóhoz két ismeretlen férfi, hogy a kertjében lévõ villanyoszlopot át kell helyezni. A lakó figyelmét
elterelve a lakásból készpénzt vittek el.

Frontálisan ütköztek
Vasárnap 15.30 órakor a mentõk diszpécsere jelezte, hogy Mezõszilas határából, egy motoros balesetbõl két sérültet szállítanak a kórházba. A megállapítás szerint egy Yamaha DT50 smkp-t vezetõ
férfi egy erõs balkanyarban, a be nem látható kanyar közepéhez érve frontálisan ütközött egy szembõl érkezõ Simson B51 tip. smkp-t vezetõ férfivel.
Az ütközés után a két motor az úttest közepén egymásra dõlve állt meg. A két motoros a jobb oldali
útárok felé esett. A yamahás könnyen, a simsonos
súlyosan sérült. Mindkét motoros viselt sisakot.

Pillangók az úton

Mi lesz a honvédségi ingatlanok sorsa?
Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium
államtitkára látogatott Sárbogárdra múlt
csütörtökön dr. Szabadkai Tamás országgyûlési képviselõ vendégeként. A találkozó
helyszíne „stílusosan” a HEMO lerobbant
épületének klubterme volt, ahol a Honvéd
Bajtársi Egyesület tagsága és sok érdeklõdõ
fogadta az államtitkár asszonyt.
(A beszámolót az 5. oldalon olvashatják.)

Hétfõn Vajta külterületérõl egy pálfai nõt állítottak
elõ, akit prostitúciós tevékenység közben értek tetten. A társaságában lévõ férfi ellen szabálysértési
feljelentéssel élt a rendõrség, a nõt szabálysértési
õrizetbe vették.

Borsótolvaj akcióban
Kedden a járõrök a 6228-as számú úton vontak ellenõrzés alá egy fiatalkorú sárosdi fiút, aki kerékpárján borsót vitt, amirõl kiderült, hogy a Hantos és
Mezõfalva közötti borsótáblából lopta el. A fiút a
rendõrök elõállították a kapitányságra, ahol megtörtént az elszámoltatása, majd ellene szabálysértési eljárás indult.
Szerk.
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NAPLÓ
— a sárbogárdi képviselõ-testület június 9-ei nyílt ülésérõl —
Juhász János napirend elõtt köszöntötte
Sárbogárd új megbízott rendõrkapitányát,
dr. Ozsváth Zsoltot, aki röviden bemutatkozott és terveirõl beszélt. Kijelentette:
Tudatosítani kívánom azt, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság állománya rendészeti szolgáltatást teljesít, ami azt jelenti, hogy a polgárokat kell, hogy kiszolgálja,
nem pedig olyan tevékenységeket folytatni, amikor a polgárok esetleg nem érzik,
hogy az értük történik. Ebben szeretném a
testület segítségét is kérni. Szeretném
megköszönni, hogy van olyan képviselõ a
testületben, aki már megkeresett gondokkal. Mindig nyitott leszek erre.

Még több fekvõrendõrt!
Nedoba Károly: Megkeresés érkezett a
Petõfi utcai lakóktól fekvõrendõr kihelyezésére. Sárbogárd történetében ilyen még
nem volt — a lakók 99 %-a írta ezt alá. Napirendre kellene venni a kérést, és megtárgyalni.
Dr. Krupa Rozália: Foglalkozhat vele a
képviselõ-testület, de most nincs itt az
anyag. Egyrészt azért nem hoztuk a testületi ülésre, mert a helyi építési szabályzat a
Petõfi utcát gyûjtõútként szabályozza. A
gyûjtõút 50 km-es sebességgel bejárható
út, amit nemcsak az utcában lakók használnak. Ilyenfajta forgalomlassító berendezéseket vagy gyér forgalmú, szûk keresztmetszetû, kisebb átbocsátású utakra
helyeznek ki, vagy lakótelepekre. Ez az út
egyik kategóriába sem tartozik. Sõt, mindkét oldalon van árok és járda. Tehát még
olyan okokkal sem lehetne a testület felé
javaslatot tenni, hogy ha kilép valaki a
kapuján, akkor hirtelen ott terem egy autó
és elsodorja.
Nedoba: Most csak beszéljünk róla. Nagyon kevés utunk van, ami még nincs leaszfaltozva, de az Ó utcából már megkerestek, ott is kérik, az Egressybõl szintén szóltak, és a Rózsa utca is el fog készülni, ott is
szóltak.
Dr. Krupa: 50 km/h-val lehet haladni, nem
olyan hosszúak Sárbogárd utcái, hogy ott
fel lehessen gyorsulni. Szubjektív dolog,
hogy ki mit érez gyorsnak egy autó elhaladásában. Az ilyeneket közlekedési és baleseti statisztikákkal szokták indokolni.
Varga László: Már elkezdtük tárgyalni ezt
a témát, napirend elõtti napirendre vetetted, és mindenkinek van véleménye. A bejelentéseknél tárgyaljunk róla, hogy a következõ ülésre készüljön róla elõterjesztés.

Plusz egy pedagógus
Dr. Krupa: Az oktatási bizottság ülésén
született egy olyan javaslat, hogy az intézmények dolgozzák ki, mit jelentene a költ-

ségvetés számára, ha egy álláshellyel növelnék a pedagógus-álláshelyeket, a túlórakeret pedig csökkenne. Amennyiben
az önkormányzat saját elhatározásból
visszaállítja a létszámot 5 éven belül, akkor
az állami támogatást vissza kell fizetni.
Még a nagylóki pedagóguslétszám átvételét is indokolni kellett. Feladatbõvülés miatti létszámnövekedést elfogadnak indokként, akkor nem kell az állami támogatást
visszaadni.
Az oktatási bizottság javasolta az egy-egy
fõvel való létszámbõvítést úgy, hogy az azzal járó többletköltség lehetõség szerint ne
haladja meg a túlórára fordított összeget.
Varga: Vissza kell-e fizetni azt a pénzt,
amit az álláshely megszüntetésekor megpályáztunk?
Nedoba: Úgy nem lehet döntést hozni,
hogy majd utólag meglátjuk, az önkormányzat jól jár-e, vagy nem.
Dr. Krupa: Számomra sem világos a sárszentmiklósi intézmény foglalkoztatása.
Horváth Ferencné igazgató: A nagylóki
létszám be fog jönni az iskolába.
Juhász technikai szünetet rendelt el, majd
megkérte Horváth Ferencnét: mondja ki a
jegyzõkönyv számára, hogy ha 36-os létszámot kapnak, akkor az nem jár az állami
támogatás visszafizetésével.
Végül az oktatási bizottság javaslatát elfogadta a többség.

Fejlesztési program készül
A 7. napirendi pont kapcsán Etelvári
Zoltán kifejtette: Nem volt eredményes a
környezetvédelmi szempontok érvényesítése. A zöldterület fenntartására és üzemeltetésére fordított pénzeszközök felhasználása nem volt hatékony. Az önkormányzat négy játszótérrel rendelkezett,
amelynek évenkénti ellenõrzési kötelezettségérõl részben gondoskodott. Az ellenõrzések során feltárt hiányosságokat
maradéktalanul nem szüntették meg, ezáltal az eszközök (egy kivételével) nem felelnek meg az EU-szabványokban elõírt követelményeknek. A hiányosságok megszüntetésérõl, az eszközök karbantartásáról, az intézkedések megtételérõl nyilvántartást nem vezettek. Ez miért nem történt
meg? Független szakemberek nézték-e
meg ezeket a dolgokat? Mert amikor mi
ezeket rendeltük, akkor ezek EU-szabványosak voltak. Rengeteg kis fát kitördeltek, és azok nem lettek pótolva. A Penny
elõtt is sok fát ültettünk, de nem voltak locsolva. A rózsák a fõúton nagyon szépek,
ezt folytatni kellene. Szeretném, hogy az
emlékmû környéke jobban lenne gondozva, ezt többen szóvá tették. Pár 10 vagy 100
ezer Ft-ot a növények pótlására szorítsunk
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ki, mert ez az egész városban a komfortérzetet javítja.
Dr. Krupa: A költségvetési koncepciónál
szerepel a játszótéri eszközök felülvizsgálata, de ezek a tételek ki szoktak maradni,
mert felesleges pénzfelhasználásnak minõsülnek, amikor rangsorolni kell a testületnek. Új eszközöket nem dobunk ki és
nem cserélünk le, amiket úgy vásároltunk,
hogy a szabványosítási tanúsítvány ott volt
mellettük.
Dr. Szabadkai Tamás: Javaslom, hogy egy
fejlesztési programot állítsunk föl, és azt
ütemesen próbáljuk végrehajtani. A 63-as
úton, a sorompót elhagyva, a városba befelé jövet van egy S kanyar. Ha ott azt a 30-40
cm szélességû sávot sárga színû virággal
beültetnénk, akkor már rögtön jobban
mutatna a városkép.
A fejlesztési programra vonatkozó javaslatot elfogadták, melynek szeptember 30-áig
kell elkészülnie.

Utak
Három utca felújításához rendel tervdokumentációt a testület egy móri tervezõ árajánlata alapján: a Homoksorra, a Mányoki és a Damjanich utcára, részletes
költségvetéssel, hogy a késõbbiekben pályázni lehessen a felújításukra.
Fülöp Sándor: A Hantosi útnak van-e kész
tervdokumentációja?
Juhász: Arra most pályáztunk, az egy külterületi út.

Lélekút
Nedoba: Szabadkai Tamást azért nevettetem meg ma, mert úgy gondolom, hogy a
keserûség miatt, ami történt vele, kimondottan vigyázni kell a lelkivilágára, és én
szeretném ápolni. Ma figyelek rád.
Etelvári: Örülök, hogy már pszichológus is
lett a Karcsi, nemcsak építõmérnök, útépítõmérnök, meg egyéb. Mástól is kellene
kérni árajánlatot, mert lehetne spórolni a
tervezésen.
Juhász: Volt több árajánlat, ez volt a legkedvezõbb.

Nõ a városi zöld — elvileg
Juhász: A HM megkeresett bennünket,
hogy megkezdõdött a József Attila utcai
lakótelepen 260 lakás és 88 garázs értékesítése. Az így kialakuló összterületnek az
átvételével keresték meg az önkormányzatot, ami komolyabb költséget jelent, ezért
az önkormányzat ellentételezésül szeretne
6 db lakást kapni szakemberlakás, bérlakás
céljára.
Etelvári: Ha már átvesszük a József Attila
utca–Attila utca–Kossuth utca által határolt lakótelep zöldövezetét, akkor az Árpád-lakótelep zöldterületét is vegyük át.
Dr. Krupa: Amikor majd lesz az ingatlanoknak helyrajzi száma, akkor tudjuk benyújtani az igényt, tehát ez nem holnap
lesz. Elvi állásfoglalást kértek arról, hogy
az önkormányzat hajlandó-e ezeket a közterületeket átvenni. Hogy egyáltalán le-
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hessen telket alakítani, ahhoz pedig szükséges a helyi építési szabályzat módosítása,
mert az azt mondja ki, hogy további telekkialakítás a területen nem lehetséges. Meg
kell indokolni, hogy az önkormányzat milyen célra kéri a lakásokat. A két lakótelepet nem lehet összehasonlítani, mert a telekalakításokat a jogszabály közmûvekhez
is köti, és az Árpád-lakótelepnél nincsenek
a közmûcsatlakozások az egyes lakásokhoz külön-külön kiépítve, mert az Árpádlakótelep együtt készült, és csak egy vízórája van, onnan ágaznak össze-vissza a
vezetékek. Van, aki már kilépett, de õk
talán külön társasházat hoztak létre.

El nem fogadott válaszok
Bártfai Antal nem fogadta el korábbi kérdésére, kérésére azt a választ, miszerint
helyhiány miatt nem teszik fel a városi
honlapra a helyi építési szabályzatot.
Dr. Szabadkai ugyancsak nem fogadta el a
neki adott választ az ipari park ügye kapcsán: Az én kérdésem az ipari parkkal kapcsolatban az volt, hogy milyen költségbe
került a városnak, illetve mik a tervek az
ipari park területével. Maga az ügy nem
egy sikertörténet. Az önkormányzatnak
lépéseket kellene tenni a volt partnerünk
felé, aki ezekbe a költségekbe egyszerûen
beleugrasztotta az önkormányzatot.

Bejelentések
Nedoba: A tükör a Baross utcán mikor lesz
fölhelyezve? Töbörzsökön a FÜBE szombaton öntözte a kiültetett fákat, és a lakók
azt kérték, hogy a legutolsó, földes buszmegállót egy-két köbméter betonnal le
kellene betonozni, közmunkások segítségével. A Németh Lajos közzel szemben, a
Kossuth utcán hónapok óta nincs helyreállítva az aszfalt. Meg szeretném dicsérni a
közmunkásokat, mert a vasútállomáson
azt a dzsumbujt nagyon szépen kitakarították. Kértem, hogy a díszpolgárok méltatása a honlapra kerüljön föl. Ez az ügy milyen stádiumban van?
Ferencz Kornél: A Szabadság és a József
Attila utca sarkán van egy nagyon gondozatlan ház és telek, illetve a Petõfi utcában,
az önkormányzat tulajdonában lévõ ház
melletti telekre rengeteg szemét van
kihordva.
Schmidt Lóránd: A Berzsenyi utcában van
egy gázpalackos, amit hulladéklerakóként
használnak. Most nádat raktak két oldalra,
hogy ne látszódjon, ennek ellenére a teteje
kint van. A lakosok jelezték, hogy zavarja
õket ez a hulladék. Az Ady Endre úti lakótelepen panaszkodtak a lakók, hogy egy kisebb szél esetén is az ágak az ablakokat
verdesik, kérnének egy nyírást, nyesést. A
bogarak ezekrõl a fákról bejutnak a lakásokba, és ez kellemetlen.
Etelvári: A rendelõintézetbe való behajtás
ügyében kéne valamit tenni. Valaki bevitte
az édesanyját, 50.000 Ft-ra büntették meg
a rendõrök, és minimálbéren él. Fölháborító, hogy a rendõrök pénzbehajtók lettek.
Senki sem szórakozásból megy oda, hanem azért, mert beteget visz. Az lenne a

kérésem, hogy vegyük le azt a táblát, vagy a
tábla alá tegyük ki, hogy kivéve célforgalom. Egy fórumot hozzunk össze, mert az
emberek föl vannak háborodva a túlzott,
életszerûtlen és fölösleges rendõri szigor
miatt.
Juhász: A rendelõt átadtuk a megyének.
Dr. Krupa: A Szent György Kórház kezelésében van.
Juhász: A levelet meg fogjuk írni a megyei
önkormányzatnak azzal a tartalommal,
ahogy a képviselõ úr kérte.
Etelvári: Megcsinálták az Ó utcát, és két
idõs úr szinte könnyekkel küszködve köszönte meg mindnyájunknak, hogy még
életükben biciklivel ki tudnak jönni a városba. Remélik a Damjanich utcaiak, hogy
az is el fog készülni. A táblák sok helyen
rossz helyen vannak. Az Ifjúsági park kijáratánál a gyönyörû fûzfák eltakarják a
stoptáblát, azokat meg kellene nyírni. Valamit kellene csinálni a Penny elõtt, mert
amit mi próbáltunk fásítani, azt nem gondozza senki. Oda kellene hatni a Pennyre,
hogy vágják le a füvet és pótolják a fákat.
Meg van szabva, hogy hány autóparkolóhoz kell egy fát ültetni, és õk nem csináltak
semmit. Én nem tenném föl a Baross utcai
tükröt, mert az unatkozó, személyiségi
joggal fölruházott egyének elõszeretettel
csúzlizzák ki.
Nedoba: Törhetetlen tükröt kértem.
Bártfai: Az elkészült utak mûszaki átvétele hogyan fog történni? Milyen szerzõdést
kötött a város a vállalkozóval? Milyen kitételeket alkalmaz a kivitelezés minõségére
és mennyiségére vonatkozóan? A civil bizottság elnökétõl kérdezném, hogy a város
civil szervezeteinek nyújtott támogatás milyen megfontolások alapján történik?
Ugyanis vannak olyan településrészek,
ahol jó minõségû munka folyik az egyesületekben, ahol megtartják a városrész
összes szórakozási lehetõségét (pl. Sárhatvan), mégis méltánytalanul alacsony támogatásban részesültek. De a polgárõrség
is nagyon alacsony támogatásban részesült.
Horváth Tibor: Az aszfaltozás a Vezér utcában elkészült, de nincs meg a 4 méter.
Kértünk egy gyûrût az utca bejáratánál,
mert nagyon szûk a bejárat. Ez kb. mennyibe kerülne? Ha a város nem tud anyagi fe-

dezetet biztosítani rá, a lakókkal összeszedjük a pénzt.
Gábris István: Megkerestek a Vezér utcai
lakók, hogy az út és a járda szintbeli összehozásában õk is szívesen részt vennének,
hogyha volna rá lehetõség, közmunkaprogrammal egybekötve. A Köztársaság
úton a járda átrakását is egyre több helyen
közmunkásokkal oldjuk meg, de Rétszilas
irányába, jobb oldalt járhatatlan, annyira
hullámzik. A túlsúlyos jármûvekrõl valamilyen törvénymódosításról hallottunk, az
hol tart?
Dr. Szabadkai: Még nincsen róla döntés.
Gábris: A Széchenyi utca 42. alatti háznál
derékig ér a fû, nem lakják, féregtanya lett,
már rókát is láttak a szomszédok. Az Alapi
út melletti szeméthegy még mindig ott van.
Bódai Gábor: Az Asztalos utca 5. és 11.
elõtt, az aknafedél mellett a kátyú elég
mélyre sikeredett. Az Ady Endre út 100.
elõtt a járda felújítása elkezdõdött-e már?
Az Asztalos utca 13. és 27. elõtt, az Iskolaközzel szemben szintén nagyon mély kátyú
van.
Varga: Valóban virágosodott a településünk, még Miklós is kapott három aranyos
kis sziklakertet a Hõsök parkjának a bejáratához, és a közmunkások gondozzák. A
közvilágítást a Vasút utca kezdetén meg
kell valósítani. Miklóson a fiataloknak valóban nagy szüksége lenne egy rendezett,
kulturált szórakozási lehetõségre. A Szabadság utca sarkán van egy földterület,
ami félig önkormányzati; ott nagy a gaz és
a rókaveszély. A pálinkaháznál is hasonló
a helyzet, a László utca végén. Az emlékmûegyüttesnél a zászló szakadt, lyukas, kifakult, ki kellene cserélni. Az Egressy utca
lakói örülnek az aszfaltozásnak, de most
nagyon gyorsan haladnak ott a több tonnás
teherautók. Attól félnek a lakók, hogy az
új utcát tönkreteszik.
Nedoba: A Virágközben készül az aszfaltos út, és az esõvíz-elvezetés is megvalósult. Köszönöm a jobboldaliaknak.
Szõnyegi: Az utaknál a mûszaki ellenõrzést az útfelügyelõ ellenõrzi.
Etelvári: Több idõs hölgynek az volt a kérése, hogy az emlékmûhöz egy kis virág
kellene.
Hargitai Kiss Virág
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Köszöntötték a sárkeresztúri pedagógusokat
Pénteken a sárkeresztúri kultúrházban köszöntötte az önkormányzat nevében Virág
Miklós polgármester az iskola és az óvoda
pedagógusait. Az ünnepségen külön köszöntötte sokéves pedagógiai munkásságáért Kopasz Dénesnét, majd minden pedagógusnak egy puszi kíséretében átadott
egy szál virágot.
A köszöntõ után iskolások és óvodások köszöntötték verssel, énekkel a pedagógusokat, majd közös vacsorára látták vendégül
az ünnepelteket.
/H/

MEGHÍVÓ ÉS
PROGRAM

Sárkeresztúri hírek
Vándordíj

2009. június 27.,
szombat

EGYHÁZMEGYEI
FÉRFIKONFERENCIA
Szeretettel hívunk minden vértesaljai gyülekezetbõl és a szomszédos egyházmegyékbõl
lelkészeket, presbitereket, férfi gyülekezeti
tagokat a hagyományos ALAPI FÉRFIKONFERENCIÁRA. A Kálvin János-emlékév kapcsán két témát választottunk, amelyeket az
alábbi programunkban olvashatnak.

Irodalmi est

9.00–9.30: gyülekezés, ismerkedés: Kisari
Pál alapi gondok köszöntõje.
9.30–10.00: megnyitó áhítat: Agyagási István, a Vértesaljai Református Egyházmegye
esperese.
10.00–11.00: AZ ELEVE ELRENDELÉS
(=predestináció) TANÍTÁSA A KÁLVINI TEOLÓGIÁBAN — elõadó: Német Pál református lelkész, Budapest, Ganz kertváros.
11.00–11.30: kávészünet, beszélgetés.
11.30–12.30: EGYHÁZ ÉS POLITIKA VISZONYA KÁLVIN IDEJÉBEN ÉS NAPJAINKBAN
— elõadó: dr. Tõkéczki László, a Dunamelléki
Református Egyházkerület fõgondnoka.
12.30–13.00: beszélgetés, hozzászólások.
13.00–14.00: ebéd.
14.00–14.30: Kovács Béla bicskei testvérünk bizonyságtétele.
14.30–16.00: kérdések — a beszélgetés
folytatása.
16.00–16.30: záró áhítat és úrvacsoravétel:
Szabó Julianna alapi lelkipásztor.

Az idei évben elsõ alkalommal Bognár
Károly atyának adta át az alapító az ajándékokat és a vándordíjat. Az atya 2006-ban
került egyházközösségünk élére. Fiatalos
lendülettel látott a szolgálathoz. Intézkedéseivel a hosszú ideje tartó állóvizet felkavarta. A tavalyi évben megkezdõdött
templomunk belsõ felújítása. Az idekerülése utáni években ugrásszerûen megnõtt
a hitéletben résztvevõk száma. Az atya az
itteni tevékenysége alatt kiváló munkát
végzett. Jövõbeni munkálkodásához ezúton is kívánunk jó erõt, egészséget, további fiatalos lendületet.

Vándordíj átadására került sor pünkösdvasárnap a katolikus templomban. A díjat
Herbszt Ferenc egyháztanácstag alapította. A vándordíj, ami évente kerül odaítélésre, egy ezüst alapanyagú, aranyozott rózsafüzér. Mellé személyes ajándék egy
amatõr mûvészek által készített emléklap,
emlékplakett, valamint egy festmény. Az
emlékplakettet a sárbogárdi Kék István,
Károly atya személyes jó ismerõse faragta.
A festményt a sárkeresztúri születésû Hír
László készítette.

A Sárkeresztúri Hölgyek Baráti Köre hétfõi klubnapjára irodalmi estet szervezett.
Az est vendége és elõadója F. Dõry Magdolna elõadómûvész volt. Magdika már
több alkalommal is vendégeskedett nálunk, megcsodálhattuk értõ versmondását.
Ez alkalommal Bella Istvánra, falunk szülöttére emlékezett. Hallhattuk hangfelvételrõl a költõ hangját és zongorajátékát is.
A népes számú hallgatóság az élmények
felelevenítésével fûszerezte a mûvésznõ
élménybeszámolóját.

Kitüntetés
Kopasz Dénesné olgofrén-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 1978 óta dolgozik a sárkeresztúri általános iskolában, 20
éven át a sajátos nevelési igényû tanulók
tagozatának vezetõje volt, 2004-tõl igazgatóhelyettes. Munkáját magas színvonalon
végzi. Az iskola szakmai irányítása mellett
aktívan kiveszi részét a pályázatírásból,
azok elõkészítésébõl. Különös hangsúlyt
fektet az iskolába beiratkozott gyermekek
szûrésére, a tanulási és magatartási nehézségekkel küzdõk felkutatására.
2005-ben Wekerle Sándor-díjjal tüntették
ki. Az elmúlt harminc év alatt kifejtett tevékenysége feljogosítja a tanácsosi címre.
Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ
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VÁLASZTÁS

Választások
Sokak számára meglepõ lehetett az európai uniós választás eredménye. Azt már a
választások elõtt mindenki biztosra vette,
hogy elsöprõ Fidesz-gyõzelem születik, de
volt azért néhány meglepetés is a választási
eredményeket szemlélve. A Fidesz nem
szerzett 16 mandátumot, mint ahogy azt
sokan várták. Az országos eredményeket
nem mindenben igazolták vissza a vidéki,
helyi eredmények. Az MDF-et például
biztos kiesõnek vártuk országosan, amit a
helyi eredmények vissza is igazoltak, hiszen a legtöbb körzetben nálunk másfélkét százaléknál alig kaptak többet, csak
Hantos produkált 6,1 %-ot.
Azt is többnyire sejtettük, hogy a Jobbik jelentõsen elõre tör. A választás elõtti napokban már többen azt a lehetõséget is
megkockáztatták, hogy a Jobbik három
mandátumot szerez, az MSZP pedig csak
kettõt, esetleg hármat. Ha a mi körzetünk
eredményei reprezentálták volna az országos eredményt, ez így is lett volna. Mint
ahogy az alábbi számok mutatják, a 6-os
választási körzetben a legjobban szerepelt
a Fidesz, 62,3 %-os eredménnyel, a második a Jobbik, 18,9 %-kal, a harmadik az
MSZP 12,9 %-kal.
Igazi meglepetés, hogy az MSZP szavazótábora szinte földindulásszerûen csapódott át az MSZP–SZDSZ-pártpropaganda által szélsõséges nacionalistának, sõt,
fasisztának titulált Jobbikhoz. Jól igazolják ezt a feltételezést a baloldali bástyáknak számító körzetek eredményei. Ott a
Fidesz most is ugyanúgy szerepelt a többi
körzethez viszonyítva, mint korábban,
ugyanakkor a botrányosan gyenge
MSZP-s szereplés mellett a Jobbik több

esetben az MSZP-s eredmény duplájánál
is többet kapott (Hantos, Káloz, Enying).
Ez mutatkozott meg a jellemzõen baloldali elkötelezettségû sárbogárdi belvárosi
körzetekben is. Például a gimnázium, mûvelõdési központ egy-egy szavazókörében
közel 25, illetve 27 %-ot kapott a Jobbik, s
itt érték el a városban a legjobb eredményt
is. Hogy ezzel büntetni akarták-e pártjukat
a baloldali szavazók, vagy az igazolódik
vissza, amit a hajdani Jugoszláviában tapasztalt a világ Milosevics szocialista pártja esetében (hogy a rasszizmusra, kirekesztésre, nacionalizmusra a szocialista szavazótábor sokkal inkább fogékony, mint a
polgári demokratikus jobboldal), ennek
felderítése a szakmai elemzõkre vár.
Tény, hogy a Jobbik gárdájában több volt,
kemény baloldali figura is feltûnt a fekete
egyenruhákba öltözve, s a gyûléseiken a
hajdani kifejezetten kemény baloldaliak is
ott ültek a hallgatóság soraiban. S alig hiszem, hogy MSZP-s megfigyelõként voltak
ott jelen. Arra is gondoltam, hogy a gárdista egyenruhában masírozva a hajdani
munkásõrségen nosztalgiázik némelyik.
Azt hiszem, ha komolyan gondolják a párt
és a gárda vezetõi a jobboldali értékek
képviseletét, jobban odafigyelnek arra,
hogy milyen emberanyagból akarják felépíteni a terveikben szereplõ új, fegyveres
védõerõt, a csendõrséget.
A másik mélyen elgondolkodtató az eredményeknél a roma szavazatoknál tapasztalható. Sárbogárdon összesen 14-en szavaztak a roma pártra. A cigány kisebbségi
önkormányzat tagjai vajon hova szavaztak? De nézzük az eredménylistát a térség-
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ben! A nagyszámú cigány lakosságú Sárosdon mindössze egy fõ, Vajtán és Kálozon
senki, a veszprémi ügy miatt elhíresült
Enyingen négy fõ szavazott a roma pártra.
Hova szavaztak akkor a cigányok, ha nem
a roma pártra?
Erre vonatkozóan van néhány ötletem. Az
öntudatos cigányság körében van a Fidesznek szilárd szavazóbázisa, és a Fidesz listájáról került be az Európai Parlament elsõ
roma származású képviselõje, Járóka Lívia
is, aki rendkívül pozitív kisugárzásával,
életútjával, mûveltségével, családi életével
a jobb életre törekvõ, nem segélyért ácsingózó cigányság példaképe. S a Lungo
Drom, Farkas Flóriánnal, a nagyon megosztott cigányságon belül szintén sokkal
inkább elfogadható, mint a roma párt zûrös anyagi ügyeivel terhelt alakja, Kolompár Orbán.
A részvételi arány a körzetünkben mindenhol elmaradt az országos átlagtól,
egyedül Sáregresen haladta meg egy kissé
az országos szintet. Itt a Jobbik szinte teljesen lenullázta az MSZP-t. 36 %-os eredményével a Fidesz annak ellenére nagyon
jól szerepelt, hogy Lengyel Zoltán országos botrányaival mindent megtett volt
pártja „leégetéséért”.
A kérdés ezután az számunkra, hogy vajon
lesznek-e elõrehozott választások, vagy a
baloldali koalíció kihúzza a jövõ évi választásokig annak reményében, hogy idõhúzással elérheti, hogy a Fidesz ne szerezhessen a választásokon 2/3-os többséget.
Miért félnek a Fidesztõl jobban, mint a
Jobbik elõretörésétõl?
Erre is van tippem. Az idõ minden politikai hátsó gondolatról fellebbenti majd a
fátylat, csak gyõzzük kivárni, mielõtt a politikai szélhámosok végleg gallyra vágják
az országot.

A 6-os körzet összesítése szerint az elért szavazatok százalékban: 1. Fidesz 62,3 %, 2. Jobbik 18,91 %, 3. MSZP 12,9 %.

Hargitai Lajos

6

KÖZÜGYEK

2009. június 11. Bogárd és Vidéke

Mi lesz a honvédségi ingatlanok sorsa?
Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium
államtitkára látogatott Sárbogárdra múlt
csütörtökön dr. Szabadkai Tamás országgyûlési képviselõ vendégeként. A találkozó
helyszíne „stílusosan” a HEMO lerobbant épületének klubterme volt, ahol a
Honvéd Bajtársi Egyesület tagsága és sok
érdeklõdõ fogadta az államtitkár aszszonyt.
Mint arról korábbi lapszámainkban már
olvashattak, elsõsorban a lakások privatizációja érdekelte a megjelenteket. E kérdés mellett szó esett a katonák korai nyugdíjazása miatt kialakult ellentmondásos
helyzetrõl is. Méltánytalannak tartják a
volt katonák azt, hogy ma akár 38 évesen
nyugdíjba mehet egy katona, rendõr, és
több nyugdíjat kap ma egy tiszthelyettes,
mint egy régen 57 évesen nyugdíjba ment
alezredes, aki egy egész életpályát töltött
el a hadseregben. Ellentmondásos, és óriási pazarlás a kiképzett emberi energiával,
hogy miközben életerõs fiatalemberek
vannak nyugállományban, a hadra fogható
katona kevés.
Néhány érdekes részletet alább közlök az
ott elhangzott beszélgetésbõl (Szerk.).
Vadai Ágnes: Az ország költségvetése és
teherbíró képessége azt nem nagyon bírja
el, hogy 38-40 éves nyugdíjasok legyenek
az országban, mert nincs az, aki megtermelje az õ nyugdíjukat. A katonák esetében 57 év a korhatár, a törvény lehetõvé teszi, hogy ezt 5 évvel meghosszabbítsák. A
haderõreform következtében, különösen
a rendszerváltás utáni idõszakban, a 90-es
években nagyon sokan mentek el fiatalon,
42-43 évesen nyugdíjba. Ezen változtatni
kell, s a változtatás a ma nyugdíjba menõ
38 éves katonákat már érinteni fogja. Sokuk azért ment nyugdíjba, mert a nyugdíjszámítási szabályok lehetõvé tették számukra. Én kicsit ironikusan úgy fogalmaztam, hogy lassan az óvoda is bele fog számítani a szolgálati idõbe, ami nem jó, mert
ezáltal nagyon lerövidül az az idõszak,
amikor a katonák a maguk karrierjét építeni tudnák. Vannak területek persze, ahol
egy bizonyos kor után tényleg nem lehet
teljesíteni (pl. vadászpilóták, akiknek a teljesítménye az idõ múlásával valamelyest
romlik). Én azonban ez esetben is azt mondom, hogy az az ország nagyon gazdag,
amelyik hagyja, hogy az õ kiképzett vadászpilótái 45 évesen elmenjenek nyugdíjba. Akkor kell találni olyan lehetõséget,
akár oktatásban, akár tapasztalatok átadásában, ahol ezt a tudást továbbadhatják a
hadseregen belül.
Gróf Ferenc a honvédségi épületek eladásával kapcsolatban kérdezte, hogy a honvéd nyugállományú klub a honvédségtõl
kaphatna-e egy helyiséget a Kossuth utcában.
Szabó Csaba nyugállományú százados:
Én emlékszem arra, amikor 2001-ben bezártuk itt ezt a laktanyát és elmentünk. Az
utolsók között voltam, akik rátették a ka-

pura a mûanyag lakatot, s tudom, hogy milyen állapotban hagytuk itt. Most milyen
állapotok vannak ott? Arról jobb nem is
beszélni. A HEMO épületét átadták Sárbogárd Város Önkormányzatának. Siralmas állapotban van az épület. Esõ után, ha
bejönne ide, szerintem sírva fakadna, mert
csak az jöhet be, aki tud úszni, vagy kapott
búvárkiképzést. Azt mondta államtitkár
asszony, hogy felkérne bennünket, hogy a
szakmai tapasztalatunkat igénybe véve
próbáljunk meg segíteni abban, hogy minél jobb embereket és kiválóbb katonákat
tudjunk toborozni ennek az országnak. A
szerzõdésesek jogviszonyát elõször jogilag
rendbe kellene tenni, majd ezután lehetne
szerzõdéses katonákat a magyar honvédségbe bevinni. Mi lesz azokkal az emberekkel, akik most mennek el katonának?
Vadai Ágnes: Az elmúlt sok-sok év folyamatos átalakítása következtében bizonyos
korosztályok hiányoznak a magyar honvédségbõl, mert a bezárások következtében kimentek, éppen ezért szembesülünk
azzal, hogy nagyon fiatal tábornokaink
vannak. Hiányoznak egyszerûen generációk. A rendszerváltáskor nem sikerült leülni az akkori politikai pártoknak és hosszú
távú, 20 évre kiterjedõ programot összeállítani arra, hogyan lehet a tömeghadsereget a politikai döntésnek megfelelõen átalakítani. A haderõreform nagyon sokáig
azt jelentette, hogy elbocsátunk, bezárunk, elbocsátunk, bezárunk. Ebben mindenkinek megvan a maga felelõssége. Sokszor érezhették azok a katonák, akik az
elõzõ rendszerben tették a dolgukat, hogy
õk kiszolgáltatottak a rendszerváltás utáni
idõszaknak, és ha valaki a rendszerváltás
elõtt szolgált a hadseregben, szitokszó lett.
A humán oldala ennek a haderõreformnak nagyon el lett szúrva, fogalmazzunk
így. Ennek a következménye az, hogy hiányoznak bizonyos korosztályok, hogy
egyébként nagyon sok laktanyánk, épületünk az enyészeté lett, mert amikor épült,
az mindenkié volt. Amikor az bezárt, azzal

csináljon más valamit. Magyarországon
ahhoz, hogy életpályamodelleket lehessen
kialakítani, ahhoz egy kicsit hosszabb idõ
kell. Vannak olyanok, akik nem akarnak
életük végéig katonának állni. Vannak
viszont, akik azt mondják, hogy egész
életükben katonák akarnak lenni. 57 éves
korig nagyon sokan képesek lennének a
magyar honvédség keretein belül is dolgozni, de ehhez ki kell dolgozni egy életpályamodellt, amivel még adósak vagyunk.
Kondor Józsefné: Özvegy, idõs barátném
és más özvegyek is azt kifogásolják, hogy a
férjük szolgálati idejét nem ismeri el a lakásrendelet, tehát õk nem kapnak kedvezményt a lakásvásárlásnál, holott a férjükkel körbejárták az országot. Annak idején
Kiskunhalason például egy kulákhoz tették be õket lakni. Szeretném megkérni a
jelenlevõ önkormányzati képviselõ urakat,
hogy ha majd tárgyalja az önkormányzat
ezt a lakásvásárlás-ügyet, vegyék figyelembe, hogy nincs pénzünk megvásárolni a 2,5
hektár parkot, játszóteret is a lakótelep körül, ezért kérjük, hogy ezt vegye át a város.
Õrsi Emil a polgári alkalmazottak nevében szólt. Elmondta, hogy a HEMO annak
idején berendezéssel együtt 50 millió Ft-ba
kerül. Az ember szíve elszorul, ha látja, mivé lett ez az épület és az a laktanya, ami annak idején 2 milliárd Ft-ba került az országnak. Akkor ez volt Magyarországon az
egyik legmodernebb honvédségi bázis.
Mint a polgári alkalmazottak szakszervezeti elnöke és a munkaügyi döntõbizottság
volt helyi elnöke 42 évi munkaviszonnyal a
háta mögött elmondta, hogy a kinevezett
és a polgáriak helyzete jelen pillanatban siralmas. Velük nem foglalkozik senki a
rendszerváltás óta, mintha nem is léteznének. Szeretné, ha az õ problémájuk most
nagyobb nyilvánosságot kapna.
Az államtitkár megígérte, hogy az itt hallottakat tolmácsolja az illetékeseknek, és
amennyiben lehetséges, orvosolják a panaszokat.
Hargitai Lajos
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Horgászverseny a Benedek-tónál
25. alkalommal rendezték meg a hétvégén az alsószentiváni Benedek-tavon a hagyományos évadnyitó horgászversenyt.
Kellemes, bár kissé fülledt, meleg idõ volt a közeledõ front hatására ezen a szombati napon. Mivel a vasárnapi választások miatt
sehol nem volt rendezvény, nagyon sokan kijöttek családostól
már kora reggel. Mondhatnánk: a horgászverseny csak ürügy volt
arra, hogy a családok itt töltsenek egy szép napot.
Sokan hoztak ki padokat, asztalokat, az asszonyok elõre elkészítették az ebédet, amit délben idekint tálaltak fel süteményekkel,
üdítõvel, s természetesen a férfiak bort, sört is tettek az asztalra,
ezzel kínálták az arra sétáló ismerõsöket, barátokat. Persze, ez az
ebéd csak kiegészítése volt annak a kitûnõen elkészített halászlének és marhapörköltnek, amit az egyesület közös összefogással
nagy bográcsokban készített Kis Imre és Pongrácz József mesterszakácsok közremûködésével. Az ebédhez a messze földön jó
hírnek örvendõ alsószentiváni, hajnali sütésû Pongrácz-kenyeret
kínálták.
A nyomott idõ miatt a halak nem voltak nagyon aktívak, s ezért viszonylag kevés volt a verseny ideje alatt
a fogás. A mérlegelés után
kiosztották a díjakat. Elsõ
lett Kiss László 1 db, 3,88
kg-os fogásával, második
Körmendi Zoltán 2 db,
3,58 kg-os fogásával, harmadik Márta János 2 db,
2,68 kg-os fogással. Az ifjúsági versenyben Alpek Tamás a fogott mennyiséggel
lett elsõ. 47 db halat fogott,
0,97 kg súlyban.

A horgászás ezután is folytatódott, és az igazi fogások délután
akadtak horogra.
Meg kell említeni, hogy a közelmúltban a Benedek-tavon Recskó
Róbert egy 38 kg-os óriási harcsát fogott. Vannak tehát ebben a
tóban különlegesen nagy halak is, csak szerencse kell a
kifogásukhoz.
Az alsó tó felújítása most folyik. Most kotorják, rendezik a környezetét, javítják a zsilipet, majd ha csapadékosabbra fordul az
idõjárás, feltöltik, s betelepítik hallal.
A kellemes idõben késõ délutánig kint töltötték a családok a napot. Akkor fogyatkozott csak meg a vendégek száma, amikor
megjött az esõ, amire már mindenki annyira várt. Kellett ez a kis
esõ a tónak is, hiszen a több hónapja tartó szárazságban a víz
szintje legalább 20-25 cm-rel elmarad a normálistól.
Hargitai Lajos

Polgármesteri fórumok Sárbogárdon
Juhász János polgármester lakossági tájékoztató fórumra hívta a
városrészek lakóit. Az elsõ helyszín kedden a töbörzsöki klubkönyvtár volt.
A város helyzetérõl tartott beszámolója után többen hozzászóltak. Ehhez a városrészhez tartozik az a terület is, ahol a megszûnt
magyar honvédségi laktanya van. Az õrök és az itt lakók szeme
láttára hordják szét az ott lévõ értékeket. Kérdezték, hogy mit
lehetne ez ellen tenni.
A fõutca és már szinte minden mellékutca aszfaltos, jó állapotban
van, de ennek az a hátránya, hogy a sokszor jogosítvány nélkül
száguldozó motorosok és autósok a járókelõk testi épségét veszélyeztetik. Jó lenne, ha a rendõrség gyakrabban razziázna ebben a
városrészben.
Kislókon azt kérték a megjelentek, hogy ha eladják a régi közösségi célú épületeket, a befolyó pénzt Kislók fejlesztésére fordítsák. Fölajánlották, hogy a kislókiak lefestik a buszmegállókat,
köztéri elemeket, ha az önkormányzat ehhez ad festéket.
A városközpontban érdektelenség miatt a lakossági fórum elmaradt.
Sárhatvanban is kevesen voltak. Itt fölvetették, hogy hiába folyik
itt nagyon aktív közösségi élet, mégis nagyon kevés támogatást
adtak a helyi közösségi egyesület mûködtetésére.
A pusztaegresi fórumon a megjelentek többségét a faluban alkalmazott közmunkások képezték. Szó esett az út menti bozót irtásáról, az utak, járdák állapotáról, a vízvezetékkel kapcsolatban a
megfelelõ kapacitású víztároló hiányáról.
Rétszilason a lakosok érdeklõdéssel hallgatták a helyi képviselõ,
Rigó László beszámolóját, aki egyben a város alpolgármestere is.

A kis településen voltak az elmúlt években fejlesztések, hiszen utcát is aszfaltoztak, szépen felújították a klubot és a környezetét, a
buszmegálló megújult, és a haranglábat is felújították. Ennek avatása a gyermeknapon volt. Virágok kerültek a villanyoszlopokra,
és azokat gondozzák is. Dicséretes, hogy Rétszilason sok mindent
közös összefogással, sok társadalmi munkával oldanak meg. Az
összefogást dicsérik a falu rendezvényei is. A szüreti mulatságra a
környékbeli településekrõl is sok fogat érkezett.
Sárszentmiklóson hétfõn este kevés érdeklõdõ hallgatta a polgármester beszámolóját. A hozzászólók elismeréssel nyugtázták
a sok leaszfaltozott utcát, de felhívták a figyelmet arra, hogy ezen
a téren van még tennivaló.
Tudósítónktól

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2009. június 22-én (hétfõn) 16 órakor

közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend: 1. Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetérõl, a fejlesztésekrõl és a pályázatokról. Elõadó: polgármester.
Juhász János polgármester
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Vizsgával egybekötött zongorabemutató Cecén
Szerdán az esti órákban rendezték meg Cecén a Violin Mûvészetoktatási Intézmény cecei zongora tagozatosainak hangversenyét. Az ifjú zongoristák nagy izgalommal és szeretettel várták a vendégeket, akik részesei lehettek év végi vizsgával egybekötött hangversenyüknek. Szokás szerint az egyéni darabok
mellett négykezes és egy hatkezes darab is elhangzott, hogy még
színesebbé tegyék a repertoárt. Doffkay Frigyes tanár úr gyermekeinek közremûködésével tubát és vadászkürtöt is hallhattak a jelenlévõk a zongoramuzsika mellett. Puskásné Radnó
Ágnes, az intézmény vezetõje a vendégmuzsikusok mellett Decsi Viktóriát és Várady-Szabó Mártont kérte fel, hogy képviseljék a cecei csoportot a Rácalmáson, vasárnap megrendezett
hangszeres bemutatón.
Tudósítónktól

Pedagógusok Mórágyon
Múlt héten csütörtökön a cecei iskola és alapi tagintézményének
pedagógusai továbbképzésen vettek részt Mórágyon, ahol a projektmódszer gyakorlati alkalmazásáról folyt tapasztalatcsere.
Szép idõben, autóbusszal utaztak el a Dombóvár melletti kistelepülésre, ahol nagy szeretettel várta õket a helyi általános iskola
igazgatónõje. Elmondása szerint már kb. 10 éve gyakorlatban alkalmazzák a módszert, természetesen folyamatosan módosítva a
tapasztalatoknak megfelelõen, amit egy bajor testvériskolájukban ismertek meg. A nálunk is egyre inkább elterjedt technikáról
egy szóbeli elõadás után a dokumentumokkal is megismerkedhettek a vendégek, majd kérdéseket tehettek fel. A finom ebéd
után a kisközség intézményeit is végigjárták, ahol szintén minden

ÉRETTSÉGI TANFOLYAM
FELNÕTTEKNEK

kérdésükre választ kaphattak. A szakmai ismeretek mellett igazán üdítõ élmény volt a szépen felújított falu utcáin sétálgatni, a
kedves emberekkel találkozni Mórágyon. Köszönet érte!
Szabóné Várady Katalin

Cecei kórus a Szent
László-templomban

A Pannon Oktatási Központ
Alsószentiváni Tagintézménye
a 2009/2010-es tanévre is meghirdeti
érettségit adó tanfolyamait
10., 11. és 12. évfolyamokon.
A képzéseket 2009 szeptemberétõl indítjuk el.
A képzés létszámfüggõ; a beindításhoz szükséges minimális csoportlétszám 20 fõ.
A jelentkezõk számára jelentkezési lapot küldünk.
Jelentkezési határidõ: legkésõbb 2009. június 30. (azonban
érdemes a helyeket minél elõbb lefoglalni!)
A képzések helyszíne minden esetben Alsószentiván, az
általános iskola épülete.
További információ, jelentkezés Kiss Attilánál, az iskola
elérhetõségein: személyesen az iskolában (Alsószentiván,
Béke út 112.), munkanapokon 8 és 17 óra között, telefonon
a 06 (25) 504 710-es számon, illetve e-mailben az
atecs@citromail.hu címen.

Június 7-én templomunkban a cecei
kórus részt vett a szent liturgiában
Julianna nõvér (kántor, hitoktató)
vezetésével. Nagy alázatról, tiszta
hangzásról tettek számunkra bizonyságot, örömünkre.
Mészáros János plébánosunk köszönetét fejezte ki, hogy részvételükkel
felemelõbbé tették szentmisénket.
További összetartást, jó egészséget
kívánok a kórus minden tagjának,
Isten áldását kérve mindnyájunkra!
Köszönettel: Gyõri Gézáné
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Gyereknap a bölcsiben
2009. május 29-én délelõtt tartották meg a gyermeknapot a sárbogárdi bölcsõdében. A bölcsi dolgozói lufikkal és színes papírszalagokkal díszítették fel az udvart a kicsik és szüleik nagy örömére.
Ezen a napon sok új játék várt a csöppségekre: triciklik, kismotorok. Külön köszönet Dévényi Jánosnak, aki megjavította a rég nem
használt hernyójátékot, ami nagy sikert aratott az udvaron. Volt
lehetõség arcfestésre is. Sok szülõ eljött, hogy együtt játszhasson
gyermekével.
A nap végén az apróságok lufit, csokit és buborékfújót kaptak
ajándékba.

A szerény körülmények ellenére a bölcsis gondozónõk erejükön
felül igyekeznek a piciknek családias, szeretetteljes légkört biztosítani, ezért õket sok köszönet illeti. Jó érzés nekünk, anyukáknak, hogy gyermekeink vidáman, kiegyensúlyozottan térnek haza
nap mint nap.
Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy segítséget kérjünk!
A Városi Bölcsõdében sószobát szeretnénk kialakítani az odajáró
gyerekeknek. A gyermekek napirendjébe a szakmai irányelveknek megfelelõen illeszkedik a sószoba használata. Az a tapasztalat, hogy a légzõszervekre jótékony hatást gyakorol, és a bölcsõdékben — ahol már kialakítottak ilyet — kevesebb a légúti megbetegedések száma. Ennek megvalósításához kérnénk az Önök
segítségét és támogatását! Anyagi támogatásukat a bölcsõdébe
várjuk: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 126.
Szülõk

A „Tegyünk Értük Együtt” Kiemelten Közhasznú Alapítvány
(8000 Székesfehérvár, Piros Alma u. 2.,
adószám: 18502851-1-07) meghirdeti a

2009. évi Miss Roma Hungary
szépségversenyt,
melynek gyõztese képviseli Magyarországot
a pozsonyi Miss Roma Europe szépségkirálynõ-választáson.
Várjuk azon hölgyek jelentkezését, akik 2009. június 1-jéig betöltik a
18. életévüket, illetve a jelzett idõpontig nem töltik be a 25. életévüket
és magyar állampolgárok.
Jelentkezési határidõ: 2009. július 20.
Regisztrációs díj (melyet átutalással kérünk): 2.500 Ft.
Számlaszámunk: 11746040-20025287.
Jelentkezéskor, kérjük, küldje el önéletrajzát, egy egészalakos képét, illetve egy portréfotóját.
Jelentkezésüket a következõ címre várjuk:
„Tegyünk Értük Együtt” Kiemelten Közhasznú Alapítvány,
7000 Sárbogárd, István u. 93., telefon: 06 (25) 465 238
(9.00–17.00 óráig), illetve a missroma.hun@indamail.hu
e-mail címen is!
A Kiemelten Közhasznú Alapítványt támogatja:
Bangó Margit Kossuth-díjas elõadó és
dr. Világosi Gábor, az országgyûlés alelnöke.

Természetjáró-hírek
A városi bizottság következõ túrájára — a kiadott éves tervtõl eltérõen — június 13-án kerül sor. A gyalogtúra helyszíne a Tihanyi-félsziget nyugati oldala. Indulás 6 órakor a mûvelõdési ház
elõl.

Köszönet a szavazatokért!
Köszönet azért a csodálatos napért, amelyet vasárnap szereztek
minden nemzeti érzelmû embernek! Köszönet minden szavazóköri delegáltnak, aktivistának, a Magyar Gárdának, a helyi sajtónak a tárgyilagos tájékoztatásért, és minden egyes ránk szavazó
állampolgárnak!
A vasárnap délután jövõ esõ már reményt adott egy szebb és jobb
jövõ eljöveteléhez, de a koronát vasárnap este 10 után tették a fejünkre szimpatizánsaink és szavazóink. 5 napja alakultunk, és 5
nap alatt olyat értünk el, amit soha senki más nem tud tõlünk elvitatni. Gyõzött a programunk: Magyarország a magyaroké, a közbiztonság létbiztonság, jogbiztonság. A magyar föld legyen a magyaroké!
Sárbogárdon második a Jobbik! Számoljon velünk mindenki,
mert amit ígértünk, azért kiállunk, mindenkit megvédünk, akit
mások bántani akarnak, mert a biztonság reményt adhat mindenkinek egy szép, közös jövõhöz.
A Jobbik szervezõi, a Magyar Gárda tagjai

Heti idõjárás
Péntektõl szárazabb, több fokkal
hidegebb léghullámok érik el Kárpát-medence térségét. Sok napsütés mellett már csak néhol alakulhat ki futó zápor, egy-egy zivatar. A
légmozgás eleinte többfelé megerõsödik, késõbb országszerte
jelentõsen mérséklõdik. Az évszakhoz képest kissé hûvös hétvégén (vasárnap hajnalban) a derült, szélcsendes tájakon akár
5 fok alá is süllyedhet a hõmérõ higanyszála. Ezzel szemben a
jövõ hét elején jelentõs felmelegedés valószínû, nagy az esély a
kánikulai meleg kialakulására.
www.metnet.hu
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Aranylabda Kupa U11

Korosztályos csapatunk csoportját megnyerte, az elõdöntõ mindkét mérkõzésén
gyõzelmet aratott Nagylók ellen, és bejutott a megyei hatos döntõbe.
2009. június 5-én Kálozon Martonvásár és
Dég csapatával játszottunk az A csoportban. A mérkõzések nagypályán, 2x20 perces játékidõvel, folyamatos cserékkel zajlottak.
16.00 órakor Martonvásár csapatával
kezdtünk. A várakozásnak megfelelõen
egy nagyon erõs ellenféllel találtuk szemben magunkat. Hibáinkat kegyetlenül kihasználták, és megérdemelten arattak
gyõzelmet.

Martonvásár–LSC Sárbogárd
3-0 (1-0)
Ezután a csoportunkban Dég megverte
Martonvásárt 1-0-ra.
18.00 órakor Dég ellen játszottunk. A döntõbe jutáshoz 5 góllal, a III. helyért 2 góllal
kellett volna nyernünk. Sajnos csak egyet
sikerült rúgni, ezért csapatunk az V. helyért játszhatott.

LSC Sárbogárd–Dég
1-0 (0-0)
19.00 órakor az Alba Regia csapatával találkoztunk. Kissé csalódottan és fáradtan
futottunk ki a pályára. Fordulatos mérkõzésen, döntetlen után, 11-es rúgásokkal
dõlt el az V. hely sorsa Ebben jobbnak
bizonyultunk (5-4).

LSC Sárbogárd–Alba Regia
2-2 (1-0)
A 2008/2009-es U13-as bajnokság elsõ 6
helyezettje:
I. helyezett

Nádasladány

II. helyezett

Martonvásár

III. helyezett

Dég

IV. helyezett

Iváncsa

V. helyezett

Sárbogárd

VI. helyezett

Alba Regia

Az LSC Sárbogárd csapata: Sümegi Zsolt,
Pajor Tamás, Goldberger Marcell, Németh Kristóf, Léhmann Balázs, Demeter
Dávid, Freschli Barnabás, Husvéth Zsolt,
Csendes Ádám, Luczek Roland, Németh
Attila, Szunyogh Richárd, Keresztes Imre,
Szente Máté, Farkas József, Molnár Tamás, Simon Csaba, Kovács Kornél.
A hatos döntõ legfiatalabb játékosállományával szép, technikás focit játszva elnyertük a közönség szimpátiáját. Jövõre még
erõsebbek és jobbak leszünk.

2009. június 7-én délelõtt a sárbogárdi focipályán 6 település U11-es csapata mérte
össze tudását. A (Sárbogárd, Mezõfalva,
Polgárdi) és B (Holler FC, Aba, Perkáta)
csoportban mérkõztek a csapatok. Pálya:
60x40 m, kapu: 5x2 m, létszám 7+1, játékidõ: 2x15 perc.
Elsõ mérkõzésünket Mezõfalvával játszottuk. Magabiztosan, szép játékkal nyertünk
3-0-ra. Ezután Polgárdi verte 1-0-ra Mezõfalvát. A döntõbe jutásért le kellett gyõznünk Polgárdit, ami sikerült is. Nagyszerû
helyzetkihasználással 5-0-ra nyertünk.
A döntõben Perkáta várt ránk. A rossz
kezdést tovább tudtuk fokozni, és 25 perc
után már 3-0-ra vezetett az ellenfél. Nagy
hajrával csak a szépítés sikerült. A végeredmény 3-2 Perkátának. Megérdemelték a gyõzelmet.
A torna végeredménye:
I. helyezett
Perkáta
II. helyezett
LSC Sárbogárd
III. helyezett
Holler FC
(Dunaföldvár)

IV. helyezett
Polgárdi
V. helyezett
Aba
VI. helyezett
Mezõfalva
A csapatok oklevél-, érem- és kupadíjazásban részesültek.
Különdíjat kapott a legjobb mezõnyjátékos: Mészáros Máté (Perkáta), a legjobb
kapus: Kovács Ádám (Mezõfalva).
A góllövõknél az elsõ három játékost jutalmaztuk. A 3. helyen Kiss Roland (Sárbogárd), a 2. helyen Mészáros Máté (Perkáta) végzett. A gólkirály: Kovalovszki
Máté (Holler FC) lett.
Az LSC Sárbogárd csapata: Simon Csaba,
Horváth Ákos, Ratalits Dávid, Barabás
József, Demeter Dávid, Barabás Tamás,
Kiss Roland, Kovács Roland, Fekete Patrik, Molnár Tamás, Buzás Ádám, Szente
Máté, Vagyóczki Patrik, Szabó Ádám.
Köszönet a támogatóknak: Demeter Zoltán, Molnár Imre, Sáfrány Zoltán, Simon
Lászlóné, Freschli Gábor, Luczek Tibor.
Pajor László, LSC Sárbogárd

Csukovics László-emléktorna
Június 6-án Székesfehérváron, a Sóstói Stadionban rendezett a Videoton Labdarúgó
Közalapítvány nemzetközi tornát 4 (1998, 1999, 2000, 2001) korosztály részére. Korosztályonként 8 csapat szerepelt. Mindegyik évfolyamban indult egy megyeválogatott. Az
1998-as megyeválogatottban Demeter Dávid (Sárbogárd), az 1999-es megyeválogatottban Barabás József (Sárszentmiklós) szerepelt. Teljesítményükre, játékukra büszkék lehetünk. Meghívásuk bizonyíték rá, hogy körzetünkben jó az utánpótlás-nevelés.
Gratulálok, srácok, további sok sikert!
Pajor László, LSC Sárbogárd

Gratulálok a srácoknak, köszönöm a támogatók segítségét!
Pajor László, LSC Sárbogárd

Minden nap 8 órányi mûsor Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Sárszentmiklós–Pálhalma 1:1 /1:0/
Sárszentmiklós, 300 nézõ, vezette: Závodka Csombor.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Vámosi, Szabó G., Szarka, Huber, Markovics, Emperger /Arany/, Berényi, Král
/Csanaki/. Edzõ: Masinka László.
Pálhalma: Hauer, Antal, Szabó, Csorba,
Tóth, Vörös /Papp/, Bartha, Dudás, Fehér,
Idei /Romhányi/, Cséza. Edzõ: Nagy Zoltán.
Az idõjósok beharangozása ezen a napon
telitalálat volt, mert elõrejelzésüknek
megfelelõen szinte végig szakadó esõben
játszottak a csapatok, mely rá is nyomta a
bélyegét a mérkõzésre.
Mindettõl függetlenül lendületesen kezdett csapatunk az elsõ játékrészben igencsak gyengén játszó vendégcsapat ellen, és
ennek megfelelõen már a 21. percben vezetést szereztünk, amikor a bal oldalról beadott labdába a kapu elõtt Král spiccel beleért, és labda a hálóban kötött ki, 1:0.
A félidõ hátralévõ részében kézben tartottuk a mérkõzést, de helyzeteinket nem
tudtuk gólra váltani.
A második játékrész elején ott folytattuk,
ahol abbahagytuk, majd fokozatosan magához ragadta az irányítást a vendégcsapat. Ekkor már szemmel látható volt, hogy
játékosainknak nem igazán fekszik az
igencsak mély talajú pálya. Ezt a lehetõséget használta ki a vendégcsapat, ami a 89.
percben gólt eredményezett, amikor egy
lepattanó labdát Csorba 12 méterrõl lõtt a
hálóba, 1:1.
Összegezve a látottakat, és ennek során figyelembe véve a vendégcsapat második
félidõben nyújtott teljesítményét: igazságos eredmény született. Az is tény, hogy
nekünk már az elsõ játékrészben el kellett
volna dönteni a mérkõzést, valamint az is,
hogy a játékvezetõ (aki a bajnokság során a
Pálhalma mérkõzéseinek javarészét dirigálta) szinte szemmel láthatóan gólt akart

rúgatni a vendégcsapattal, melyet a sok ellenünk befújt szabadrúgással erõsített.
Lehetne tovább elemezni a történteket, de
meggyõzõdésem: ha száraz pályán játsszuk
a mérkõzést, biztos gyõzelmet szerzünk.
Kár volt ezért a mérkõzésért, mert ezzel
már szinte biztos, hogy kiszálltunk az
ezüstéremért folytatott harcból, és a hétvégén mindenképpen nyernünk kell, hogy
a bronzérem is biztosan meglegyen, természetesen bicskei gyõzelem esetén, mely
csapat Pálhalmával játszik.
Az eddigi állás szerint a záró mérkõzést
Kápolnásnyéken játsszuk a már bajnok Alba Regia ellen.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Pálhalma 3:1
Ezen a mérkõzésen megmutatták a fiúk:
ha kell, tudnak játszani. De elõvigyázatosságból ezt ne vegyék dicséretnek.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia
29 21 3 5 54-25 66
2. Kápolnásnyék
29 20 1 8 59-26 61
3. Sárszentmiklós
29 19 2 8 77-30 59
4. Bicske
29 18 4 7 83-35 59
5. Pálhalma
29 15 6 8 58-29 51
6. Martonvásár
29 14 6 9 47-36 48
7. Sárszentmihály
29 15 6 8 59-52 45
8. Kisláng
29 11 6 12 44-45 39
9. Polgárdi
29 9 9 11 31-41 36
10. Sárosd
29 10 5 14 40-49 35
11. Pákozd
29 10 2 17 52-53 35
12. Bakonycsernye
29 9 3 17 29-65 30
13. Pusztavám
29 7 5 19 35-69 26
14. Szabadegyháza
29 7 3 19 41-66 24
15. Aba-Sárvíz
29 6 6 17 37-72 24
16. Etyek
29 5 2 22 42-95 17
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.
A Kápolnásnyék–Szabadegyháza mérkõzést a 44. percben lefújták, ugyanis az egyik kiállított kiütötte a bírót,
aki 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Femol-csoport
eredményei:
Adony–Káloz 2-3 (2-0)
Gólszerzõk: Tamon (2), illetve Balogh,
Stivi, Májer. Kiállítva: Glonczi, Lelkes
(Adony). Ifjúsági mérkõzés: 0-3.
Mezõszilas–Sárbogárd 0-3 (0-1)
Gólszerzõ: Bõhm (3).
Mezõfalva–Dég 5-2 (3-0)
Gólszerzõk: Rajna (4), Tauz, illetve
Dudar, Rácz. Ifjúsági mérkõzés: 4-4.
Seregélyes–Tác-Csõsz 9-3 (4-1)
Gólszerzõk: Belovai (3), Szûcs (3), Kosaras, Ács, Takács, illetve Finta (öngól),
Zagorecz, Pál. Az ifjúsági mérkõzés
elmaradt.
Jenõ–Nagyvenyim 3-3 (2-0)
Gólszerzõk: Kormány, Kiss, Tóth, illetve
Papp (2), Pikánszky. Kiállítva: Tóth, illetve
Eszényi. Ifjúsági mérkõzés: 4-5.
Lajoskomárom–Baracs 0-2 (0-2)
Gólszerzõk: Suhajda, Bartók. Ifjúsági
mérkõzés: 1-5.
LMSK–Cece 3-2 (0-1)
Gólszerzõk: Kovács, Nyikos, Balázs, illetve Király, Vangler. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
A Femol-csoport állása:
1. Káloz
29 22 3 4
2. Baracs
29 20 4 5
3. Mezõfalva
29 19 4 6
4. Lajoskomárom
29 17 4 8
5. Adony
29 18 - 11
6. Seregélyes
29 16 3 10
7. Sárbogárd
29 15 3 11
8. LMSK
29 10 10 9
9. Mezõszilas
29 11 6 12
10. Nagyvenyim
29 11 6 12
11. Jenõ
29 9 7 13
12. Enying
29 9 6 14
13. Cece
29 7 7 15
14. Dég
29 6 8 15
15. Tác-Csõsz
29 1 6 22
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

84-36
71-29
71-27
77-49
83-47
74-44
46-45
49-52
55-62
56-66
55-76
49-69
37-51
34-62
30-90

69
64
61
55
54
51
48
40
39
39
34
33
28
26
9

Lepsény–Cece 3-2 (0-1)
Lepsény, 50 nézõ, vezette: Bocsi Lajos.
Lepsény: Juhász, Varga, Kovács, Csóka, Balázs, Gombor,
Hornyák, Keresztes J. (Nyikos), Tombor, Rábai, Keresztes A.
Cece: Kimiti Z., Tóth, Pintér, Király L., Kimiti L. (Budai), Fülöp,
Hegedûs, Klazer, Horváth (Juhász), Vábró, Király G.
Szakadó esõben, irreális talajú pályán kezdõdött a mérkõzés gyér
számú közönség elõtt. A 2. percben Fülöp távoli lövése száll kapu
fölé. 8. perc: Hegedûs szabadrúgását Király G. csúsztatta a hálóba, 0-1. 17. perc: Balázs lövését védi Kimiti. 22. perc: Keresztes A.
kerül gólhelyzetbe, 10 méteres lövését védi a kapus. 30. perc: Kovács szabadrúgását Balázs fejeli kapura, Kimiti védi a fejest. 33.
perc: Fülöp veszélyezteti a hazai kaput, lövése kapu mellé száll.
41. perc: Tombor távoli lövése száll kapu mellé. 50. perc: Fülöp
szabadrúgását Király G. fejeli kapura, a kapus védi a fejest. 54.
perc: Pintér szabadrúgását hárítja Juhász. 59. perc: Gombor szabadrúgása a sorfalról vágódik a mezõnybe. 67. perc: ismét
Gombor végez el szabadrúgást, a labda Balázs elé kerül, és ki-

egyenlíti a hátrányt, 1-1. 74. perc: újra Gombor a fõszereplõ, szabadrúgását Vábró még kifejeli, a kifejelt labda Kovács elé kerül,
aki a hálóba lõ, 2-1. 78. perc: szabadrúgáshoz jut a hazai csapat a
kaputól mintegy 30 méterre. Nyikos jól eltalált lövése a hálóban
köt ki, 3-1. 81. perc: Csóka lövését védi Kimiti. 87. perc: Tóth
szabadrúgását Vábró lövi a hálóba, 3-2.
Szoros mérkõzésen a szerencsésebb hazai csapat gyõzött.
Ifjúsági mérkõzés: Lepsény–Cece 3-2 (1-2)
Vezette: Tímár Lóránd. Ifjúsági csapatunk már 2-0-ra is vezetett.
Innen fordított a lelkes hazai csapat. Góllövõk: Lakatos Károly,
Kovács István.
Június 14-én (vasárnap) ifjúsági és felnõtt csapatunk 15.30 és
17.30 órakor hazai pályán Mezõfalva csapatát fogadja.
Hajrá, Cece!
Pozsár László
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Pünkösdi királyság Kalocsán
A Siófok KC serdülõ csapatai — Zámbó
Tibor irányításával — szép sikereket értek
el a kalocsai X. Nemzetközi Pünkösd Kupán. Az 1992/93-as korosztály az igen értékes 3. helyezést érte el, míg a mezõszilasi
utánpótlásra épülõ 1994/95-ös csapat újra
tornagyõztes lett.

Eredmények
1992/93-as korosztály
Siófok KC–Láng SK 16:12
Gól: Grübl (3)-Erdõs (1)-Varga (12).
Siófok KC–Goldberger 29:16
Gól: Pinczési(2)-Erdõs (3)-Varga (13)Grübl (6)-Fodor (2)-Káldi (1)-Raffael B.
(1)-Zámbó (1).
Siófok KC–Debrecen SI 11:12
Gól: Pinczési (1)-Erdõs (1)-Varga (6)Grübl (1)-Fodor (1)-Zámbó (1).
Mivel a Láng SK megverte a Debrecen
SI-t, a vereség ellenére jobb gólkülönbségünk miatt csoportelsõ lett a csapat.

Elõdöntõ
Siófok KC–DVSC I. 11:27
Gól: Pinczési (1)-Varga (6)-Grübl (2)Fodor (1)-Zámbó (1).

A 3. helyért
Siófok KC–II. 22:17
Gól: Pinczési (3)-Erdõs (3)-Varga (7)Grübl (7)-Fodor (2).
Varga Nikolett bekerült a torna különdíjazottjai közé.

1994/95-ös korosztály
Siófok KC–Kocsola 30:14
Gól: Jakab (1)-Schneider(8)-Bozsovics
(10)-Raffael Aranka (1)-Csendes (4)Pincz (2)-Schmidt (2)-Somogyi (2).
Siófok KC–Csepel 28:13
Gól: Jakab (4)-Zádori (2)-Schneider (9)Bozsovics (6)-Csendes (4)-Schmidt (1)Somogyi (2).
Siófok KC–Kóka 34:10
Gól: Jakab (3)-Zádori (3)-Schneider (4)Bozsovics (11) - Raffael A. (1)-Csendes
(5)-Schmidt (2)-Somogyi (5)
Siófok KC–Bp. Spartacus 21:20
Gól: Jakab(2)-Schneider (12)-Bozsovics
(3)-Schmidt (2)-Somogyi (2).

Döntõ
Siófok KC–Szekszárd UKSE 22:14

Gól: Schneider (12)-Raffael A. (1)-Csendes (4)-Schmidt (4)-Somogyi (1).
A torna legtechnikásabb játékosa: Schneider Éva.
Tornaválogatott: Bozsovics Rita.
A csapatok felkészítõje: Zámbó Tibor.

Utánpótlás torna — U9, U11
2009. június 6-án a tabi „JO-KO-SZA” kupát rendezték meg,
meghívott csapatok részvételével. Köszönhetõ ez annak a ténynek, mely az LSC Sárbogárd és a tabi sportkör elnöksége között
alakult ki. Az U9-es tornára meghívott csapatok: Siófok, Tamási,
Sárbogárd és a tornát rendezõ Tab csapata.
Eredmények: Sárbogárd–Siófok 11:1, Sárbogárd–Tamási 3:1,
Sárbogárd–Tab 4:4, büntetõrúgásokkal 4:2.
Habár a Mészöly Géza Általános Iskola tanulói jutalomkiránduláson vettek részt, és egyéb okok miatt is a csapat létszáma 1 fõ 10
évessel lett kiegészítve, és versenyen kívül indulhatott mégis megnyerte a tornát, mely az eredménybõl is látható. Gond volt az is,
hogy a szülõket egyes személyek félrevezették, nem tartották fontosnak ezt a tornát. A sportkör elnöksége neheztel azokra, akik
nem vették komolyan a gyerekek versenyeztetését. De nélkülük is
bizonyított a csapat — tartalékosan is hozták a sikert Sárbogárdnak.
A gyerekek sírva fakadtak, amikor a kupát a másik csapat vehette
át helyettük. Nehezen értették meg, hogy náluk egy túlkoros játszott, és ezt a versenykiírás nem tette lehetõvé. A torna gólkirálya
címet viszont Horváth Attila 6 góllal érdemelte ki. A csapat névsora: Horváth Zsombor, Horváth Attila, Lakatos Krisztián, Szabó Bálint, Szálka Márk, valamint a túlkoros Varga Ádám.
A mérkõzéseket 5+1 fõvel, 5x2 m-es kapura játszották.
Az U11-es korosztály meghívott csapatai: Enying, Tamási, Sárbogárd, Tab I., Tab II.
Ebben a korosztályban minden csapatot felülmúlt játékban és
sportszerûségben a csapat. Öröm volt látni a fiúk teljesítményét.

Mindent besöpört Bruzsa Sándor, Rohonczi Marcell, Márkovics
Dániel, Horváth István, Sükösd Gergõ, Barabás Tamás, Petõ
András és Kiss Roland.
A torna gólkirálya címet két sárbogárdi játékos: Sükösd Gergõ és
Barabás Tamás kapta, mindketten 5-5 gólt rúgtak. Szép volt, fiúk
és szülõk!
Az LSC Sárbogárd vezetõsége köszöni a szülõknek, hogy annyian
elkísérték és buzdították gyermekeiket a mérkõzéseken.
Az elnökség úgy határozott, hogy kupával és aranyéremmel díjazza az U9-es korosztály tornán részt vett játékosait. Ezt a díjátadást
az utolsó hazai, megyei II. o. mérkõzés elõtt (2009. június 14-én) a
sportkör pályáján, mérkõzés elõtt adja át, a két felsorakozott
csapat elõtt.
Még egyszer köszönjük a szülõknek a nyújtott támogatást, a játékosoknak a nyújtott teljesítményt!
G. F.

FELHÍVÁS
A pusztaegresi focipályán juniális kupát rendeznek
június 13-án 9 órától. Nevezési díj: 600 Ft/fõ.
Az elsõ három helyezett díjazásban részesül.
Nevezni a helyszínen Magyar Zoltánnál lehet.
Szervezõk
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Konrád György Sárbogárdon
Konrád György író, szociológus volt a vendége a sárbogárdi könyvtárnak hétfõn este, részben annak apropóján, hogy a
könyvhétre jelent meg új kötete, egy
trilógia harmadik része: a „Harangjáték”.
A jeles szerzõ elsõ könyve, „A látogató”
éppen 40 éve jelent meg — ezzel kapcsolatos emlékeit idézte fel elsõként, Gyöngyössy Csaba közremûködésével.
Szabatosan fogalmazva, finom humorral,
hivatását jellemzõ éleslátással nyújtott betekintést életének kalandos folyamába,
szimpatikus személyiségébe, érdekes kis
történetek révén.
Megtudhattuk, hogy Berettyóújfalu volt
eredetileg az otthona, ahonnan azonban a
zsidóüldöztetés miatt tizenévesen menniük kellett nõvérével. Szüleit megsemmisí-

tõ-táborba vitték. Erzsébetvárosban járt
gimnáziumba, és itt lett késõbb gyermekvédelmi felügyelõ. Itteni élményei ihlették
elsõ könyvét is, mely nagy siker lett itthon
és külföldön is.
A 60-70-es évek szellemi, kulturális és történelmi környezete azonban nem igazán
kedvezett az irodalomnak és a kritikusoknak. Konrád György mégis az ellenzéki
írók soraiba lépett, vállalva a rendszer zaklatásait, börtönt, cenzúrát, mellõzöttséget.
15 éven át betiltott író volt. Mûvei
szamizdat sokszorosításban jelentek meg,
illetve külföldön adták ki õket.
Befejezésül a „Kakasok bánata” és a „Harangjáték” címû könyveibõl olvasott fel
ízelítõt.
Hargitai Kiss Virág

A Múzeumbarát Kör és a József Attila Mûvelõdési Központ szervezésében
a XVIII. Sárbogárdi Napok alkalmából

ÉREMGYÛJTÕ-KIÁLLÍTÁS nyílik
2009. június 15-én, hétfõn, 18 órakor a József Attila Mûvelõdési Központban.
A kiállítást megnyitja: dr. Fülöp Gyula régész.
A kiállítás megtekinthetõ június 15-étõl 21-éig, hétköznap 13–18 óráig,
hétvégén 10-tõl 18 óráig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Életed útját magad választod,
Válassz hát úgy, ha egyszer
Elindulsz, nincs már visszaút."
(Kodály Zoltán)

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk
a Mészöly Géza Általános Iskola

BALLAGÁSI
ÜNNEPÉLYÉRE,
MELYET

Az Én Sárbogárdom

2009. június 13-án 9.30 órakor
tartunk.

Az Én Sárbogárdom címû képzõmûvészeti pályázatra érkezett mûvekbõl nyílik
kiállítás a volt községháza kiállítótermeiben,

A Mészöly Géza Általános Iskola
tanulói, nevelõi

2009. június 18-án 18 órakor.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Múzeumbarát Kör!

Juniális Pusztaegresen
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt,
kicsiket és nagyokat egyaránt,

2009. június 13-án 9.00 órai kezdettel
egy gyermeknappal egybekötött juniálisra.
Rendezvényünkön mindenki megtalálhatja a magának való elfoglaltságot.
Lesz foci, melyre a nevezési díj 600 Ft,
a gyerekeknek egész napos versenyek és vetélkedõk
(lufifújóverseny, fakanálhajítás, szörpivás,
kerékpáros ügyességi verseny stb.), ingyenes légvár.
A versenyeken résztvevõket díjazzuk!

Természetesen senki nem marad éhesen:
babgulyás — 400 Ft, halászlé — 400 Ft.
Jó szórakozást kívánunk!
Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület tagjai

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk
a Mészöly Géza Általános Iskola

TANÉVZÁRÓ
ÜNNEPÉLYÉRE,
MELYET
2009. június 18-án 17 órakor
tartunk.
A Mészöly Géza Általános Iskola
tanulói, nevelõi

Közlemény
A június 20-ára hirdetett „Négykezes
zongorakoncert” megrendezésére
szeptemberben kerül sor,
a kórushangversenyre június 28-án.
Bogárd-Dal Egyesület
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

Nagymamaféle göngyölt hús
Hozzávalók 4 személyre: 4 nagy szelet hátszín, 15
dkg sertéstarja, 15 dkg nyers füstölt sonka, 2 fej
hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1/2 teáskanál frissen
õrölt bors, 1 dl tejföl, 1 evõkanál liszt, 2 teáskanál
pirospaprika, olaj, só.
Az egyik hagymát lereszeljük, és hozzáadjuk a darált
sertéshúst meg a füstölt sonkát. Borssal, pirospaprikával, zúzott fokhagymával és majoránnával ízesítjük. A hátszínszeleteket alaposan kiveregetjük, besózzuk, és az egyik oldalára kenjük a tölteléket.
Összegöngyöljük, és fehér zsineggel átkötözzük.
Forró olajba helyezzük, és minden oldalon hirtelen
megpirítjuk, majd kivesszük és félretesszük. A
visszamaradt zsiradékon üvegesre pároljuk a másik,
kockára vágott hagymát, meghintjük pirospaprikával, és visszahelyezzük a roládokat. Kevés vízzel felöntjük, és lefedve kb. 30 perc alatt puhára pároljuk.
Az elfõtt nedvességet idõközben pótolni kell. A lisztet csomómentesre keverjük a tejfölben, majd
behabarjuk vele a paprikás szaftot. Burgonyafánkot
és ecetes uborkát kínálhatunk mellé.

Krumplisaláta
Hozzávalók: 1 kg krumpli, két nagy fej hagyma, ecet,
cukor, só.
A hagyományos magyar krumplisalátát mindenféle
ételhez adjuk, de önálló köretnek is használjuk, például rántott ételekhez, illetve alap lehet további
salátákhoz is.
Ecettel, cukorral, kevés sóval hagyományos salátalevet készítünk (lehet jó ecetes, hogy a krumplit is átjárja), beletesszük a felkarikázott hagymát. A
krumplit hajában megfõzzük, még forrón meghámozzuk, és belekarikázzuk a salátalébe. Mire teljesen kihûl, már ízletes, de csak egy nap érlelés után
lesz igazán finom.
Krumplisalátát készítünk a majonézes krumplihoz
is. A kész, összeérett krumplisaláta levét leszûrjük és
tartármártásra cseréljük. Szintén köretnek és salátának adjuk, de hidegtálak alapsalátájaként is
sokszor használjuk.

Rózsika-szelet
Hozzávalók: 1/4 kg liszt, 1/4 kg porcukor, 1/4 kg vaj,
esetleg margarin, 1/4 kg dióbél, 1 tojás, rum, 1/2
kávéskanál sütõpor, 2 kávéskanál kakaó, gyümölcsíz.
A lisztet, cukrot, vajat, diót összegyúrjuk a tojással,
sütõporral és rummal. Kétfelé osztjuk. A tészta felét
tepsire tesszük, és megkenjük gyümölcsízzel. A tészta másik felébe belegyúrjuk a kakaót, kisodorjuk, és
betakarjuk vele a lekvárral megkent lapot. Lassú
tûznél megsütjük. A tetejét csokoládémázzal bevonjuk.
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JAVASLAT
— Hát mi a baj, uram? Látom, fel van kötve a karja. Nézze, nekem csupa
kék-zöld a lábam szára. Ön is az áruházláncban járt rosszul? Nem csodálnám. Kemény harc volt. Nem mondom, nekem sikerült öt darab sajtot szereznem, sok otthon a gyerek, és sajnos, mind szereti a sajtocskát. Én magam
sem vetem meg, ez az igazság. Az ötbõl egyet a sógoromnak szántam, õ
ugyanis szerzett a családomnak két kiló paradicsomot, amikor akció volt.
Megmondom az igazat, szégyenkeztem, amikor én is bevetettem magam a
küzdelembe. Teljesen úgy viselkedett ott a nép, mint amikor a malacok ellökik egymást az anyjuk csecse elõl azzal sem törõdve, hogy a testvérkéjük
éhen pusztul. Nekem például rendesen összerugdosták a bokámat. Állítólag
az országban haláleset is elõfordult a sajtakció során. Elismerem, szép elgondolás volt az áruházlánc részérõl, hogy hirtelenül és alaposan levitték
egy-egy órára valamelyik árucikk árát, hiszen a mai viszonyok között minden
forintocskát meg kell fognia egy családnak, de nézze, uram! Nem kellemetlen, hogy eközben tisztára állattá alacsonyítják az embert? Teljesen kivetkõzött ott a tömeg az emberi mivoltából. Azok az elvadult tekintetek! Bevallom, én is félrelöktem egy pasast, amikor elém tolakodott a polcnál. Úgy ellöktem, hogy csak úgy nyekkent a padlón. Közben egy kövér nõ a lábamat
rugdosta, csupa vér lett a zoknim. Azt ordította, hogy disznó vagyok, mert a
könyökömmel kinyomom a belét. Úgy áll a dolog, uram, hogy bizonyos helyzetekben egy lelkiismeretes családapa nem latolgathat. Ha harc, hát legyen
harc. Nekem a család mindennél fontosabb. De mindennél! Szép dolog az
udvariasság, de ha a gyerekeim betevõ falatjáról van szó, lemállik rólam az
udvarias európai polgár máza. Álljak félre talán? „Tessék parancsolni, Öné
az elsõség, hölgyem.” Ebbõl ma nem élünk meg. Tudja, kik alszanak az aluljárókban, kik kukáznak, hogy hazavihessenek néhány forintot? Hát azok,
akik udvariasan félreállnak. És tudja, kik építtetnek luxuspalotákat, kik
ülnek a miniszteri, vezérigazgatói bársonyszékekben? Akik kíméletlenül
félrelöknek, a földbe taposnak mindenkit. Ami ott az áruházban történt
velünk, az kicsinyítve magában foglalta az egész társadalom mûködését.
— Én elhiszem, hogy a kormány jó szándékú. Azt mondják, a miniszterelnök
egy forintért vállalta a miniszterelnökséget. Nyilván nem a haszonlesés hajtja õt. Mindig mondja, hogy egyetlen célja van: kiemelni az országot a válságból. Lehet, hogy naiv vagyok, de volna egy korszakalkotó javaslatom. Mindenki tudja, hogy azok odafönn a legpénzesebb emberek az országban. Milliárdjaik vannak, mi meg megöljük egymást egy darab sajtért. Õk maguk
hangsúlyozzák naponta többször is, mennyire fontos nekik a válságból való
kilábalás. Javaslatom a következõ. Dobjanak össze egy kalapba a milliárdjaikból egy komolyabb összeget. Nem mondom, hogy mindent. Nem kívánom,
hogy oda kelljen menniük kukázni. De ha tényleg fontos nekik az ország
ügye, legyenek képesek lemondani néhány luxusjárgányukról, csendes-óceáni kiruccanásról. Szerintem a nemzetgazdaság azonnal megérezné ezt a
vérátömlesztést. Nincs igazam?
— Na de azt hiszem, én következem az orvosnál. Tudja mit? Menjen be elõttem, elõre engedem. Ha jól megnézem, magát löktem föl a sajtos polcnál,
tán a karja is eltörött. Tartsunk össze, nem igaz?
(L. A.)

Hangfoglalás
A Hangfoglaló Hétfõ elnevezésû játék keretében a Hangszeresek Országos Szövetsége valamint a Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége arra kérte az általános és középiskolásokat, hogy május 25-én legalább négyfõs csoportokban adják elõ a „Zene nélkül mit érek én” címû
Máté Péter-szerzeményt. A dalt videokamerával kellett rögzíteni, és a
felvételt föl kellett tenni a netre. A legjobb ötrõl a közönség szavazással
dönt, az elsõ helyrõl pedig szakmai zsûri. A nyertes hangszereket és
hangtechnikai berendezéseket kap 1 millió forint értékben.
A Mészöly Géza Általános Iskola 6. a osztályából 18 lelkes diák Szénásiné
Szabó Mariann vezetésével, Sinka Attila szintetizátoros kíséretével vállalkozott erre a feladatra. Több próba után elkészült a felvétel, amire június 12-én éjfélig lehet szavazni a www.hangfoglalasonline.hu weboldalon, a kisfilm megtekintésével.
Kattintsanak rá!
Hargitai Kiss Virág
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a miklósi iskolából

Elismerések
Tóth Lászlóné, iskolánk gyermekvédelmi felelõse csütörtökön
Budapesten, a pedagógusnap alkalmából történõ kitüntetések
átadó ünnepségén Hiller István oktatási és kulturális minisztertõl
Teleki Blanka-díjat vehetett át. A díjat elsõ alkalommal 2008-ban
nyerhették el azok a pedagógusok, akik nevelõ–oktató, fejlesztõ
munkájuk során kiemelkedõ eredményességgel, odaadással tevékenykedtek a hátrányos helyzetû, halmozottan hátrányos helyzetû, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást
igénylõ gyermekek, tanulók segítésében.
Palásti Vincéné a sakk területén kiemelkedõen sikeres, több évtizedes felkészítõ pedagógusi munkájáért Székesfehérváron
ugyanezen a napon vehette át a megyei közgyûlés által adományozott Gróf Klebelsberg Kunó-emlékérmet.

Tanévzáró
Iskolánk tanévzáró ünnepélyét és a ballagást 2009. június 20-án,
szombaton, 9.30 órai kezdettel tartjuk.

Képzés
A Kun László Középiskola és Szakiskola Sárszentmiklósi Tagintézménye FELVÉTELT HIRDET a 2009/2010-es tanévre gimnáziumi képzésre. Jelentkezni lehet négy éves érettségi felkészítõ
képzésre, de beszámítható a jelentkezõ korábbi tanulmányai során szerzett elõképzettsége. A jelentkezés alapfeltétele a 8. osztályos általános iskolai bizonyítvány, valamint a tankötelezettség
korhatárának betöltése. A képzés során a tanulók a gimnáziumi
képzésre elõírt tantárgyakat tanulják. A tanulók a 12. évfolyam sikeres elvégzése után gimnáziumi érettségi vizsgával fejezhetik be
tanulmányaikat. Az oktatás hetente két alkalommal (hétfõn és

szerdán) esti tagozaton, délután 15.00 és 20.00 óra közötti idõben
történik!
Érdeklõdni és jelentkezni lehet az iskolában, vagy a 06 (25) 508
930-as telefonszámon.
Beiratkozás a gimnáziumi képzésre: június 22-én 15–18 óráig,
23-án, 24-én 07.30–15.00 óráig, augusztus 24-én 15–18 óráig,
26-án 07.30–15.00 óráig, 27-én 15–18 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges a személyi igazolvány, a legmagasabb
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok (az évfolyamba sorolás ezek alapján történik).
Középiskolánk tanulói jogosultak diákigazolvány igénylésére, és
a vele járó kedvezmények igénybevételére. A jogszabályi elõírásokban meghatározott feltételek szerint — alanyi jogon — családi
pótlék igénylésére is jogosultak.
A képzés tandíjmentes.
A képzést csak a szükséges jelentkezõi létszám megléte esetén indítjuk!

A teve meg a kisegér
Egyszer egy teve mit gondolt, mit nem magában, faképnél hagyta a gazdáját, s elindult
világgá. Kötõfék volt a fején, s a kötõfék hosszú szára vonszolódott a földön utána. Meglátja ezt egy kis egerecske, s hopp, szájacskájával megfogta a kötõfék szárának a végét,
hirtelen elébe iramodik a tevének, s megy elõtte, mintha õ vezetné.
— Na lám — cincogott a kis egér —, micsoda egy erõs egér vagyok én!
A teve nem szólott semmit, csak mosolygott magában, s szép csendesen mendegélt a
hencegõ egerecske után. Az meg csak cincogott tovább:
— Szép, szép, ó de szép, én vezetem a tevét!
Így cincogott, hencegett az egerecske, de egyszerre csak torkán akadt a nóta. Azám,
egy nagy folyó partjára értek: nosza, egerecske, vezesd át ezen a tevét!
— Elõre, elõre! Mit álldogálsz, hõs egér? Vezess át a folyón, hisz csak térdig ér! — szólalt meg a teve.
Felelte az egerecske:
— Van eszem, hogy nem teszem, mély ez a víz énnekem!
— No, mindjárt megmutatom, hogy nem mély — mondotta a teve, s azzal bement a folyóba, megállott a közepén.
— Látod-e, te kis egér, a folyó csak térdig ér!
— Azám, neked, de nem nekem! — válaszolt a kis egér.
— Ami neked térdig ér, megfúl abban az egér — így cincogott, aztán könyörgésre fogta:
— Gyere vissza, végy hátadra, vígy által a túlsó partra!
— Jól van — mondotta a teve —, általviszlek, de elõbb fogadd meg, hogy nem hencegsz többet.
Azt cincogta, nyöszörögte a kis egér:
— Esküszóval fogadom, magam többre nem adom, mint amennyit ér egy kis egér.

— Úgy legyen — mondotta a teve, s átvitte a folyón az egerecskét.
(La Fontaine)

Köszönet

A bölcsõdében 2009. május 29-én tartották a gyermeknapot. Ezúton szeretnénk megköszönni a szülõknek a soksok finomságot, amit a gyerekek szívesen fogyasztottak.
Ezenkívül köszönjük az Irka papírbolt felajánlásait, valamint Dévényi János segítségét, aki a játékok felújításában
volt a segítségünkre.
A bölcsõde dolgozói
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Június 13., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hétmérföld 9.35 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Készpénz
11.05 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 EgészségABC 12.30 Stílus 13.00 Ez mind megtörtént útban a fórum felé 14.40 Gyermekszínház 15.35
Magyar népmesék 15.45 Teknõc a láthatáron 16.15
Géniusz 16.40 A mi kis városunk 17.10 Therese nõvér
18.05 Therese nõvér.com 19.00 Luxor-sorsolás 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.05 Ötöslottó-sorsolás 20.20 Szeretõk 21.20 Tû a
szénakazalban 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.35
Filmklub – Szinetárral 23.36 Ütközések 1.30 Koncertek
az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 Ókori
harcosok 6.50 Digimonok 7.10 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 A
dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy,
doki? 13.40 A dadus 14.35 Tengeri õrjárat 15.35
Canterbury esetek 16.30 Egyedül nem megy 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Scooby Doo 2.: Szörnyek
póráz nélkül 21.15 Constantine – A démonvadász 23.35
Hé, szomszéd, mi a hézag? 1.15 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.45 Mókás állatvilág 10.20
414-es küldetés 10.55 Babavilág 11.25 Kalandjárat
11.55 Szurikáták udvarháza 12.25 Hegylakó 13.25
Charlie – Majom a családban 14.25 Száguldó vipera
15.25 GSG 9 – Az elit kommandó 16.30 Királyi kalamajka 18.30 Tények 19.05 Irigy Hónaljmirigy – Több, mint
három testõr 20.05 Ottalvós buli 21.45 Az idõjós 23.40
Noriega – A sors kegyeltje 1.35 Se füle, se farka, avagy
a meseírók beájulnak: Piroska és a farkas 2.25 Drága
testek 3.15 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 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 19.58 Zene 20.04 Állami félelem – Biztonsági elõkészületek Nagy Imre 1989-es újratemetésére 21.00
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Június 14., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Mobilvers 9.05
„Így szól az Úr!” 9.10 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.45 Egyházi naptár 10.00 Református magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.30 A bölcsesség kezdete 11.00 Ortodox liturgia 12.00 Hírek
12.10 TS – Moto GP 14.55 Szabadlábon Erdélyben
15.25 Szezon 2009 15.55 TS – Konföderációs Kupa
2009 17.55 A vadonban 18.55 Több, mint mozi – Filmmagazin 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni
nyár 19.55 Sporthírek 20.00 Panoráma 20.25 TS – Konföderációs Kupa 22.20 Hírek 22.25 Sporthírek 22.35
Gershon Kingsley-Michael Kunze: Raoul
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Receptklub 6.40
Digimonok 7.00 Kölyökklub 8.35 Winx Club 9.00 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.20 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.45 Star Wars – A klónok háborúja 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó
12.10 Doki 13.05 Magyar Autósport-magazin 13.25
Forma 1-magazin 13.50 A dadus 14.20 Szívek szállodája 15.15 Õslények kalandorai 16.20 Álnokok és elnökök
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 A gyûrûk ura 3.: A
király visszatér 0.05 Portré 0.40 Ments meg!
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 10.00 Dokik 10.25 Két testõr 10.55
Stahl konyhája 11.30 Quantum Leap – Az idõutazó
12.20 Miért pont Brian? 13.20 Flash Gordon 14.20
Smallville 15.15 A kiválasztott – Az amerikai látnok
16.15 Pénzeszsák 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Apósok akcióban 21.50 James Bond: Halj meg máskor! 0.25 Képírók 1.55 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel
11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35

Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 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 0.10 Éjszaka

Június 15., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Utánam, srácok! 9.35 Magyar népmesék 9.45 Szomszédok 10.55 Parlamenti napló 11.45
A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20
Srpski Ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.20 Roma Magazin 13.50 Domovina 14.20 Átjáró 14.50 Pénz-vidék
15.20 Wekerle 100! Arcok, emlékek 15.55 TS – Konföderációs Kupa 17.50 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.05 TS – Konföderációs Kupa 22.25 Hétfõ este
23.00 Memento ’89 23.10 Visszajátszás 23.40 Tûzvonalban 0.35 TS – Motorsport
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 Világgá mentem 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 CSI:
Miami helyszínelõk 22.15 A szökés 23.20 Santa Fe 1.20
Reflektor
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Kvízió délelõtt 10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.15
Babar 10.25 Teleshop 11.30 De Gaulle katonái 13.25
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.20 Hal
a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05
Monk – Flúgos nyomozó 20.05 Okosabb vagy, mint egy
ötödikes? 21.10 Rex felügyelõ 22.10 Gyilkos számok
23.10 Különleges ügyosztály 0.05 Tények este 0.35
Manhattanre leszáll az éj 2.25 A küszöb: Üvegfák
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 13.20 Rongyszõnyeg 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45
Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Június 16., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 20 éve történt… 13.40 Hírek 13.45
20 éve történt… Történelem és Televízió 14.45 Miskolci Operafesztivál 15.15 Nagy Imre élete és halhatatlansága 17.10 Hírek 17.15 Körzeti híradó 17.25 Memento
’89 17.35 Egy nap: 1958. június 16. 17.55 Unokáink
sem fogják látni – Nagy Imre emlékhelyek 18.25 20 éve
történt… 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni
nyár 19.55 Sporthírek 20.10 20 éves a demokrácia –
Ünnepi koncertközvetítés a Hõsök terérõl 21.10 Újmagyar siralom 0.15 Hírek 0.25 20 éve történt…
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 Krakatau – Mibõl lesz a tûzhányó?
15.20 Feketeszakáll – Egy karibi kalóz igaz története
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 Gyilkos elmék 0.20
Reflektor 0.35 Ments meg!
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Kvízió délelõtt 10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.15
Babar 10.50 Teleshop 11.55 De Gaulle katonái 13.15
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.20 Hal
a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05
Monk – Flúgos nyomozó 20.05 Okosabb vagy, mint egy
ötödikes? 21.10 Hirtelen halál 23.15 Kötelezõ ítélet 0.15
Tények este 0.45 Táncalak
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 Magán-

2009. június 11. Bogárd és Vidéke
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Rongyszõnyeg 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 17., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Süsü, a sárkány kalandjai 9.55
Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Família Kft. 13.15 Hrvatska krónika 13.50 Ecranul
nostru 14.20 Átjáró - Sorsok és történetek a Kárpát-medencében 14.50 Kormányváró 15.20 Wekerle 100! Arcok, emlékek 15.55 TS – Konföderációs Kupa 17.50 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.05 TS – Konföderációs Kupa 22.25 Szerda este 23.00 Memento ’89 23.10
Tûzvonalban 0.05 Az utolsó napok szentjei
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: Tükrökkel csinálják 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 Vegas Baby 23.15 Hazugságok csapdájában 1.10 Reflektor
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.55 Stahl konyhája 9.00 Babapercek 9.05 Kvízió délelõtt 9.55 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.00
Teleshop 11.05 Gorillák a ködben 13.15 Kvízió 14.20
Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.20 Hal a tortán
17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05 Monk –
Flúgos nyomozó 20.05 Okosabb vagy, mint egy 5.-es?
21.10 Szellemekkel suttogó 22.10 A médium 23.10 20
év – Beszélgetések Bárdos Andrással 23.45 Tények
este 0.15 D.C. Sniper – Az orvlövész
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 13.23 Rongyszõnyeg 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 18., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Süsü, a sárkány 10.00 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20
Família Kft. 13.20 Rondó 14.20 Átjáró 14.50 Múlt-kor
15.20 Wekerle 100! Arcok, emlékek 15.55 TS – Konföderációs Kupa 17.50 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.05 TS – Konföderációs Kupa 22.25 Csütörtök
este 23.00 Memento ’89 23.10 Tûzvonalban 0.05 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 14.25 Feketeszakáll – Egy karibi kalóz
kalandjai 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 Habostorta 23.20 Európai idõ
EU-Magazin 23.35 Reflektor 23.55 Infománia 0.30
Nascar – A sebesség bûvölete
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10
Kvízió délelõtt 10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.15 Babar 10.30 Teleshop 11.35 Nulladik óra
13.15 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló
16.20 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.05 Okosabb
vagy, mint egy ötödikes? 21.10 Rosszbarátok 22.55
Jericho 23.50 Tények este 0.20 Csillagkapu: Atlantisz
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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
13.23 Rongyszõnyeg 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 19., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Süsü, a sárkány 9.30
Kincskeresõ kisködmön 9.55 Szomszédok 11.05
Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Família Kft. 13.20 Körzeti magazin 14.20 Átjáró 14.50
Záróra 15.40 Blues – Jazz Fusion 16.05 Kisváros
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Szezon –
Kapcsolódjunk ki! 18.15 Bûvölet 18.45 Életképek
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár
19.55 Sporthírek 20.10 A vadon bûvöletében
21.05 24 21.55 Péntek este 22.30 Memento ’89
22.40 Tûzvonalban 23.35 A Bécsi Filharmonikusok nyári hangversenye
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 Csemege
szerelem 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 0.25 Reflektor 0.45
Itthon 1.05 Autómánia
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Kvízió délelõtt 10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.15 Babar 10.25 Teleshop
11.30 Csak egy csokor virág 13.15 Kvízió 14.20
Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.20 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények
19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.10 Okosabb
vagy, mint egy ötödikes? 21.10 Rúzs és New York
22.10 Álomgyári feleség 23.10 Pókerstars.hu
0.15 Tények este 0.45 Hõsök 1.40 Drága testek
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 zsidó vallási felekezet 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!
Június 13., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Szivacskézi (20’), Pingpong: S.bogárd–Szabadbattyán
(32’), Megyei foci-összefoglaló (67’), Foci: S.miklós–
Pálhalma (100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Vajtai
nyugdíjas-találkozó (30’), Alapi pünkösd 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 A Jobbik gyûlése Sárbogárdon
(69’), Fidesz-gyûlés Sárbogárdon (77’), Pünkösd kupa
(50’)
Június 14., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Vajtai nyugdíjas-találkozó (30’), Alapi pünkösd 13.00
Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00
Sorskérdéseink 4., 5., 6.
Június 15., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Jobbik
gyûlése Sárbogárdon (69’), Fidesz-gyûlés Sárbogárdon
(77’), Pünkösd kupa (50’) 13.00 Heti híradó 15.00 Szivacskézi (20’), Pingpong: S.bogárd– Szabadbattyán
(32’), Megyei foci-összefoglaló (67’), Foci: S.miklós–Pálhalma (100’) 19.00 Heti híradó 20.00 Konrád
György Sárbogárdon (76’), Dr. Makkos Norbert Istenrõl
(63’), A sámán — beszélgetés és film (ism. 30’+67’)
Június 16., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Sorskérdéseink 4., 5., 6. 13.00 Heti híradó 15.00 Konrád György
Sárbogárdon (76’), Dr. Makkos Norbert Istenrõl (63’), A
sámán — beszélgetés és film (ism. 30’+67’) 19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Vadai Ágnes a HEMO-ban (50’), Pedagógusnap Sárbogárdon (40’), Illényi Katica-koncert
(ism. 110’)
Június 17., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Vadai Ágnes a HEMO-ban (50’), Pedagógusnap Sárbogár-

don (40’), Illényi Katica-koncert (ism. 110’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Cecei nyolcadikosok búcsúja (55’), Horgászverseny Alsószentivánon (20’), U13: S.bogárd–
Martonvásár (40’) és S.bogárd–Dég (40’),Természeti
értékeink 9. (40’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00
Foci: S.bogárd–Lepsény (100’) és Cece–Mezõfalva
(100’)
Június 18., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.bogárd–Lepsény (100’) és Cece–Mezõfalva
(100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Vadai Ágnes
a HEMO-ban (50’), Pedagógusnap Sárbogárdon (40’),
Illényi Katica-koncert (ism. 110’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Sorskérdéseink 4., 5., 6.
Június 19., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Cecei nyolcadikosok búcsúja (55’), Horgászverseny
Alsószentivánon (20’), U13: S.bogárd–Martonvásár
(40’) és S.bogárd–Dég (40’),Természeti értékeink 9.
(40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Sorskérdéseink 4.,
5., 6. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Dr. Vadai Ágnes a
HEMO-ban (50’), Pedagógusnap Sárbogárdon (40’),
Illényi Katica-koncert (ism. 110’)
***
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.
Június 11., Cs: (9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00
Megyei foci-összefoglaló (67’), S.miklós–Pálhalma foci
(97’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sorskérdéseink – 3. (36’), Protestáns est (97’)
Június 12., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Fidesz-gyûlés (69’), Jobbik-gyûlés (68’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sorskérdéseink – 3. (36’), Protestáns
est (97’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Vajtai nyugdíjas-találkozó (26’), Alapi pünkösd (99’)
Június 13., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Megyei foci-összefoglaló (67’), S.miklós–Pálhalma foci (97’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárbogárd–
Szabadbattyán asztalitenisz (34’), Szivacskézi (21’),
Pünkösdi kupa (47’), Balczó András volt öttusázó elõadása (68’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Fidesz-gyûlés (69’), Jobbik-gyûlés (68’)
Június 14., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárbogárd–Szabadbattyán asztalitenisz (34’), Szivacskézi (21’), Pünkösdi kupa (47’), Balczó András volt
öttusázó elõadása (68’) 13.00 Heti híradó 14.00 Vajtai

nyugdíjas-találkozó (26’), Alapi pünkösd (99’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sorskérdéseink –
3. (36’), Protestáns est (97’)
Június 15., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Fidesz-gyûlés (69’), Jobbik-gyûlés (68’) 13.00 Heti híradó 14.00 Megyei foci-összefoglaló (67’), S.miklós–
Pálhalma foci (97’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sárbogárd–Szabadbattyán asztalitenisz (34’),
Szivacskézi (21’), Pünkösdi kupa (47’), Balczó András
volt öttusázó elõadása (68’)
Június 16., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Sorskérdéseink – 3. (36’), Protestáns est (97’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárbogárd–Szabadbattyán asztalitenisz
(34’), Szivacskézi (21’), Pünkösdi kupa (47’), Balczó
András volt öttusázó elõadása (68’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Vajtai nyugdíjas-találkozó
(26’), Alapi pünkösd (99’)
Június 17., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Vajtai nyugdíjas-találkozó (26’), Alapi pünkösd
(99’) 13.00 Heti híradó 14.00 Fidesz-gyûlés (69’), Jobbik-gyûlés (68’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Megyei foci összefoglaló (67’), S.miklós–Pálhalma foci (97’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
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Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Bálázott szalmájából kiváló minõségû
BIOBRIKETTET készítünk Önnek!
FELESLEGES SZALMAKÉSZLETÉT
ÁTVESSZÜK!

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
ÖKONET, a természetes megoldás!
Keresse és ismerje meg termékeinket!
Rendeljen kényelmesen otthonából!
www.okonettermekek.hu,
www.okoposta.hu
JOGOSÍTVÁNY!
Nyári AUTÓVEZETÕI TANFOLYAM indul
június 12-én 18.00 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Fûrész József 06 (30) 290 3744
AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899
OLCSÓN, felújított,
CSALÁDI HÁZ eladó. Utolsó lehetõség
szocpol. kihasználására. Hitelben segítünk!
06 20 4999 228
FODRÁSZAT! Sárbogárd központjában
(gyógyszertárral szemben)
Markóné Horváth Veronika.
06 30 500 3613
ANGOL NYELVTANFOLYAMOK
2009. július 10-étõl a SÁRBOGÁRDI
GIMNÁZIUMBAN. 700 Ft/tanóra.
(Bodokiné) Horváth Veronika
06 (70) 376 5261.
Minõségi IMPORT HASZNÁLTRUHA- és
CIPÕVÁSÁR! Minden korosztálynak.
Lakástextil! Sárbogárd, mûvelõdési
központ, 2009. június 12., péntek.
GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható.
06 (30) 568 9411
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.

Bõvebb tájékoztatás:
06 20 428 3221 (Kovács Endre)
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.
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.
Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (306625)
Tûzifa eladó! Aprított cser, tölgy, akác. Ingyenes
házhoz szállítással. 06 (30) 720 9100, Horváth Sándor, Tamási. (306974)
Eladó Vajtán három szobás, konyhás, felújítandó,
komfort nélküli ház 3 millióért. 06 (30) 320 8313.

Albérlet kiadó. 06 (20) 515 5922.

(306976)

Fûkaszálást vállalok 06 (30) 465 8176. (306139)

Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, erkélyes, 80 m2-es lakás eladó. 06 (20)
216 7202, 06 (30) 9941 332.
Horvátországi nyaralás júliustól, egy hét, háztól
házig szállítással 54.500 Ft. Etelvári Zoltán, a Horvát Travel megbízottja. 06 (70) 334 9149.
Családi ház eladó 06 (30) 330 2615. (306625)
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)
Sárszentmiklós Vezér u. 6. szám alatti családi ház
eladó. 06 (30) 827 8950. (306350)
Németjuhász kölyök kiskutyák eladók. 06 (20)
278 8208. (305348)
Szegélyezni, térkövezni tudó egyént keresek sürgõsen! 06 (20) 423 5689. (306480)
Otthon végezhetõ munka! Felbélyegzett borítékért
tájékoztatom. Petõ Szilvia Sárbogárd, Katona u. 20.
(306481)

Alapon családi ház eladó. Irányár: 2.3 millió Ft. Telefon: 06 (20) 522 5326.
Sárbogárdon, Iparban 250 négyszögöl szõlõ présházzal eladó vagy kiadó. 06 (30) 414 6861. (306397)
Földszinti, egyszobás lakás eladó-kiadó. 06 (30)
819 2563. (306033)
Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30) 354
4825. (306030)
Balatonszabadi-Sóstón nyaraló kiadó. 06 (70)
330 9955. (306998)

Elõnevelt kacsák kaphatók Cece, Hunyadi u. 12.
Telefon: 06 (25) 234 137. (306997)
Családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615.
Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 442 1169.
Lakás kiadó vagy eladó Árpád-lakótelepen. 06 (70)
313 6917.
Swarovski fogékszer-készítés a Glance-ban 06
(20) 619 0935. (306432)
Palotapincsi kiskutyák eladók. 06 (20) 318 9178.
(306142)

Tûzifa rendelhetõ cser: 1.600 Ft, gyertyán: 1.500
Ft, kugli: + 200 Ft/q. 30 q felett ingyenes házhoz
szállítás. 06 (30) 571 3618. (306141)
Sárszentmiklós központjában négyszobás gázfûtéses családi ház sürgõsen eladó. 06 (70) 228
3590, 06 (25) 460 831.
Hõszigetelt használt ablakok eladók 8.000 Ft/db.
Érdeklõdni: 06 (30) 518 3788. (306140)
Sárbogárd központjában egyszobás ház kiadó. 06
(20) 213 3184. (306049)
Összkomfortos kis kertes ház (közel a LIDL-hez),
olcsó rezsivel kiadó, 2 havi kaucióval, csak hosszú
távra! 06 (30) 242 8698. (306136)
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437
4869. (306430)
Házak külsõ szigetelését, festését vállalom. 06
(20) 232 3852. (306430)
Árpád-lakótelepen lakás kiadó. 06 (70) 615 6120.
(306134)

Hûsítõ árak a Glance szépségszalonban! Manikûr,
pedikûr, mûköröm-építés -15% kedvezménnyel, diákoknak, nyugdíjasoknak további 5% kedvezmény.
06 (20) 619 0935. (306432)
Árokvágást vállalok. Telefon: 06 (30) 732 0220.
(018189)

Eladó megkímélt mózeskosaras és sport babakocsik, fürdetõ szekrény, hordozó-, etetõülés, autósülés, átalakítható kiságy baldachinnal. 06 (20) 429
4482.
Albérlet kiadó Árpád-lakótelepen. Telefon: 06 (30)
685 3770. (306150)
Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157. (306147)
Matematikából korrepetálást, illetve pótvizsgára
való felkészítést vállalok. 06 (70) 332 1446.
220 V-os levegõkompresszor eladó. Sárbogárd,
Szent István u. 18. 06 (30) 532 6170.
Jó állapotban lévõ használt bútorok, szõnyegek
megállapodás szerint olcsón eladók Sárbogárdon.
Érdeklõdni: 06 (20) 340 9442.
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A FLÓRA Bababolt akciós ajánlata:

MEZÕFÖLD

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.

Gimnázium és Szakiskola

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.

Tanuljon nálunk, legyen több általunk!
A 2009/2010-es tanévben elindítjuk a felzárkóztató szakiskolai képzésünket, melyre a következõ végzettséggel rendelkezõ fiatalok jelentkezhetnek:
akiknek nincs általános iskolai végbizonyítványuk, de a 15. életévüket
2009. december 31-éig betöltik, vagy akik elvégezték a 8. osztályt, de nem
tanultak tovább, vagy akik nem szándékoznak megszerezni a 8. évfolyamot, ezért elõkészítõ felzárkóztató oktatásban vehetnek részt.
Oktatási forma: a felnõttoktatás nappali munkarendje szerint.
Elõny a képzésünkre jelentkezõknek, hogy jár a családi pótlék ezen képzés
ideje alatt, amíg nem töltik be a 23. életévüket.
A képzés végén mindenki megkapja a szakiskolai végbizonyítványt a 10.
osztályról, mellyel bármelyik szakmunkásképzõben a 11. osztályba felveszik.

Szeretettel várjuk nem tanköteles korú tanulóinkat iskolánkba
* gimnáziumi esti tagozaton (3 év, 10-12. évfolyam)
Iskolarendszeren kívüli képzéseink:
* pénzügyi-számviteli ügyintézõ (180 óra)
* mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szak) (400 óra)

A képzés helye:
Sárbogárd, József Attila u. 14. - Mészöly Géza Általános Iskola
Jelentkezés: 2009. június 30-ig a helyszínen
Toldi Lászlónénál – 06 (25) 508 751, illetve folyamatosan
Novák Ildikó iskolatitkárnál – 06 (20) 239-7525
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Nyílt
tér
Gondolkodjunk!
Van egy frappáns mondásunk: az okos ember a más kárán tanul, a hülye a magáén. A
választási eredmény úgy ütötte ki a pártokat, mint Petit a himlõ. Tévedés ne essék:
mindegyik pártot. Mert most aztán ezerrel
össze-vissza beszélnek, riogatnak bennünket mindennel. Mi pedig csak a szavazatainkkal tudunk tiltakozni, vagy így, vagy úgy
— mint a mellékelt ábra mutatja, elég hatásos módon. Lett nagy ijedelem a pártok
háza táján!
Most aztán minden párt leülhet és elgondolkodhat, mit csinált rosszul, hogy ez lett
a végeredmény, mert a következõ választásokon is lehet nagy-nagy meglepetés.
Lehet, hogy az emberek rosszul tûrik, ha a
pártok nevében, becsületükben igen jól
„leharcolt” emberek szívják a vérüket? Lehet, hogy el lehetne kezdeni a pártoknál a
nagytakarítást? Lehet, hogy mégis fontos
az embereknek, hogy tisztességes döntések szülessenek? Lehet, hogy 20 év alatt
minden rosszabb lett? Lehet, hogy az emberek nem látják a napi gondjaik megoldását? Lehet, hogy elegük van az eddigi
politikusokból? Lehet, hogy új arcokat
akarnak látni?
Van kérdés éppen elég, mielõbb megoldásra váró feladatok szintén. Ha jót akarnak a pártok, sürgõsen lépni kell, mert
nem lesz ennek jó vége. Mindenféle biztatás nélkül leszünk egyre radikálisabbak, a
pártok meg azt veszik észre, hogy lepasszolnak, mint az egyik kormányzó párt,
és nem is értik, mi történt.
Mindenesetre én eldöntöttem: minden
szavazásra megyek, és össze-vissza szavazok, csak hogy ezzel is tiltakozzak, és ne
tudjanak még a bizonytalan szavazók közé
sem besorolni. Az én szavazatomat próbálja meg kipuhatolni holmi közvéleménykutató!
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

U.i.: A testületi ülésrõl majd legközelebb,
meg kell emésztenem, hogy a szereplõk
egy-egy pillanatra olyanok voltak, mint az
emberek. Nagy sokk érhette szegényeket.
Jelentem, kivetkõztek eddigi önmagukból.
Na jó, nem mindenki.

Minek a leértékelés?
...ha áru nincsen, vagy csak olyan kevés, hogy — mint azt a tévé híradásaiban is láthattuk
— botrányba fullad, lásd: Kaposvár, Nagyatád. Ki ne maradjon Sárbogárd egyik nagy üzlete se a sorból! Ezt komolyan gondolták a vezetõk? Mert ha igen, akkor félrevezetik a
vevõiket. Nem elõször fordult elõ, hogy leértékeléssel csábították a vevõket szupermarketjeik elé, botrányt okozva. És mit tehet a vevõ? Szidja az áruházban dolgozókat, akik
kénytelenek az ajtóra kitenni a papírt, hogy az akciós sajt elfogyott 19 óra 10 perckor. Remélni merem, hogy e felháborodás eljut az illetékesekhez. Dicsérni nem lehet a mágnásokat. Szidni meg minek?
G. F.

Ellentétes menetrendek
Panasz érkezett szerkesztõségünkbe a helyi járatos busszal kapcsolatban, mivel annak
menetideje nem igazodik megfelelõen a vonatokhoz. Betelefonáló olvasónk jelezte,
hogy például vasárnap délután kb. 50 ember maradt le a helyi járatról, mert — ahogy fogalmazott — amikor a buszsofõr látta, hogy jön át a sorompón a vonat, gázt adott, és
elhajtott.
Se a Pestre induló, se az onnan érkezõ vonathoz nincs helyi járatos csatlakozás, vagy a
busz nem jár pontosan — hol elõbb jön, hol késõbb. Olvasónk ezúton is kéri, utazótársai
nevében, hogy igazítsák a menetrendet az illetékesek a vonatokhoz, hogy a munkába járókat ne akadályozzák a közlekedésben.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás a rétszilasi gyermeknapért
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
támogatóinknak: Laratherm Kft., Kovács
Attila vállalkozó, Kukucska Sándor vállalkozó, Barabás József vállalkozó, CSEPPCSEPP Kft., OMV, Erlich Róbert, Hérincs József, Közév Kft., Plézer János vállalkozó, id. Nagy László, Domján János,
Domján József, Domján Tibor, Lévai Ferenc, Márkovics Lajos, Somogyvári András, Szõnyegi György, Szigeti Attila, Móré
Péter, Krencz Nagyker, Kéri István, Lukács Csaba, Kiss Balázs, Mészáros Jánosné,
Németh Lajos, Juhász János, Varga Gábor, Tihanyi Tamás, Weisz Kft., Gábris Tibor, Erõs József, ifj. Erõs József, Köõ Imre, Killer Mihály, Németh Ferenc (Cece),
Csilléri László (Cece), Szüle Bt. (Cece),
Mulen Bt. (Cece), Inotai Péter (Cece), Pogány Lászlóné (Sáregres), Klár András,
Pannon GSM (Sbg.), Derecskei József,
Kepa Bt., Szûcs László, Horváth Tibor,
Gotthárd János, Reiter Tamás, Suplicz
Mihály és családja, Horváth István és családja, Lepsényi Istvánné, Bognárné Erika,
Bodokiné, Gárdonyi János, Suplicz István,
Sárréti Híd, Mosoly TV, Bogárdi TV, Fortuna Rádió, KITE, Sárszentmiklósi ÁMK,
dr. Simon László r. e., Varga Zoltán t. ale.,
polgárõrség, mentõszolgálat, Orova Sza-

badidõbolt, Sárszentmiklósi Borbarát
Kör, Horváth István mûv. központ, Csajági István mûv. központ, Sárbogárdi Fúvószenekar, Nagykarácsonyi Aerobik
Tánccsoport, EFKA zenekar.
Külön köszönetet mondunk az áldozatos
munkáért, az ebédért: Juhász Lászlónak,
Juhász Lászlóné Gizikének, Németh Ferencnek, Kiss Józsefnek, Nedoba Károlynak, Barna Istvánnak.
Köszönet mindenkinek, aki segített az elõkészületekben és utómunkálatokban, valamint hozzájárult a rendezvény sikeres
lebonyolításához.

„Annyira akartam élni, a betegséget legyõzni, de erõm nem engedett. Mint büszke fák a szélben, végül is eldõltem.
Ne sírjatok, itt már jól vagyok, fentrõl vigyázok rátok, rám meg vigyáznak az angyalok.
Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Mély fájdalommal és fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, rokon és barát,

KÕFEJÛ LÁSZLÓ
életének 45. évében, 2009. június 6-án két évig tartó súlyos betegségben elhunyt.
Búcsúztatása 2009. június 13-án 16 órakor lesz az alapi temetõben.
Gyászoló család

Rétszilasért Egyesület

