„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2010. április 1. - XXI. évf. 14. szám
20 oldal, 200 Ft

MSZP-fórum Sárszentmiklóson .
Schmitt Pál Sárbogárdon . . .
Illyés-napok Cecén . . . . . .
A szerelmes kakas,
avagy krimi egy baromfiudvarban
Szemelvények
a Bogárdi TV üzenõfaláról . . .
KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK .

. 2
. 3
. 4
. 6
. 7
8-9

Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

A Dél-Mezõföld független hetilapja

Kosztolányi Dezsõ:

Fasti

Már kék selyembe pompázik az égbolt,
Tócsákba fürdenek alant a fák,
A földön itt-ott van csak még fehér folt,
A légen édes szellõ szárnyal át.
Pöttöm fiúcskák nagy hasú üvegbe
Viszik a zavaros szagos vizet,
A lány piros tojást tesz el merengve,
A boltokat emberraj tölti meg.
S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
Megrészegül az illaton a föld,
S tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt –
Kelet felõl egy sírnak mélyibõl,
Elrúgva a követ, fényes sebekkel
Száll, száll magasba, föl az isten-ember.

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Elsõk a Fejtörõk
„Engedjétek hozzám jõni a gyermekeket, és ne tiltsátok el õket;
mert ilyeneké az Istennek országa.” (Mk 10,14)

A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Gyülekezet 2-3. osztályos lánykái országos evangélikus hittanversenyen vettek
részt március 27-én Nagyvelegen — sikerrel.
Asbóth Adél, Csõgör Klaudia, Gazsó Anna és Resch Annamária számára ez volt az
elsõ ilyen megmérettetés, így nagyon alaposan, több szombaton át készültek a versenyre Bõjtös Attila lelkész segítségével. A
felkészítésben részt vett Váraljainé Melis
Orsolya hitoktató is.
A sárbogárdi csapatot, a Fejtörõket nagy
szeretettel fogadták Nagyvelegen. Mintegy nyolc csapat két korosztályban mérte
össze tudását. A feladatok fõ témája az
volt, hogyan szerepelnek a növények a
Bibliában és a saját életünkben. Igeszaka-

A Mészöly Géza
Általános Iskolában
pénteken egészségnapra
várták az érdeklõdõket.
Beszámolónk az 5. oldalon.

szokhoz kapcsolódó kérdéseket kellett
megválaszolni, valamint rajzolni, színezni.
A lányok szorgalmának meglett az eredménye, ugyanis elsõ helyezést értek el, jutalmul pedig egy tortát kaptak, amit megosztottak az összes jelenlévõ gyerekkel.
Ezen kívül részt vehetnek az országos döntõben (16 másik csapattal egyetemben),
ami gyermeknapi programokkal párosul
majd április 23-24-én, Piliscsabán. Ráadásként a vendéglátók egy bábjátékkal
lepték meg a versenyzõket.
Ezúton is hálás köszönetünket szeretnénk
kifejezni Attilának és Orsinak, hogy idejüket áldozták a gyerekek felkészítésére.
Szülõk
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MSZP-fórum
Sárszentmiklóson
Múlt héten csütörtökön dr.
Szabadkai Tamás, az MSZP
országgyûlési képviselõ-jelöltje tartott fórumot Sárszentmiklóson a klubkönyvtárban.
A fórumot Szabados Tamás
vezette föl. Beszédében
hangsúlyozta, hogy az MSZP
ellenfelei minden fórumon
azt hangoztatják, hogy az
MSZP-nek a visszaélések miatt szégyellnie kell magát.
„De mi nem szégyelljük ma-

gunkat” — tette hozzá, majd kifejtette, hogy az MSZP 8 éves kormányzása alatt jelentõs fejlesztések voltak. Hiába mondják, hogy
az ország most romokban hever, ez nem igaz, hiszen óriási fejlõdés volt a nyolc év alatt az országban.
Dr. Szabadkai Tamás egy találós kérdéses, rögtönzött vetélkedõ
keretében mutatott rá arra, hogy igenis volt jelentõs fejlõdés az
országban, és a most leköszönõ kormánynak nincs miért szégyenkeznie. Az utóbbi másfél évben ezt országgyûlési képviselõként is
tanúsíthatja.

Egy kis számháború
Dr. Szabadkai megkérdezte, ki tudja, hogy 2001-ben, az Orbán-kormány leköszönésekor mennyi volt az átlagbér. Többen is
eltalálták, hogy akkor 65.000 Ft volt, 2009-ben pedig 127.000 Ft.
2001-ben az átlagnyugdíj 39.000 Ft volt, 2009-ben 85.000 Ft.
Az infrastruktúra-fejlesztésben is jelentõs eredmények voltak —
jegyezte meg. Az Orbán-kormány alatt 7 km autópályát adtak át,
az MSZP 8 éves kormányzása alatt pedig 700 km autópálya épült.
A napokban adják át a 6-os sztráda Pécsig elkészült szakaszát.
Nyolc év alatt 360 iskola felújítása fejezõdött be — a körzetünkben Mezõszilason, Mezõszentgyörgyön, Sárbogárdon (gimnázium), Sárosdon (tornaterem). Most kezdõdik a sárbogárdi rendelõintézet felújítása 480 milliós költségvetéssel. Sárbogárd több
pályázatot is nyert, így például a Hantosi út felújítására, a Mészöly
Géza Általános Iskola tetõfelújítására, a Tompa Mihály utcai orvosi rendelõk kialakítására.
A jelölt kiemelte: az MSZP-nek van programja, míg más pártok
titkolják a programjukat.
A hozzászólásokban a jelenlévõk arról érdeklõdtek, hogy az
MSZP hogyan próbálja segíteni az egyéni gazdálkodókat. Egy
másik hozzászóló azt vetette föl, hogy mindenfelé azt hallja: a
Jobbik az MSZP támogatásával jött létre, mert a szélsõség léte az
MSZP érdeke a Fidesszel szemben.
Ezt az állítást Szabados Tamás határozottan tagadta, mondván,
ez légbõl kapott hazugság.
Hargitai Lajos
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Schmitt Pál Sárbogárdon
A Fidesz országgyûlési képviselõ-jelöltjének, Varga Gábornak a
meghívására szombaton Sárbogárdra látogatott Schmitt Pál, az
Európa Parlament képviselõje és néppárti frakciójának alelnöke. A városba látogató vendéget Varga Gábor, valamint Juhász
János polgármester és a szimpatizánsok népes csoportja fogadta
a Hõsök terén, ahonnan sétára indultak a városban.
Séta közben találkoztak a hétvégi bevásárlásukat végzõ emberekkel. Többen megszólították õket, s kérdéseket intéztek Schmitt
Pálhoz és Varga Gáborhoz. A két politikus betért a Korona
gyógyszertárba, ahol beszélgettek a gyógyszertár vezetõjével,
majd Domján János cukrászmester meghívta õket egy kávéra az

Éden cukrászdába. Itt a cukrászdába betérõ vendégekkel beszélgettek.
Útjuk ezután a református szeretetotthonba vitt, ahol Agyagási
István református lelkész és felesége fogadta a vendégeket, végigkísérve õket az épületen. Innen egy szerény szeretetvendégség
után még idõt szakítottak arra, hogy fejet hajtsanak az 56-os hõsök emlékmûve elõtt.
Látogatást tettek a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében is, s közben a Bogárdi TV stúdiójában egy televíziós interjúra is sor került.
Hargitai Lajos
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Illyés-napok Cecén

A vízzel foglalkozó témahét zárása után ismét programokkal teli
a tavasz a cecei iskolában. Március 25-én, csütörtökön a sárbogárdi, sárszentmiklósi, mezõszilasi, alapi és alsószentiváni iskolák
legsportosabb diákjai küzdöttek az Illyés-vándorkupáért, amit az
alapi iskolások õriztek egy évig. A játékos sportvetélkedõn, melynek során a diákok hulahoppkarikában futottak, célba dobtak,
labdákat pakolásztak és így tovább, a sárszentmiklósiak lettek a
gyõztesek, õk vihették el a kupát. Második helyezést a sárbogárdi
diákok értek el, harmadikként a vendéglátók végeztek.

Illyés-mesemondóverseny

A 3. évfolyamosok eredményei: 1. helyezett Mocsár Mirabella
Sárszentmiklósról és Salamon Ronald Cecérõl, 2. Orova Gréta
Cecérõl, 3. Ambrózi Miklós Sárbogárdról.
A 4. évfolyamos mesemondók 1. helyezettje Horváth István Sárszentmiklósról, 2. Fésü Fanni Cecérõl, 3. Sükösd Gergõ Sárszentmiklósról.
Az 5-6. évfolyamosok 1. helyezettjei Simon Csaba Sárbogárdról
és Borostyán Balázs Cecérõl, 2. Balas Anita Mirella és Nyireti
Dóra Abáról, 3. Jákob Mihály Sárbogárdról.
A 7-8. versengés 1. helyezettje Bali Péter Cecérõl, 2. Száraz Melinda Pálfáról, 3. Kalányos Melinda Pálfáról.
A vendégek és a versenyzõk meseillusztrációiból kiállítás nyílt az
aulában.
A mesemondás után a helyi pedagógusok, munkatársak és a cecei
szülõk látták vendégül finom házi süteménnyel a vendégeket,
aminek igencsak nagy sikere volt.

Iskolanyitogató
Az óvodai iskolaelõkészítõ szülõi értekezletek után március
30-án (kedden) látogattak el a Cecei Általános Iskolába a cecei,
sáregresi és vajtai óvodások. Az óvó nénikkel együtt érkezetek az
iskolába, ahol kipróbálták az udvari játékokat, végigjárták leendõ
iskolájuk termeit és a tornatermet is. Az alsós tanító nénik kis
meglepetés pillangóval is kedveskedtek a leendõ elsõs diákoknak.

Március 26-án, pénteken rendezték meg a Cecei Általános Iskolában a hagyományos mesemondóversenyt. Az idei évben az állatmesék közül választhattak a vetélkedni vágyók, akik Abától
Nagydorogig, Simontornyától Pálfáig, Seregélyesig képviselték
hat korosztályban iskoláikat. A mesemondóversenyt ünnepélyes
megnyitóval kezdték, ahol Dicsérdi Elizabet egy népdalcsokorral,
Király Bence pedig egy szép mesével köszöntötte a vendégeket.
Ezután megkoszorúzták az iskola parkjában az Illyés-szobrot,
majd elkezdõdött a vetélkedés. A zsûri tagjai, akik cecei pedagógusokból, nyugdíjas pedagógusokból és vendégekbõl álltak,
bizony nehéz feladattal találták szembe magukat, hiszen nagyon
sok kitûnõ produkciót láttak, hallottak.
A végsõ eredmény a következõ lett:
Az 1. évfolyamosok közül 1. helyezést ért el Kossa Boldizsár és
Fehér Illés Abáról, holtversenyben. 2. helyezettek voltak Huszár
Anna és Szûcs Norbert Sárszentmiklósról, 3. helyezést ért el
Szadai Bettina Cecérõl.
A 2. évfolyamosok között 1. Schmidt Péter Sárbogárdról, a Mészöly Iskolából, 2. Killer Fédószija Cecérõl, 3. Õszik Fruzsina Seregélyesrõl.

A szünet után, április 9-én (pénteken) várják ismét a leendõ elsõsöket Cecén az iskolában, amikor is a szülõkkel együtt érkezhetnek 15 órától. A szülõk végigjárhatják az iskola termeit, választ
kaphatnak esetleges kérdéseikre, miközben az óvodások foglalkozáson vesznek részt, kipróbálva azt is, milyen az iskolapadban
ülni, milyen iskolásnak lenni, ha csak egy rövid idõre is.
Akik ezek után úgy döntenek, hogy a cecei intézményt tisztelik
meg bizalmukkal, azok 2010. április 12-13-14-én írathatják be
gyermeküket a Cecei Általános Iskolába, az Árpád u. 3. szám
alatt, ahol 8–15 óráig várják a kedves szülõket az iskolai beíratáson.
Szabóné Várady Katalin

Bogárd és Vidéke 2010. április 1.

KÖZÖSSÉG

5

Sebõ együttes Sárbogárdon
Rendkívüli eseménynek lehettek részesei azok, akik hétfõn este a Madarász József Városi Könyvtár rendezvényét választották esti kikapcsolódásként a sárbogárdi díszteremben. Ugyanis a Sebõ együttes adott egyedülálló, színes és humoros mûsort József Attila
emléke elõtt tisztelegve.
A költõ gyöngyszemeibõl
válogattak az alkalomra
mindenféle stílusban. A
versekben rejlõ dallamot
hívták életre tekerõlant,
tárogató, sípok, gitárok
és más hangszerek révén.
A zenés mûsorszámokat
érdekes történetekkel fûszerezték, s bevonták a
közönséget is egy regölésbe.
Hargitai Gergely

Egészségnap
a Mészölyben

A Mészöly Géza Általános Iskolában pénteken egészségnapra várták az érdeklõdõket. A gyerekek ezen a napon az egészsé-

Miért is jó Mészölyösnek lenni?
Ez az örök érvényû kérdés már többször
elhangzott. A választ nemcsak iskolásaink
tudják, hanem már a Zengõ Óvoda nagycsoportosai is. Õk ugyanis 2010. március
25-én ellátogattak hozzánk az OVI-SULI
foglalkozásaira.
Volt ott szó az iskoláról, a tavaszról, a játékról, de nem maradt el a rajz és az ének
sem. A tanító nénik élményszerûen elõadott meséje a leendõ kisiskolásokkal került feldolgozásra. Örömmel állapítottuk
meg, hogy ovisaink oldottak, talpraesettek, és már most sok-sok ismeretanyaggal
rendelkeznek. Mindezt nagyon fegyelmezetten, iskoláshoz méltóan tették. Tudjuk,

hogy ehhez nagyon sok odafigyelésre, türelemre volt szükség. Köszönet érte az óvó
néniknek!
Az ilyen jól felkészített gyermekek nemcsak várják az iskolát, hanem magas szinten megállják helyüket. Belõlük lesznek az
olyan diákok, akik sikeresek lesznek a tanulmányi versenyeken, és kimagasló eredményt érnek el a sportban.
Közösen örülhetünk, és büszkék lehetünk
RÁTOK!
Várunk benneteket szeptemberben!

ges életmódhoz kapcsolódó bemutatókat
láthattak. Gyümölcsökbõl finom salátákat
készítettek az osztályok, amit aztán el is fogyasztottak. Mellé teljes kiõrlésû kenyér-

Tanító nénik

bõl, zöldségfélékbõl, margarinnal szendvicsek készültek. Volt véradás, vércukorszint-mérés, talpvizsgálat, fülgyertya,
masszázs, allergiaszûrés.

Cserbenhagyta áldozatát
Március 24-én 8.02-kor Felsõkörtvélyes és Sárszentágota között történt egy baleset. Egy
ismeretlen rendszámú, sárga színû személygépkocsi a 63-as fõúton Sárszentágota felé
haladva egy elektromos kerékpár elõzésébe kezdett, amikor szembõl egy Citroen érkezett. Ez utóbbi gépkocsi sofõrje — hogy az ütközést elkerülje — elrántotta a kormányt,
melynek során árokba csapódott. A vezetõ könnyen sérült. Az ismeretlen gépkocsi a
helyszínrõl megállás és segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
Kérjük, hogy aki a baleset idõpontjában a 63-as fõút fenti szakaszán járt, és az esettel
vagy a sárga színû gépkocsival kapcsolatban információval rendelkezik, az hívja a sárbogárdi rendõröket a 06 (25) 460 116-os, vagy a 06 (25) 460 046-os telefonszámon. Bejelentés tehetõ a 107-es és a 112-es segélyhívókon is.
Németh–Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

Délben a saját készítésû ételek mellett
meg lehetett kóstolni Buday Péter mesterszakács reformebédjét is.
/H/
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A szerelmes kakas, avagy krimi
egy baromfiudvarban
Manapság nap mint nap szörnyû eseményekkel szembesül az ember nálunk és más országokban is a tévébõl, de arra nem gondolna
senki sem, hogy milyen vérfagyasztó cselekmény játszódhat le egy
baromfiudvarban is. Ezért fontosnak tartom, hogy beszámoljak
egy ilyen napjainkban megtörtént esetrõl egy bácsalmási baromfiudvarban.
Virágvasárnap délutáni szendergésembõl éles telefoncsörgés ébreszt, azt sem tudtam félálomban, hogy a kaputelefonhoz szaladjak-e, vagy a telefonhoz. Kati sógornõm hívott fel Bácsalmásról.
Reszketõ hangon mondta: képzeljem, mi történt tegnap nála!
Hirtelen a legrosszabbra gondoltam: betörtek hozzá, kirabolták,
baleset érte. El nem tudtam képzelni, feszülten vártam, mit
mond.
Szombaton délelõtt fõzés
közben a baromfiudvar felõl
éktelen lárma, rikácsolás,
vartyogás, kutyaugatás hallatszott, de már akkorra a
szomszédasszonya, a református papné, Nellike a kert
felõl kiabált neki, hogy „Kati, gyere gyorsan!!!” Sógornõm hagyott mindent, a gázon fövõ ételt, és ahogyan
csak reumás lábai bírták, futott a baromfiudvar felé, s látja, hogy a hatalmas, nagy természetû,
Frici nevû kakasa a legjobban tojó, legalább öt kilós kendermagos
tyúkját tapodja, verdesi a szárnyával, sarkantyújával, aki már elalélni látszott alatta, a feje is kékült… — meséli a telefonban. Felkapta a seprût, azzal zavarta a kakast, de az nem tágított. Ennek
fele sem tréfa, menteni kellett, ami még menthetõ, visszaszaladt a
nagykésért, a kakast elkergette, és levágta a tyúkot (már nem sok
kellett, hogy kimúljon szegény pára). Még a kifolyó vérnek sem
hozott edényt, gyorsan kellett cselekedni, majd a macskák
felnyalják — akik ijedtükben a góréba menekültek.

Közben feltett egy nagy fazékban vizet, leforrázni a tyúkot, de a
nagy vájdlingban is alig tudta megforgatni, és nem kis munka volt
megkopasztani az ízületes kezeivel. Mire megpörzsölte a gázon,
felbontotta, bárddal feldarabolta, késõ délután lett. Ezután hívta
fel csak a lányát, és mondta el, mi történt, meg hogy jöhetnek a
tyúkért, meglesz az egész családnak a virágvasárnapi ebéd. Elmondta még, hogy a lánya finom újházi tyúkhúslevest fõzött egy
nagy fazékban, a többi részét megsütötték. De lelkileg nagyon
megrázták a történtek.
Én a legnagyobb sajnálatomat fejeztem ki telefonon, és bántam,
hogy a nagy lakomán nem vehettem részt, nem tudtam elutazni.
Közben eszembe jutott ez a Frici nevû hatalmas kakas, aki az
egész baromfiudvart uralta idestova 2 éve. Egész háreme volt,
mindig szebbnél szebb tyúkokból. Amikor nyáron látogatóban
voltam Bácsalmáson, sosem mertem kimenni a kertbe a baromfiudvaron keresztül, mert a Frici szeme vérbe forgott, ha meglátott,
nekem akart ugrani — nem tetszhettem neki eléggé. Mindig Kati
sógornõmnek kellett engem seprûvel kísérni oda-vissza.
Hosszú beszélgetésünk alatt a sógornõm elmondta, hogy bosszút
esküdött Frici ellen. Nagy merénylet van készülõben, ugyanis a
nagyhéten a vejével levágatja a kakast, s a húsvéti ünnepekre — a
sonka, kolbász mellett — egy nagy lábasban kakaspörkölt lesz belõle, jóféle bácsalmási kadarkával megöntözve, amely az egész
vendégseregnek elég lesz.
Így esett meg ez a horrortörténet virágvasárnap elõtti szombaton,
Bácsalmáson, amit a kedves újságolvasóknak el akartam mesélni.
Hát nem szomorú, hogy egy ilyen heves szerelemnek így kellett
végzõdnie? Mindenesetre a nyári látogatásomkor már nyugodtan
mehetek a kertbe málnát szedni, Frici nem forgatja rám többé a
tarka szemeit. De fájó, hogy szép tollazatát, kackiás lépteit, harcias taraját már soha nem csodálhatom. Ég veled, Frici!
Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Húsvéti kézmûvesvásár
A sárszentmiklósi klubkönyvtárban szombaton az érdeklõdõket húsvéti kézmûvesvásárra, a gyermekes családokat húsvéti ajándéktárgyak készítésére várták nagy szeretettel. Czuczai Katiék természetes anyagokból (dióhéjból, csuhéból) készítettek ajándékot. Gyöngybõl, papírból és egyéb anyagokból készült sok érdekesség. Huszár Karcsi cserépbõl készült vízicsibékkel, csicsergõkkel invitálta a vásárra érkezõket. Egy másik asztalnál lehetett vásárolni többféle mézet, mellette kosarakat, Gárdonyi Berni által készített ékszereket és
sok minden mást is.
/H/
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Szemelvények a Bogárdi TV üzenõfaláról
03-03 Morgó
A képviselõ-testületi üléseken „civilizálódott” sárbogárdiakat kár e fórumon kioktatni, Etelvári úr! Annyi „jó” példát láttunk.
03-07 anya01
Meddig van Sárbogárdon gyógyszertári
ügyelet? Valóban este10 után csak Fehérváron lehet receptet kiváltani?
03-08 szerk
anya01: este 10 után tényleg nem lehet receptet kiváltani Sárbogárdon.
03-09 Czaffer Zoltán
Este van, vége a melónak, most megnézem, ma hány politikust tartóztattak le!
03-09 Margarina
Olyan étvágygerjesztõ, amikor a galambsz...ral vastagon borított kocsiba kell pakolni a kaját. Ha a gyerekek ezt tudnák,
meg se ennék, amit hozok!
03-10 Etelvári Zoltán
Kedves Morgó! Szíveskedjék megmondani, hogy mivel oktattam ki a bogárdiakat itt
az üzenõfalon! Ha valamiért „morogtam”,
az a véleményem volt, ha meg valakivel vitatkoztam, az csak annak szólt! Ha valaki
magára vette, sajnálom, akinek nem inge,
ne vegye magára! Ha mégis valakit, vagy
valakiket akaratom ellenére megsértettem
volna, azoktól bocsánatot kérek!
03-22 csillag
Új jelenség ütötte fel a fejét Sárbogárdon,
mert ilyen még nem volt. Nevezetesen a
Penny Marketnél, a bevásárlókocsik mellett egy ismeretlen tolókocsis koldus. Ma
csak egy volt, holnap már még több lesz?
03-23 ESTHAJNALCSILLAG
Csillag: igen, több lesz! Nem az õ bûnük,
hogy ide jutottak! Talán azon kéne elgondolkodni, miért kellett ilyen megalázó
helyzetbe hozni embereket együgyû rablókormányunknak, még a legelesettebbeket
is. Remélem, azért adományoztál szegény
koldusnak, s a többinek is juttatsz némi
alamizsnát a feltételezett jómódban, amiben te élsz. Azért merem feltételezni
mindezt, mert épeszû, jóérzésû ember
nem aljasodhat le addig, hogy ez problémát okozzon neki.
03-23 csillag
ESTHAJNALCSILLAGNAK: hozzászólásomban magáról a jelenségrõl írtam. Viszont a te írásodból csak úgy süt a gyûlölet!
A stílusodat nem is kívánom minõsíteni,
mert azt nem is lehetne!

03-23 Barta Zsolt
Esthajnalcsillag: téged is befolyása alá kerített a ma mindenhonnan folyó propaganda, hogy mindenrõl a kormány tehet. Az a
baj, hogy nagyon sokan az államtól várják a
sült galambot, ahelyett, hogy akár egy lépést is tennének a boldogulásukért. De
nemsokára megkoronázzák az új királyt,
és eltûnnek a koldusok, kolbászból lesz a
kerítés. Gyõzd kivárni!
03-23 Keller László
Esthajnalcsillag: sok koldus a saját maga
koldusa. Csak az nem dolgozik, aki nem
akar. Ezek az emberek lehet, hogy többet
kunyerálnak össze, mint amennyit te keresel.
03-25 Csak megjegyzem
A minap a sárbogárdi közjegyzõi irodát
kellett felkeresnem, és szomorúan tapasztaltam, hogy az oda vezetõ kis útszakasz finoman kifejezve igencsak rossz állapotban
van. Ki azért a felelõs, hogy a közjegyzõi
irodát „alsó út” minõségû útszakaszon kell
megközelíteni? Tudom, hogy nem ez az
egyetlen olyan út, ami rossz állapotban
van, de valamit csak lehet tenni.
03-25 Leo444
Klímabarát Háztartási Program indult.
Pályázni lehet: www. nonprofit.hu. Bõvebb információ: a KVVM honlapján. Leadási határidõ: 2010. 10. 30. — ha esetleg
valakit érdekel.
03-26 ESTHAJNALCSILLAG
Keller László: van igazság abban, amit állítasz, de nem hinném, hogy egy rokkantkocsihoz kötött munkaképtelen ember csupán a sportûzés kedvéért koldul. Annak
komoly oka van, amire ez a rablókormány
teljesen érzéketlen. Aki irigyli az összekoldult pénzt, megeshet vele, hogy elõbbutóbb maga is tolószékbe kerül. A sors kiszámíthatatlan.
03-26 Munkanélküli
T. Keller L.! Volt Ön már munkanélküli?
Kikérem magamnak a munkanélkülivé
vált emberek nevében ezt az általánosítást! Sokan önhibájukon kívüli tényezõk
miatt válnak azzá, és akiknek köszönthetõ
ez az állapot, azok még mindig „tejben és
vajban” fürdenek. Nem kívánom senkinek
ezt az állapotot!
03-26 Keller László
Amíg tõlem minden egyes forint után beszedik az összes létezõ jogcímen az adókat,
járulékokat, addig hadd ne sajnáljam az
esetek nagy százalékában saját hibájukból
munkanélküli ingyenélõket, potyalesõket.

Sokkal könnyebb a pénzespostást lesegetni, mint nap nap után eljárni dolgozni, azután mindenhol sírni-ríni (pl. itt), hogy milyen rosszul élnek. Köszönjék maguknak.
03-26 Keller László
Attól, hogy én erõteljes emberként kerekesszékbe ülnék, még nem lennék munkaképtelen, csak annak látszanék, a sajnálatra alapozva pedig jól megélhetnék a koldulásból. Aki valóban rokkant, minden bizonnyal megkapja a nyugdíját, amibõl
megélhet.
03-26 szintén egy munkanélküli
Én is szeretnék dolgozni, de nincs munkalehetõség, fõként annak, aki már 50 éves,
vagy idõsebb. Én is 50 vagyok, és sajnos
semmi kilátás arra, hogy el tudjak helyezkedni. Én sem a magam hibájából nem
dolgozom.
03-26 Munkanélküli
Amíg dolgoztam (az nem volt kis idõ), tõlem is levonták az adót és minden egyéb járulékot, és amíg kaptam a segélyt, a töredékét nem adták vissza. Soha nem voltam
ingyenélõ, és nap mint nap küzdök, de eddig sikertelenül. Nem várom el senkitõl,
hogy sajnáljon, elég, ha én sajnálom, sõt
szégyellem magam ezért. Ingyenélõket én
is ismerek!!! Nekem az általánosítás nem
tetszik!
03-26 ESTHAJNALCSILLAG
Keller László úr: melyik országban él Ön?
Kizárt, hogy ma meg lehessen élni abból az
alamizsnából, amit pofátlanul fizetnek egy
rokkantnak. Ahogy látom, Önt nem zavarja, hogy kiszolgáltatott emberek ilyen méltatlan, megalázó helyzetbe kerülnek. Ön
egy kalap alá vonja õket a munkakerülõkkel, ami rendkívül nagy hiba. Árulja el nekem, hol találna ma egy kerekesszékhez
kötött rokkant ember munkát, ha fizikai
ereje engedné, hogy dolgozzon rokkantan? A rokkantnyugdíj = a biztos halál!
03-30 dolgozó
Helyben nincs munka — vagy megy az ember máshová dolgozni, vagy marad és próbálkozik fennmaradni így-úgy. A függetlenek, fiatalok könnyebben mozdulnak, valamivel több a lehetõségük, de akit ide köt
a család, ház, annak jóval nehezebb. Ha ingázik, az a családi élet és a testi/lelki egészsége rovására mehet. Házat/lakást eladni/venni pedig ma nem könnyû. Azért akiben van (ki)tartás, addig nem csúszik le,
hogy kolduljon.
Összeállította: Hargitai Lajos
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Orvosi rendelések Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök,
tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12,
Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339:
H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-165:
H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007,
mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan:
P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06 (25)
460-163.
Gyermekorvosi körzetek
II. Dr. Mányoki Lídia:
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14, Sze:
8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-9. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79. Tel.: 06 (25) 460-163. H: 13-14, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: 8-11.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25) 463-489,
mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze: 8-11, tanácsadás:
11-12, P: 13-14.

KOSSUTH ZSUZSA RENDELÕINTÉZET, SÁRBOGÁRD,
ADY E. ÚT 79-83. SZAKRENDELÉSEK
TEL.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig, határozatlan ideig szünetel.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.
Gégészet: minden kedden és csütörtökön, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-13-ig, kedden 7.30-9.30-ig, szerdán 12-14-ig,
csütörtökön 12-13-ig, pénteken 11-12-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: pénteken 7-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán és
csütörtökön 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.

A fenti szakrendelések idõpontjai április 10-ig érvényesek. Utána a
változásokról külön tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490. (Havonta közöljük)

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyepmesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
körzeti megbízottjainak névsora,
valamint fogadóóráinak
helye és ideje

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2010. ÁPRILIS hó

Szûcs József r.tzls., Sárbogárd,
Belváros–Kislók

A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres
április 3-4-5.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a., 06-20-355-7213;
április 10-11.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-520-8877;
április 17-18.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06-30-939-8629;
április 24-25.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06-30-816-1376.
II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
április 3-4-5.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-974-9065;
április 10-11.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06-30-993-9404;
április 17-18.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-639-3977;
április 24-25.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06-30-993-9404.

páros hét csütörtök, 9.00-10.00 Sárbogárd, rendõrkapitányság; páros hét csütörtök, 10.30-11.30
Kislók, kultúrház

Kiss Balázs r.törm.
Vasút–Alsótöbörzsök
páros hét csütörtök, 8.00-10.00, Sárbogárd,
rendõrkapitányság

Magyar Krisztián r.ftörm.
Igar–Igarvám-Szõlõhegy
páros hét kedd, 14.00-14.45, Igar, polgármesteri
hivatal; páros hét kedd, 15.00-15.30, Igarvám,
kultúrház; páros hét kedd, 15.30-16.00, Szõlõhegy, kultúrház

Pécsi Zoltán r.ftzls. Mezõszilas
páros hét kedd, 14.00-16.00, Mezõszilas, kmb.
iroda

Erdélyi Imre r.tzls. Sárosd
páratlan hét szerda, 14.00-16.00, Sárosd, rendõrõrs épülete

Veres János r.tzls. Szabadegyháza
páratlan hét szerda, 14.00-16.00, Szabadegyháza, kmb. iroda

Kovács Péter r.ftörm.
Nagylók-Hantos
páros hét kedd, 10.00-11.00, Nagylók, polgármesteri hivatal; páros hét kedd, 12.00-13.00,
Hantos, polgármesteri hivatal

Juhász Gábor r.törm. Vajta
páros hét szerda, 16.00-18.00, Vajta, kmb. iroda

Földi Ádám r.törm.
Sárszentágota–Felsõkörtvélyes
páros hét szerda, 14.00-16.00, Sárszentágota,
polgármesteri hivatal

Sepsi Zsolt r.zls. Sárkeresztúr
páros hét szerda, 13.00-15.00, Sárkeresztúr, polgármesteri hivatal

Badics Ferenc r.zls. Cece-Sáregres
páros hét szerda, 16.00-17.00, Cece, rendõrõrs
épülete; páros hét szerda, 17.00-18.00, Sáregres,
kultúrház

Badics Zsolt r.zls.
Alap-Alsószentiván
páros hét szerda, 17.00-18.00, Alap kmb. iroda;
páros hét szerda, 10.00-11.30, Alsószentiván, házasságkötõ terem

Batári Róbert r.ftörm.
Pusztaegres–Örspuszta–
Sárhatvan–Nagyhörcsök
páros hét szerda, 13.00-14.00, Pusztaegres, kmb.
iroda; páros hét szerda, 14.00-15.00, Sárhatvan,
kultúrház

Somogyvári László r.törm. Káloz
páratlan hét péntek, 15.00-17.00, Káloz, kmb. iroda

Tóth Zsolt r.törm. Sárkeresztúr
páratlan hét szerda, 10.00-12.00, Sárkeresztúr,
polgármesteri hivatal

Horváth Ferenc r.tzls.
Sárszentmiklós–Rétszilas
páratlan hét kedd, 14.00-16.00, Sárbogárd, rendõrkapitányság

Budainé É. Beáta r.törm. Káloz
páros hét szerda, 14.00-16.00, Káloz, kmb. iroda

A hatósági állatorvosi ügyelet a
06 30 956 3168-as számú telefonon érhetõ el.
(I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas,
Dég, Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta).

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00
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BEIRATKOZÁS
Értesítjük a kedves szülõket, hogy a Zengõ
Óvodában a 2010/2011-es nevelési évre történõ beiratkozásra az alábbi idõpontokban kerül
sor:
2010. április 13-14-15. 8.00–16.00 óráig.
Cím: Sárbogárd, Mikes köz 3. és Sárbogárd,
Szent István u. 49.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a
gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, a gyermek TAJ-száma.
Szeretettel várunk minden kedves szülõt és
gyermeket!
Tisztelettel: Koncz Jánosné
intézményegység-vezetõ

FELHÍVÁS
Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a leendõ elsõ
osztályos tanulók beíratására a Mészöly Géza
Általános Iskolában az alábbi idõpontban kerül sor:
* 2010. április 13. 8.00–16.00 óra,
* 2010. április 14. 8.00–17.00 óra,
* 2010. április 15. 8.00–14.00 óra.
Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a leendõ elsõ
osztályos tanulók beíratására a Szent István
Általános Iskolában az alábbi idõpontban kerül sor:
* 2010. április 13. 11.40–16.00 óra,
* 2010. április 14. 12.35–16.00 óra,
* 2010. április 15. 8.00–14.00 óra.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
születési anyakönyvi kivonat, TAJ-kártya, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a diákigazolványhoz igazolványkép (550 Ft), óvodai szakvélemény, orvosi igazolás (más körzetbõl érkezõk).
Iskolavezetés

ÁMK Sárszentmiklósi
Általános Iskola

ÁMK Sárszentmiklósi
Kippkopp Óvoda

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAI
BEIRATKOZÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRÓL

A 2010/2011-es tanévre történõ
általános iskolai beíratás idõpontjai:

A 2010/2011-es nevelési évre történõ
óvodai beíratás idõpontjai:

2010. április 13-14-15.
(kedd, szerda, csütörtök)

2010. április 13-14-15.
(kedd, szerda, csütörtök)

Ezeken a napokon 7.30 és 16.00 óra között fogadjuk a kedves szülõket.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát és az iskolaérettséget igazoló óvodai
szakvéleményt kell bemutatni. Amennyiben
van, a Nevelési Tanácsadó, Szakértõi Bizottság
szakvéleményét is kérjük elhozni. Ekkor kérünk
550 Ft-ot a diákigazolványra és 1 db igazolványképet.

Ezeken a napokon 7.30 és 16.00 óra között fogadjuk a kedves szülõket.
A beíratáskor szükséges bemutatni a gyermek
lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát, valamint a gyermek egészségét, fejlettségét igazoló orvosi igazolást.
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
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Férfi kézilabda — megyei I. o.

2010. április 1. Bogárd és Vidéke

Cece–Aba 1-2 (0-1)

Az alapszakaszt megnyertük,
viszont nem bírtunk
a Rácalmással idegenben
Rácalmás–VAX Sárbogárd 28-24 (11-14)
A lányok után a fiúkat is legyûrte a Rácalmás csapata a bajnokság
alapszakaszának hajrájában.
VAX Sárbogárd: Németh II.–Szabó J. 5, Nacsa 3, Takács 1, Baki 1,
Balogh 9, Németh I. Csere: Borostyán, Hegedûs, Botka 1, Suplicz,
Rehák, Szabó J. Zsolt, Bodoki II. 4. Edzõ: Bodoki György.
Örömteli dolog, hogy csapatunk az alapszakasz selejtezése után
az elsõ helyen áll. A továbbiakban az elsõ négy csapat egymás elleni eredményeit továbbviszi, és még egy oda-vissza mérkõzést játszik egymással. Ez annyit jelent, hogy még van hat mérkõzés a
bajnoki cím eldöntésére.
Már elõzõleg is említettem, hogy most jön a neheze. A VAX mellett a Rácalmás, a Dunaújvárosi A. C. és az elmaradt Martonvásár–Alba Regia mérkõzés gyõztese vesz részt a felsõ ház rájátszásában.
Pár szót azért ejtsünk a mérkõzésrõl is.
Az elsõ félidõt jól kezdte a csapat. A sok hibával tarkított játékban
végig vezetve háromgólos elõnyt szereztünk a szünetig úgy, hogy
elhibáztunk három büntetõt. Talán az volt a baj, hogy a fiúk zsebben érezték a mecset, mondhatnám, bent maradtak az öltözõben.
Viszont a Rácalmás nagy akarással játszott, és egymást érték a
góljai; megfordították a mérkõzést, és utána már nem is adták ki a
kezükbõl a kezdeményezést.
Hullámvölgybe került a csapatunk, és nem is tudtunk kimászni a
gödörbõl. Ilyen is van: kikaptunk!
Reméljük, tanulunk ebbõl a vereségbõl, és a rájátszásban már mi
jövünk le gyõztesen a pályáról.
A szurkolóknak ismét köszönet jár, hiszen most is többen voltak,
mint a hazaiak. A rájátszás programját a következõ számban
közöljük.

Cece, 100 nézõ, vezette: Csupor Richárd.
Cece: Kimiti, Király L., Hegedûs Gy., Miklós (Horog), Fülöp,
Csuti, Klazer (Csomai), Németh (Szabó), Lakatos, Hegedûs J.,
Király G., Bánóczki.
Aba: Kálmán, Török, Pintér, Horváth, Steixner (Esze), Asbóth,
Illyés, Fauszt (Bali), Szalai, Fülöp (Schneider), Szauervein
(Kuczi).
A 2. percben Steixner szabadrúgása száll kapu fölé. 10. perc: Hegedûs J. kerül gólhelyzetbe, az ötösrõl a kapu mellé lõ. 14. perc:
Asbóth 20 méteres szabadrúgása is kapu fölé száll. Mindkét oldalon sok szabálytalanságot követnek el a csapatok, és felváltva jutnak szabadrúgáshoz, a hazaiak részére pedig a játékvezetõ sûrûn
osztja a sárga lapokat. 19. perc: Hegedûs J. 20 méteres szabadrúgása is elkerüli a kaput. 22. perc: Bánóczki 16 méterrõl leadott lövését védi Kálmán. A 30. percben Fauszt kerül gólhelyzetbe, lövése kapu fölé száll. 37. perc: jogosulatlanul megítélt büntetõ a vendégek javára, amit Török értékesít, 0-1. 40. perc: egyenlítési lehetõség, Lakatos már a kapuson is túljut, és a kapufát találja el. Közben Király L.-t a játékvezetõ kiállítja. 50. perc: egy vendégszögletet követõen Fülöp lõ gólt, 0-2. 58. perc: Lakatos gólhelyzetben
nem találja el a kaput. 60. perc: Bánóczki is a kiállítás sorsára jut. 9
fõre fogyatkozott csapatunk is fölényesen játszik. 77. perc:
Lakatos elemi erejû szabadrúgását bravúrral üti ki a kapus.
Lakatos bedobását Király G. megcsúsztatja, Szabó pedig a hálóba
lõ, 1-2.
A mérkõzés paprikás hangulatban ért véget, amit a játékvezetõ
idézett elõ. A hazai csapatnak kiosztott 7 sárga és két piros lapot,
és két tizenegyest is számon lehet kérni tõle. A vendégek megúszták 2 sárgával, és kaptak ajándékbüntetõt. A játékvezetõ ténykedésével alaposan befolyásolta a mérkõzés eredményét.

Ifjúsági mérkõzés: Cece–Aba 1-3 (0-1)
Vezette: Horváth József. A második helyen álló rutinosabb
abaiak megérdemelten gyõztek. Góllövõ: Kovács Nándor.
Április 5-én (vasárnap) ifjúsági és felnõtt csapatunk idegenben
Nagyvenyim csapatával játszik 14.30 és 16.30 órakor. Indulás
13.00 órakor a sportpályáról.
Hajrá, Cece!
Pozsár László

Rehák Sándor

Futóverseny Agárdon
Az Agárdi Parkerdõben rendezték meg március 23-án a szokásos
megyei futóversenyt diákok részére. Sárbogárdot mindkét nagy
iskola — a Mészöly Géza és a Sárszentmiklósi Általános Iskola —
képviselte sportolóival.
Több százan jöttek el a megye iskoláiból e nemes, ámde nehéz
versenyre. Talán a nagyszámú részvétel volt az akadálya annak,
hogy ha a startvonalnál valaki rosszul helyezkedett, akkor fizikailag (a tömegtõl) nem tudott elõzni. Egy-egy korcsoportban (a lányoknál és a fiúknál is) 80-100 induló volt. Ennek ellenére, ha dobogós helyet nem s tudtak szerezni gyermekeink, tisztességesen
helytálltak.
Miklósról, a 4. korcsoportban, a több mint 80 induló közül Oláh
Réka 11., Kondor Kristóf a 2. korcsoportban 80 induló közül 18.,
Márkovics Dániel ugyanebben a korcsoportban 19. lett. Felkészítõik: Magyar Nikoletta, Mezõné Váczi Zsuzsa és Balázs Sándorné.
A mészölyösöket Killerné Marcsi néni hozta, és szokásához híven
jobban izgult, mint a gyerekek. A mészölyös diákok a 3. korcsoportban, fiú-lány kategóriában, egyéniben indultak. 75 induló közül Szunyogh Richárd 9. lett, Szilassi Mariann 68 induló közül 7.,
Budai Bernadett pedig 15.
Mindkét iskola diákjai szépen kitettek magukért.
Hajrá, csak így tovább!
Tudósítónktól

Az U8-asok is az országos
elõdöntõben!

A Mészöly Géza Általános Iskola U8-as korosztálya az adidas kézilabdakupa régiódöntõjében március 20-án, Szombathelyen,
nagy küzdelemben jutott be az országos elõdöntõbe.
Gratulálunk a gyerekeknek és edzõiknek!

Bogárd és Vidéke 2010. április 1.
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Sárszentmiklós–Pákozd 1:1 (0:0)
Sárszentmiklós, 200 nézõ, vezette: Varga
György.
Sárszentmiklós: Papp Z., Csanaki, Szarka,
Szabó L., Palotás (Král), Salga, Markovics,
Emperger, Huber, Vámosi (Gráczer G.),
Berényi. Edzõ: Masinka László.
Pákozd: Hadnagy, Kervarits, Végh, Põcze,
Klémann (Tóth), Rózsa, Rothanszki, Kovács, Takács, Fáncsi (Orván). Edzõ: Jurászik Zoltán.
A hazai szurkolók az esélyek latolgatása
során egyöntetûen csak a gyõzelmet tartották elfogadhatónak a bajnokság utolsó
helyezettjével szemben.
Erõs ellenszélben kezdtük a mérkõzést, és
a várakozásokkal ellentétben ívelgetésekkel próbálkoztunk, mely a vendégvédõk
magassága miatt halva született ötletnek
bizonyult, mert labdáink mint egy falról,
úgy jöttek visszafelé.
Az elsõ játékrész szinte esemény nélkül
telt, mely fõleg a fent leírt okoknak tudható be.
A szünetben abban bizakodtunk: ha már
nem változtatunk stílust, és továbbra is
ívelgetünk, talán majd a szél segítségével
helyzeteket dolgozunk ki.
A 70. percben aztán jött a hidegzuhany,
amikor Rózsa egy nagyszerû labdát kapott, és kilépett védõink között, majd na-

gyon okosan a kifutó Papp alatt a hálóba
lõtt, 0:1.
Edzõnk védõt cserélt csatárra, de az igazat
megvallva a játék képén nem mi változtattunk, hanem a vendégcsapat, mely ezután
már csak az eredmény tartására törekedett.
A mellettem állók közül többen elkeseredettségükben már azt is kijelentették, hogy
nem jönnek többet meccsre, amit nem kell
komolyan venni, mert még hazai meccset
nem hagytak ki. Ettõl függetlenül a kijelentésük figyelmeztetõ jelleggel bír.
Az egyenlítésre a 88. percig kellett várni,
amikor Csanaki nagy bedobását az idõközben elõre küldött Szarka a védõtõl szorongatva, háttal a kapunak helyezkedve a
hosszú sarokba csúsztatott, 1:1.
Kisebb kõ esett le a szurkolók szívérõl, de
sokakban maradt hiányérzet, amit a mérkõzés lefújása után többek meg is jegyeztek. Volt olyan, aki nekem szegezte a kérdést: „Na, errõl a meccsrõl mit írsz?
Tudsz-e jót kihozni?” — és még folytathatnám a felém irányuló kérdéseket, melyeket meg tudnék toldani a bennem felmerültekkel is.
Azt azért meg kell állapítani: a vendégcsapat kifejezetten szervezetten, nagy akarattal küzdött az ötlettelenül, mélyen tudása
alatt játszó csapatunk ellen.

A Femol-csoport
eredményei

A Déli-csoport
eredményei

Mezõszilas–LMSK 0-4 (0-2)
Gólszerzõk: Nyikos (2), Csóka, Teichel. Ifjúsági mérkõzés: 2-0.
Pusztaszabolcs–Sárbogárd 1-1 (1-1)
Gólszerzõk: Demeter, illetve Bognár. Ifjúsági mérkõzés: 11-2.
Dég–Nagyvenyim SE 3-2 (2-1)
Gólszerzõk: Semenszki, Porvázsnyik, Gulyás, illetve Sárai, Török. Kiállítva: Fülöp
(Nagyvenyim). Ifjúsági mérkõzés: 0-1.
Mezõfalva–Lajoskomárom 0-1 (0-1)
Gólszerzõ: Kleiber. Ifjúsági mérkõzés:
15-0.
Szabadegyháza–Iváncsa 0-3 (0-1)
Gólszerzõk: Kovács (2), Drapcsik. Kiállítva: Vida (Szabadegyháza). Ifjúsági mérkõzés: 3-0.
Enying–Adony 1-1 (0-0)
Gólszerzõk: Tárkányi, illetve Králl. Ifjúsági mérkõzés: 3-0.
Seregélyes–Rácalmás 5-2 (4-2)
Gólszerzõk: Tömör (2), Kovács, Benczik,
Kosaras, illetve Kovács (öngól), Antal. Ifjúsági mérkõzés: 0-2.
Cece–Aba-Sárvíz FC 1-2 (0-1)
Gólszerzõk: Szabó, illetve Török, Fülöp.
Kiállítva: Király, Bánóczki (Cece). Ifjúsági
mérkõzés: 1-3.

Dunapentele–Tác-Csõsz 0-1 (0-0)
Gólszerzõ: Nagy.
Kulcs–Besnyõ 4-0 (3-0)
Gólszerzõk: Peredi (2), Fehér, Márczis.
Mezõkomárom–Vajta 1-9 (0-5)
Gólszerzõk: Márkus, illetve Húsvéth, Fekete (4), Polyák (2), Szalai, Szûcs.
Nagylók–Soponya 2-0 (0-0)
Gólszerzõk: Nyikus, Nagy.
Sárszentágota–Alap 2-1 (1-1)
Gólszerzõk: Kuczi (2), illetve Varjas.
Perkáta–Zichyújfalu 4-0 (2-0)
Gólszerzõk: Reith, Bibel, Palóka, Südi.
Elõszállás–Kisapostag 5-0 (2-0)
Gólszerzõk: Kassai, Németh T. (2), Németh F. (2).
17
16
16
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
10
10
10
8
8
7
6
6
6
4
3
3
-

3
3
2
2
3
3
3
2
2
1
6
5
3
2

2
3
4
5
5
5
6
8
8
9
6
8
10
14

52-23
53-25
52-25
41-20
34-20
30-28
32-26
36-36
31-32
32-42
23-27
22-30
16-48
11-83

Õszintén szólva, az elmúlt heti, Kisláng elleni diadal után maradtak bennem kérdõjelek, mert nem látom azt a tüzet, átütõ
erõt csapatunkban, mely az õszi szereplésünket jellemezte.
Sajnos mindjobban igaz azon tény, melyet
egy mellettem álló szurkoló jegyzett meg:
„Ha Markovicsnak nem megy, akkor a csapatnak sem”.
Most kellett volna pontot szerezni, mivel
hétvégén az elsõ helyezett Pálhalmához látogatunk, majd Kápolnásnyék és Csákvár
következik, melyek egyike sem lesz sétagalopp.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Pákozd 4:1
Ifi csapatunk gyõzelme egyetlen pillanatig
sem forgott veszélyben, nagyon taktikusan, fegyelmezetten játszott. Kezd összeérni a megfiatalított társaság.
Serdülõ csapatunk is megkezdte bajnoki
szereplését, melynek során Lajoskomáromban 2:1 arányú gyõzelmet aratott.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása

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

A környezetemben lévõkkel a szerkezeti
felállásunkat elemezgettük, melynek során a bekapott gólig egy centert és két támadó középpályást véltünk felfedezni. Ezzel kapcsolatban csak az a megjegyzésem,
hogy hazai pályán sokkal bátrabb támadójátékot vár el a közönség, fõleg az utolsó
helyezett ellen.

39
33
32
32
27
27
24
20
20
19
18
14
12
2

1. Pálhalma
2. Csákvár
3. Bicske
4. Velence
5. Sárszentmiklós
6. Martonvásár
7. Dunafém-M.
8. Kisláng
9. Kápolnásnyék
10. Baracs
11. Bakonycsernye
12. Polgárdi
13. Pusztavám
14. Sárosd
15. Pákozd Eudael
16. Káloz

18
19
18
18
18
18
19
19
18
18
19
18
18
19
18
19

16
13
12
10
10
9
8
8
5
5
6
4
5
4
4
4

1
1
3
4
3
3
3
2
9
5
2
6
2
2
1
1

1
5
3
4
5
6
8
9
4
8
11
8
11
13
13
14

65-11
46-23
38-14
43-17
33-27
37-20
31-39
30-30
20-31
23-24
21-37
23-40
17-32
13-31
15-46
23-56

49
40
39
34
33
30
27
26
24
20
20
18
17
14
13
13

A Femol-csoport állása
1. Iváncsa
2. Szabadegyháza
3. Adony
4. Sárbogárd
5. Aba-Sárvíz
6. Pusztaszabolcs
7. Mezõfalva
8. Mezõszilas
9. Dég
10. Lajoskomárom
11. Seregélyes
12. Cece
13. Rácalmás
14. Enying
15. Nagyvenyim
16. LMSK

18
18
18
18
18
18
18
19
18
18
18
18
19
18
18
18

15
13
12
10
11
9
9
7
7
6
6
5
5
4
3
2

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

2
3
2
2
5
5
8
9
11
10
11
10
11
9
14
14

63-9
65-24
51-22
38-22
53-20
40-32
46-29
30-49
28-43
37-53
31-47
24-48
23-52
35-44
26-58
23-61

46
41
40
36
35
31
28
24
21
20
19
18
18
17
10
8
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Arimátiai József Jehova Tanúinak
(Mt 27,57-60; Mk 15,42-46; Lk 23,50-55; Jn 19,38-42)
Arimátiai Józsefet mind a négy evangélium megemlíti, de csak
egyszer jelenik meg, hogy elkérje az Úr Jézus testét, és utána rendelkezésére bocsássa a sírját. Nem olvasunk róla többször. Egy
adott idõ szülte a férfit, vagy inkább Isten tartotta készenlétben
erre az egyedülálló szolgálatra?
A neve jelzi, hogy Arimátiában lakhatott. Arimátia jelentése: kettõs magaslat. Pontos helyét nem tudjuk, feltételezik, hogy
„Rámátaim-Cófim”-mal azonos, a Jeruzsálemtõl mintegy 30
km-nyire északnyugatra fekvõ kis helységgel, Sámuel próféta szülõfalujával (lásd 1Sám 1,1). József gazdag ember hírében állt. Noha tagja volt a Szanhedrinnek (Nagytanácsnak), nem értett egyet
Jézus elítélésével azon a végzetes összejövetelen. Erkölcsi értelemben jó és igaz ember volt, szellemileg pedig Izráellel együtt
várta a messiási királyság beteljesülését. Úgy látta, hogy a régen
megígért királyság Jézussal elérkezett, és így tanítványa lett, de
titokban „a zsidók miatt”.
Az emberektõl való félelem szellemi értelemben teljesen akadályozhat bennünket. Ezzel éles ellentétben József bátran cselekedett az Úr halálával kapcsolatban. Márk ezt hangsúlyozza is — József „bátran bement”, hogy elkérje Pilátustól Jézus testét. A tanítványok elrejtõztek rémületükben. A hûséges galileai nõk megdöbbentek. Ekkor József elõlépett az árnyékból, hogy megvallja
elkötelezettségét (hitét) az elítélt és megfeszített Jézus mellett.
Mi hozta benne létre a váratlan változást? Nem kétséges, hogy József nem akarta, hogy valakinek a teste temetetlenül a fán függjön
napnyugtakor (5Móz 21,22-23). Azonban õt egy sokkal mélyebb
ok vezette: „Jézus halála, amely másoknál félelmet okozott, Józsefet bátorrá tette.” (Kelly, W.) Hosszasan idõzött vajon a kereszt árnyékában? Az Úr mindenekfeletti áldozata indította arra,
hogy viszonzásul szeretetének áldozatos cselekedetét ajánlja fel?
A Golgota logikája így indítson bennünket is teljes szívû odaszentelésre. Akiket keresztre feszítettek felségárulásért, rendszerint
prédaként hagyták ott függeni a keselyûknek, kivégzésük kegyetlen betetõzéseként. Ezt enyhíteni lehetett, és a zsidó vezetõk kérték, hogy akik a Golgotán függtek, azokat levehessék, kétségtelenül valamilyen közös sírba temetve. Isten azonban úgy rendelkezett, hogy Szolgája a halálban egy gazdag ember helyén legyen,
bár a gonoszok közt jelöltek ki sírt számára (Ézs 53,9). Józsefet
használta fel Isten, hogy ezt a próféciát beteljesítse. A gazdag Józsefnek volt hatalma arra, hogy megkapja az Úr Jézus testét, és a
saját sírját rendelkezésre bocsássa számára.
Készen állunk-e arra, hogy Istenért elvégezzük azt a munkát,
amelyet csak mi tehetünk meg?
A „Napról napra együtt bibliai személyekkel”
c. könyvbõl (Evangéliumi Kiadó)

Arimátiai József

húsvéti ünnepe
Sárbogárdon évek óta
van egy Jehova Tanúi
hitközösség. Az idén
negyedik alkalommal
hívtak kedden estére
minden érdeklõdõt
Jézus Krisztus halálával kapcsolatos megemlékezésükre a díszterembe, a pászkaünnepre. A gyülekezet
képviselõjét, Barna
Csabát kérdeztem az
ünnepi alkalom elõtt,
mi a jelentõsége ennek az ünnepnek gyülekezetük életében.
— Idõszámításunk
33. pászkáján, miután Jézus és a vele lévõ hûséges tanítványok befejezték az Úr vacsoráját, Jézus azt az utasítást adta nekik, hogy
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” A mostani húsvéti alkalom ennek megfelelõen egy megemlékezés arról, amit Jézus
tett, hogy feláldozta az életét az emberekért. Az ezzel kapcsolatos
mostani elõadás kifejti, miért volt szükség erre az áldozatra, és
mit tesz lehetõvé ez minden ember számára.
— Van-e valamilyen jellegzetessége ennek a megemlékezésnek?
— Igen. Az emlékjegyek, a bor és a kovásztalan kenyér, a pászka
felszolgálása során a jelenlévõk többsége csupán tiszteletteljes
szemlélõi ennek az eseménynek, vagyis nem fogyasztanak az emlékjegyekbõl. Az elõadás során hallunk arról is, milyen bibliai
alapja van ennek az eseménynek.
— Milyen széles kört érint ez az esemény?
— A tavalyi évben 236 országban több mint 18 millióan vettek
részt ezen az ünnepen, ebbõl Magyarországon több mint 43 ezren, Sárbogárdon 97-en voltak. Az elmúlt két héten 1200 meghívót vittünk ki személyesen Sárbogárdon és környékén az emberek
otthonaiba. Ennek fényében reméljük, hogy az idén a résztvevõk
száma meg fogja haladni a száz fõt.
S a szervezõk nem csalatkoztak, ugyanis több mint 120 fõ jelent
meg az ünnepen. A gyülekezet egyik tagja, Németh László tartott
elõadást a pászkaünnep jelentõségérõl, majd végigjárt a sorokon
a pászka és a bor. Senki nem fogyasztott belõle, s utána visszakerült az ünnepi asztalra.
Az egyórás ünnep igeolvasás után közös énekkel ért véget.
Hargitai Lajos

Díszkertem sziklájába vésve
hûs nyughelyet vágattam magamnak
végsõ pihenésre.

Jótékonysági gitárkoncert

Péntek van. Gyorsan bealkonyul.
Felajánlom hát a nagy Halottnak,
végsõ szolgálatul.

2010. március 26-án Kálozon a
moziban a világhírû Mester Sándor (MS3) gitármûvész kápráztatta el másfél órás játékával a
szerény 50 fõs létszámmal megjelenõ közönséget. A koncertet a
Faluház és a Kálozi Környezetés Természetvédõ Egyesület
szervezte. Az egyébként ingyenes rendezvényen összegyûlt
adományokat az egyesület a falu
szépítésére fogja fordítani.

Mit hirdet itt asszonyok ajka?
Üres a sír? Hát innen indul
végsõ diadalra?
Balgán hittem: végsõ nyugtot ád
a sír, pedig, ki zárját törte le:
Õ ad végsõ hazát!
Siklós József

Karácsony András
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Zeneiskolák találkozója
ton Jákob Zoltán zongorakíséretével, Paczona Boglárka pedig furulyán. Szummer
Ádám Gervaise Pavane Galliarde címû
darabját játszotta trombitán.

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg
március 26-án a zeneiskolák megyei találkozóját Sárbogárdon. Talán a gazdasági
válság egyik jeleként az idén kevesebb zeneiskola képviseltette magát ezen a jeles
találkozón.
A mûsor színvonalát ez azonban nem
csökkentette. Számos különleges elõadást
hallhattunk, köztük egy szép fuvolatriót,
valamint egy klarinét–fagott duót.
A Sárbogárdi Fúvószenekar megnyitója
után Juhász János, Sárbogárd polgármestere mondott beszédet.
A találkozót a március 21-én elhunyt
Huszics Vendel karnagy tiszteletére rendezték.
A zeneiskolák bemutatkozását a dunaújvárosiak kezdték. Õk a harmonikásaikkal
jöttek el. Elõször Hajdú Eszter három szólódarabot mutatott be, majd hozzá társulva Mészáros Emma, Kovács
Renáta és Gyöngyösi Márton harmonika kvartettel
Hummel Német táncát,
majd egy indulót játszottak.
A Violin Mûvészeti Iskola
sárbogárdi hangszeresei közül Simon Csaba Händel
Menüettjét játszotta klariné-

A soponyai Fûzfasíp Citeraegyüttes három citerás lánya és szólóénekese autentikus népzenei mûsorral mutatkozott be.
Magával ragadó volt a dunaújvárosi Deák
Dániel gitárjátéka, s szépen játszotta Beethoven Für Elise-ét a rácalmási Szabó
Anna.
Puskásné Radó Ágnes, a Violin Mûvészeti
Iskola vezetõjének zárszava és az oklevelek átadása után a találkozót a Sárbogárdi
Fúvószenekar zárta.
Hargitai Lajos
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA
RECEPTJEI
Tepsis csirke burgonyával
Hozzávalók: 1,5 kg burgonya, 1 kg alsó vagy felsõ csirkecomb (ki
mit szeret), 3 db paradicsom, 1 db paprika (édes, vagy erõs,
tetszés szerint), 1 fej vöröshagyma (esetleg 2), 5 gerezd fokhagyma, só, õrölt bors, õrölt kömény, Piros Arany, kb. 1 dl étolaj.
A csirkecombokat megtisztítjuk (vagy eltávolítjuk a bõrt róla) és
megsózzuk, a burgonyákat megpucoljuk, megmossuk, félbevágjuk és daraboljuk, de ne túl vékonyra. Ezután a paradicsomot,
paprikát is, valamint a hagymákat. Ha már mindent elõkészítettünk, a tepsi aljára annyi olajat öntünk, hogy mindenhol érje.
Alulra tegyük a krumplit, közben sózzuk ízlés szerint, majd a csirkecombokat helyezzük el sorba egymás mellé. Az elkészített, feldarabolt hagymákat, paradicsomot, paprikát rászórjuk, hogy
mindenhol legyen belõle, közben ezt is megsózzuk és fûszerezzük,
majd a tetejére tegyünk Piros Aranyat, és fedjük le alufóliával.
Villanysütõben kb. 60 percig kell sütni 180-190 fokon. 50 perc
elteltével le kell venni a fóliát, és úgy tovább sütni, de az alján lévõ
olajos lével kell locsolgatni.

Amerikai káposztasaláta
Hozzávalók (4 fõre): 1 db kis fej káposzta, 2 db sárgarépa, 1 db
fehérrépa, 1 db kis fej vöröshagyma, 1 adag majonéz, 1 db tejföl,
1/4 tk durvára tört bors, 1 tk só, 2 tk cukor, 1/2 db citrom leve.
A gyökérzöldségeket és a hagymát meghámozzuk, a káposzta külsõ leveleit eltávolítjuk, és valamennyi zöldséget nagy lyukú reszelõn lereszeljük, majd besózzuk és állni hagyjuk. Eközben elkészítjük 1 tojássárgájából a majonézt, és a fûszerekkel ízesítve a tejföllel tartármártást készítünk belõle. A besózott zöldségeket jól kifacsarjuk és összekeverjük a mártással. Pár órára behûtjük, hogy az
ízei összeérjenek.

Sajtkrémmel töltött pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dkg élesztõ, 1 dl tej, 20 dkg margarin,
1 pohár tejföl, 1 db tojássárgája, pici só. A töltelékhez: 2 dl tej, 2 kávéskanál liszt, 2 db tojássárgája , 10 reszelt trappista sajt, 2-3 dkg
füstölt sajt , 15 dkg margarin.
Az élesztõt az l dl langyos cukros tejben megfuttatjuk, majd a többi adalékkal összegyúrjuk. A kész tésztát kb. két órára a hûtõbe
tesszük pihentetni. A hûtõbõl kivéve 2-3 cm vastagságúra nyújtjuk, tojássárgájával megkenjük, és reszelt sajtot szórunk rá. Ezután kiszaggatjuk, és elõmelegített sütõben közepes lángon megsütjük. Sülés után kettévágjuk, és a következõ töltelékkel megtöltjük. A töltelék elkészítése: a tojások sárgáját a liszttel és egy
kevés tejjel simára keverjük, majd a többi tejet hozzáadva megfõzzük a besamelt, ezután belekeverjük a reszelt sajtot. A margarint kihabosítjuk, összekeverjük a kihûlt krémmel, végül belekeverjük a reszelt füstölt sajtot.

Heti idõjárás
Változékony, nevéhez méltó idõvel köszönt
be az április. A sok felhõ mellett több órás
napsütésben is bízhatunk. Eleinte néhol,
majd vasárnap már többfelé várható esõ, zápor, zivatar. A sok felhõ, a csapadékos idõ, és a magasban érkezõ viszonylag hûvös léghullámok hatására pár fokkal elmaradnak a hõmérsékleti értékek az ilyenkor megszokottól. Az derültebb, szélcsendes, mélyebben fekvõ helyeken többfelé alakulhat ki a hajnali órákra gyenge fagy.
www.metnet.hu

2010. április 1. Bogárd és Vidéke

TAVASZI
NÉZELÕDÉS
Házikertek körzetében lakom. Teljesen más helyzet ez, mint ha
például egy belvárosi lakásban élnék, ahol csak tûzfalakat vagy
egy szemben levõ emeletes ház ablaksorait láthatnám. Itt körös-körül akármerre nézek, azt a jó, porhanyós, felgereblyézett
földet látom az épületek körül. Emberek hajladoznak szerszámokkal a kezükben, magvak kerülnek a talajba, a tavaszi reménykedés az egeket ostromolja. Aki vet, az reménykedik. A képzeletében érett paradicsomokat, húsos paprikákat, teli tál kifejtett
zöldborsót lát, és babot, sárgarépát, meg persze csokor virágokat.
Mindezt az aprócska magok ígérik, amelyekre ha ráfúj az ember,
szétrepülnek a tenyerébõl.
A mag a világmindenség egyik legnagyobb titka, az emberiség létezésének záloga. Lehetnének hatalmas erõmûvek, ötsávos autópályák, ha mag nem létezne, költözhetnénk a föld alá akár
dollárral tömött bõrönddel is.
Na, de maga a remény még nem beteljesülés. Te körömfeketényi
magocska, mi minden kell ahhoz, hogy belõled öklömnyi paradicsom pirosodjon a gazda számára a levelek között? Nemcsak esõnek kell ömölnie rád, hanem verejtéknek is. Ott gyomlálás kell,
kapálás kell, és bizony szükséges, hogy valami erõ lefogja a kerti
tolvaj kezét.
Régen azt mondták, az esõ az Isten áldása. Egy másik áldást is említhetnénk: az erkölcsöt. Abból mostanában kevesebb van, erkölcsi aszály sújt bennünket. Nem tudom, van-e isteni áldás, amely itt
enyhülést hozna. Szent László tudta, mit kell tenni, ha elszaporodnak a tolvajok. Kisebb lopásokért levágatta a tettes orrát, fülét, ha a tett megismétlõdött, bizony, kijárt a bûnösnek az akasztófa. Négylábú állat, vagy hasonló érték ellopása esetén elgondolni
is iszonyatos könyörtelenül kivégezték a tettest. Nem tudom,
mennyi orratlan, fületlen ember járna körülöttünk, ha újra érvénybe hoznák ezeket a dekrétumokat, de az egyébként se rózsás
népesedési statisztikánknak se használna..
Mindegy, vetünk és reménykedünk. Tavasszal van a levegõben
valami serkentõ anyag, amely szinte húzza az embert a szabadtéri
tevékenykedés felé. Rügyeket veszünk vizsgálat alá, szimatolunk
a levegõbe. A rügy a mag mellett a másik csoda. Hónapokig halott
volt az az ág, élettelen, mint egy fõzõkanál. Aztán egyszer csak
duzzadni kezd. Ki intézte ezt így el? Március végén amerre nézünk, csodákat látunk. Míg írom ezt, az ablakon át látom, ahogy a
szomszéd kertben lengedezik egy aranyesõbokor az enyhe szellõben. Pompázik a napsütésben, minden más látványt és színt
felülmúlva. Azok a szirmok, az talán nem csoda?
És közben persze, hogy folyvást az eszemben van a fekete zászló a
mûvelõdési ház homlokzatán. Akit az gyászol, az volna csak igazán elemében ebben a szép idõben! Requiem aeternam dona ei,
Domine!
(L. A.)

A NAGYHETI KATOLIKUS
SZERTARTÁSOK RENDJE
Nagycsütörtök: ALAP 18.00 óra.
Nagypéntek: SÁRSZENTMIKLÓS 17.00 óra.
Nagyszombat: SÁRBOGÁRD 20.00 óra.
A buszok indulási ideje Töbörzsökrõl:
csütörtök 17.00 óra, péntek 16.15 óra.
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Mi az élet?
Nagy csend ülte meg a nyári erdõt. A madarak szárnyuk alá hajtották a fejüket. Jólesõ nyugalom terült a tájra. A pinty egyszer csak fejét felszegve megszólalt:
— Mi az, hogy élet?
Mindnyájan megütköztek a nehéz kérdésen. Elõször a rügyeit vigyázva bontogató
vadrózsabokor szólalt meg:
— Az élet állandó kibontakozás…
A pillangó nem volt ennyire filozófus lény.
Virágról virágra libbenve itt is, ott is nektárt nyaldosva csak ennyit mondott:
— Az élet csupa nyalánkság és boldogság!
Lent a fûben a hatalmas szalmaszálat cipelõ hangya ezt nem hagyhatta szó nélkül:
— Az élet csak munka és veszõdség!
A frissen gyûjtött mézzel a kaptár felé sietõ
méhecske ezt duruzsolta:
— Az életben a munka és a szórakozás váltogatja egymást…
Ahol ilyen bölcs dolgokról folyik a szó, onnan a vakond sem hiányozhat. Egy szóra
kidugta hát a fejét a friss vájatból:
— Az élet a sötétség elleni állandó harc.
Össze is kaptak volna, ha az eleredõ esõ
nem hûti le a kedélyeket. Az esõcsepp is el
akarta mondani a maga bölcsességét:
— Az élet csupa könny, semmi más…
És már úszott is a patakkal a tengerbe. Ott
a hullámok hatalmas csapásokkal ostromolták a parti sziklákat.
— Az élet a szabadságért való sanyarú küzdelem — mennydörögték.
Fenségesen körözött az erdõ felett a sas.

Rejtvény
1. Hát, gyerekek, akkor íme újra a múlt heti 1. feladat — most a keresendõ szavakkal
együtt:
— Az élet felfelé törekvés! — kiáltotta.
A vén, széltõl meghajlott nyírfa is bekapcsolódott most már a vitába:
— Az élet azt jelenti, hogy beadjuk a derekunkat a hatalom elõtt…
Leszállt az éj. Hangtalan szárnycsapásokkal lebegve huhogta a bagoly:
— Az élet: kihasználni az alkalmat, ha mások alszanak…
De ezt már nem hallották a többiek. Az alvó erdõ csöndje borult a tájra. Csak egy
mulatságból hazafelé tartó fiatalembert
lehetett látni, aki a sok tánctól kimerülten
leült a nyírfa alá, és mintha a pintyhez
szólna, felsóhajtott:
— Az élet nem más, mint a szerencse hajszolása, és a csalódások csapásainak az elviselése.
De hamarosan az ébredezõ hajnal üzenete
keltegette az alvó erdõt:
— Én az új nap hírnöke vagyok. Szeretném
lezárni a vitát. Szerintem az élet nem más,
mint az örökkévalóság elõhírnöke.
(Svéd mese)
Pál apostol: „…nekem az élet Krisztus…”
(Fil 1,21)

Húsvéti locsolkodás Cecén
A cecei Gerlice Néptáncegyesület az idei évben is megrendezi a húsvéti locsolkodást felelevenítõ rendezvényét. A hagyományokhoz híven a legények lovas kocsin érkeznek a cecei
tájház udvarához. A lányok a locsolókat hímes tojással várják, és a locsolkodás végét közös énekkel és tánccal zárják. A
helyszínen lehetõség nyílik a tojásfestés rejtelmeinek megtekintésére, illetve kipróbálására.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt
húsvét hétfõjén 10 órától a cecei tájház udvarán.
Cecei Gerlice Néptánc Egyesület

Húzd ki az ábrában a megadott szavakat!
Ha jól dolgoztál, a megmaradt betûkbõl
egy szép város nevét tudod összerakni. A
keresendõ szavak: GÖNDÖR, INDUL,
ÁGA, URA, DE, VILÁG, BÖDÖN, IGEN,
RÁG.
2. Rendezzétek helyes sorrendbe a betûket, és az így kapott szavakat írjátok a vonalra!
vatasz ..................................
játos ....................................
iszuny .................................
bolyai .................................
3. Egészítsétek ki az ismert locsolóversikét!
Zöld erdõben ...............................,
Kék ibolyát ..................................,
El akart ........................................,
Szabad-e ......................................?
Beküldési határidõ: 2010. április 6.

Rejtvénymegfejtés
A múlt heti rejtvény helyes megfejtése:
2. Elzárom a csapot. 3. Amszterdam. Hollandia fõvárosa ugyanis Hága.
Az 1. feladatot újra feladjuk, immár helyesen.
Várjuk megfejtéseiteket!

MEGHÍVÓ
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk

2010. április 4-én (vasárnap) 20.00 órai kezdettel tartandó

Közlemény

az Alapi Iskolásokért Közalapítvány nevében, melynek helyszíne az alapi mûvelõdési ház.
Belépõ: 500 Ft. A rendezvényen fellépnek az iskola tanulói.
Lehetõsége szerint jelenlétével, felajánlásával, valamint tombolatárgyakkal támogassa tanulóinkat.

Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért
Egyesület 2010. március 27-én megtartott tisztújító közgyûlésén a jelenlévõ
tagok egyhangúlag Magyar Zoltánt választották meg az egyesület új elnökének. A leköszönt elnök segítõ munkáját
az egyesület ezúton megköszöni.

Az Alapi Iskolásokért Közalapítvány kuratóriuma

Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Április 3., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Hírek 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.30 Bob, a mester 9.00 Thomas és barátai 9.25 A kis
Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 9.50 Clic és Kat 10.00 Inami 10.25 Vízi duma
10.30 Ötös fogat 11.00 Teknõc a láthatáron 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Út
Dél-Afrikába 12.40 Egészség ABC 13.10 Nõi szemmel 13.40 Pro natura: Televíziósok a természetért 14.35 Hogy volt!? – Válogatás 16.45 Meseautóban – Gózon
Gyula 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat
– a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.45 Miss Daisy sofõrje 22.30 Hírek
22.35 Õszi kertek 0.40 Jeanne d’Arc ereklyéi 1.45 Koncertek az A38 hajón 2.40
Fizikaóra – Yvon Fortin
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 9.40 Forma-1
11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Kung-fu 13.45 A dadus
14.15 Tengeri õrjárat 15.20 Robin Hood 16.15 Istenek fegyverzete 2.: Kondor
hadmûvelet 18.30 Híradó 18.55 Velünk teljes a csapat 19.00 Fókusz Plusz 19.30
Két hét múlva örökké 21.30 Ocean’s Twelve – Eggyel nõ a tét 0.00 Hosszú
jegyesség 2.20 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2-matiné 10.30 Mókás állatvilág 11.00
Szurikáták udvarháza 11.30 Doktorológia Leslie Nielsen módra 12.00 Babavilág
12.30 A láthatatlan ember 13.25 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.20 Bajnokok Ligája magazin 14.50 Rejtélyek kalandorai 15.45 A parti õrség 16.45 A bádogember 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Derült égbõl Polly 21.15 Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt 23.25 Az ügyvéd szeretõje 1.20 Kalandjárat
1.45 Teleshop 2.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 13.05 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35 G7
– Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt
kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ
19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.05 Rádiószínház 20.51 Zene 21.04 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

Április 4., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 „Így szól az Úr!” 9.20 Katolikus krónika 9.45
A sokszínû vallás 10.00 Református magazin 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor
10.30 Útmutató 11.00 60 perc 12.00 35 perc 12.35 Hírek 12.45 Pándy Piroska
nótázik 13.15 Hogy volt!? – Válogatás 15.10 Tavaszi szél vizet áraszt: Gemenc
15.40 Életem története – Hans Christian Andersen 17.10 Panoráma 17.40 Magyarország története 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Játék és szenvedély 22.15 Kultúrház 23.10 Innováció: Zöld autó 23.35 Hírek 23.45
TS – Motorsport 0.15 Magyarország története 0.45 Az utókor ítélete 1.15
Panoráma 1.45 Orvvadászok éjszakája
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.35 Forma-1 12.00 Híradó 12.15 Velünk teljes a csapat 12.20 Magyarország–Svédország nõi kézilabda-mérkõzés
14.15 Apja fia 16.20 A smaragd románca 18.30 Híradó 19.00 Superman visszatér 22.10 Heti hetes 23.25 Portré otthon 0.00 A harag sodrása 1.35 A Mick
Jagger-projekt
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2-matiné 8.50
Nagy vagy! 9.45 Egérmese 4. – Az éjjeli lény rejtélye 11.00 Dragonlance krónikák 12.40 Stahl konyhája 13.10 Röfitábor 14.50 A bádogember 16.25 Óvakodj a
törpétõl! 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Bridget Jones naplója 21.55 Bridget
Jones: Mindjárt megõrülök! 23.50 Péter, a kõszikla 1.30 Napló 2.20 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 A csodálatos taposófû 9.05 A határon innen a határon túlról
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.53 Zene
21.04 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

Április 5., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Sherlock Holmes, a mesterkopó 9.50 Gyerekdalok: Tavaszi szél 10.00 Baptista istentisztelet közv. 11.05 Nappali 12.00 Hírek 12.10 Az élet vendége –
Csoma-legendárium 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina 14.30 Hogyan lett
Bobból mester 15.00 Pingvinkék – Pingvinkék esküvõre mennek 15.30 Életem
története – Hans Christian Andersen 17.00 Teadélután 17.50 Mr. Polly lázadása
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Maradok hûtlen híve 21.40 Berlinare 2010
22.35 Illényi Katica-koncert 0.25 Hírek 0.30 Memento 0.40 Teadélután 1.35
Nappali

2010. április 1. Bogárd és Vidéke

RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.35 Jónás és a zöldségmesék 10.05
Nyomozólányok 11.45 Hiúságok vására 12.00 Híradó 14.35 A kincses bolygó
16.15 A Nílus gyöngye 18.30 Híradó 19.00 A Karib-tenger kalózai – A fekete
gyöngy átka 21.55 Azt beszélik… 23.40 Értelem és érzelem
TV2: 6.00 6.00 TV2 Matiné 10.25 Mókás állatvilág 10.55 Hercules és Xena: Harc
a titánokkal 12.20 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.00 Nyúl testvér kalandjai
15.20 A bádogember 17.00 Szilaj, a vad völgy paripája 18.30 Tények 19.05 Mr.
és Mrs. 20.05 Kung fu panda 21.45 Hõs 23.35 Péter, a kõszikla 1.20 Magellán
1.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 Ünnep reggelén 8.05 Nefelé 9.00 Napközben 10.04 Református istentisztelet közv.
11.05 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Elsõ szavak 13.04 Rádiószínház
13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Emlékhelyek üzenete 15.04 A pálosok sziklája 16.05 Közelrõl 17.05 Emmaus-járás Bolyban 17.30 Krónika 18.03
Elsõ szavak 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 Húsvéti képeslapok 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Április 6., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A vendégszereplés 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.40 Ez történt
ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték! 21.00 Kedd este 21.30 A királyért és a koronáért 23.15 Hírek 23.20
Memento 23.30 Teadélután 0.30 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Eb a titka mindennek 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.15 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 A mentalista 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.00 Reflektor 0.20 A kanyaron túl
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.50 Stahl
konyhája 8.55 Babapercek 9.00 Telekvíz 9.50 Teleshop 10.50 Szökés Budára
13.20 Kvízió 14.45 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.00 Mr. és Mrs. 20.00 Jóban-Rosszban 20.25 Bajnokok
Ligája 23.25 A médium 0.25 Tények este 0.55 EZO.TV 1.45 Torzók 3.25 Babavilág 3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Április 7., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Kormányváró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este 21.30 A királyért és a koronáért 23.10 Hírek 23.15 Memento 23.25 Teadélután 0.30 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 A torony hõsei 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.15 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Rendõrakadémia 7.: Moszkvai küldetés 23.10 Halhatatlanok 0.55
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.40 Teleshop 11.45 Született ügynök
13.20 Kvízió 14.45 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban
21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20
Tények este 0.50 EZO.TV 1.40 A bálvány 3.30 Két testõr 3.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.22 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 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Április 8., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Együtt 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35
Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Hogy volt!? – extra 21.00 Csütörtök este 21.30 Kísértések 23.05 Hírek 23.10 Memento 23.20 Teadélután 0.25 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Amelia Earhart – Az utolsó repülés 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.15 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45 Európai idõ 0.05 Alias 1.00 Reflektor 1.15 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.30 Királyi kalamajka 13.20 Kvízió 14.45 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 Csupasz pisztoly 23.00 Pokerstars.hu 0.00 Tények este
0.30 EZO.TV 1.20 Painkiller Jane 2.10 GSG 9 – Az elit kommandó 3.00 Segíts magadon! 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Választás 2010 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.04 Választás
2010 17.30 Krónika 18.03 Választás 2010 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 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 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 9., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Wagner 10.05 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazin 14.25 Közlekedõ 14.40 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében
18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00 Péntek
este 21.40 Párizs, Texas 0.00 Hírek 0.05 Memento 0.15 Teadélután 1.15 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Fullasztó ölelés 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.15 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 0.20 Reflektor 0.40 Itthon
1.00 Odaát 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.45
Stahl konyhája 8.50 Babapercek 8.55 Telekvíz 9.45 Teleshop 10.45 Két lökött
inas 13.20 Kvízió 14.45 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 A férjem védelmében 23.20 Gyilkos körök
0.20 Tények este 0.50 EZO.TV 1.40 Csillagközi romboló 3.20 Alexandra pódium
3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Választás 2010 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.04 Választás 2010 17.30 Krónika 18.03 Választás 2010 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 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a
C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Április 3., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball: S.bogárd–
Mezõfalva (100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 A lepramisszióról (90’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Kóruskoncert-válogatás — Huszics Vendel emlékére
Április 4., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 A lepramisszióról (90’)
13.00 Heti híradó 15.00 A Csipike ünnepe (60’), Interjú dr. Szabadkai Tamással (25’), Varga Gábor fóruma Tinódon (60’) 19.00 Heti híradó 20.00
Orgonahangverseny Kálozon (52’), Jehova Tanúinak ünnepe (60’)
Április 5., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kóruskoncert-válogatás —
Huszics Vendel emlékére 13.00 Heti híradó 15.00 Futball: S.bogárd–Mezõfalva (100’) 19.00 Heti híradó 20.00 Interjú a Huszics házaspárral (ism.)
Április 6., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Orgonahangverseny Kálozon
(52’), Jehova Tanúinak ünnepe (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Interjú a
Huszics házaspárral (ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Séta és interjú Schmitt
Pállal (50’), MSZP-fórum Miklóson (70’), A Sebõ együttes koncertje (80’)
Április 7., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Séta és interjú Schmitt Pállal
(50’), MSZP-fórum Miklóson (70’), A Sebõ együttes koncertje (80’) 13.00
Heti híradó 15.00 Hastáncfesztivál (50’), Vadászkiállítás (20’), Cecei mesemondóverseny (40’), Violin-találkozó (50’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Futball: S.bogárd–Enying (100’), Cece–Aba (100’)
Április 8., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball: S.bogárd–
Enying (100’), Cece–Aba (100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Séta és
interjú Schmitt Pállal (50’), MSZP-fórum Miklóson (70’), A Sebõ együttes
koncertje (80’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Orgonahangverseny
Kálozon (52’), Jehova Tanúinak ünnepe (60’)
Április 9. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Hastáncfesztivál (50’),
Vadászkiállítás (20’), Cecei mesemondóverseny (40’), Violin-találkozó
(50’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Orgonahangverseny Kálozon (52’),
Jehova Tanúinak ünnepe (60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Séta és interjú Schmitt Pállal (50’), MSZP-fórum Miklóson (70’), A Sebõ együttes
koncertje (80’)
***
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!

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,
3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák, ébresztõórák,
órajavítás.
Arany- és ezüstékszerek,
ékszerkészítés, ékszerjavítás,
törtarany-felvásárlás.
SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.
Kétszintes CSALÁDI HÁZ
Sárbogárd, Alapi úton ELADÓ.
06 30 473 3669

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB 238R típusú 4 x 51 W-os CD-s autórádió, illetve egy alig
használt, szép állapotban lévõ Padovano Parma,
45-ös munkavédelmi félcipõ. A szabványoknak
megfelelõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06
(30) 386 4133.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Kislókon családi ház 600 négyszögöl telken,
fõút mellett, buszmegállóhoz közel eladó. 06
(25) 464 690.
Eladó kétszobás 46 m2-es lakás József A. utcában. 06 (30) 246 4365. (2314895)
Sárbogárd központjában felújított családi ház
sürgõsen eladó. 06 (30) 229 1198, 06 (30) 747
5558. (2314894)
Lakásom eladnám, vagy központhoz közeli házra cserélném értékegyeztetéssel. 06 (70) 244
4983.
Rétszilason telek eladó. 06 (30) 351 7299.
(2314892)

AKÁCCSEMETE kapható!
06 30 957 9711
EGÉSZSÉG, VITALITÁS, VIDÁMSÁG!
www.bit.ly/energiaforras
Pótolja TERMÉSZETES MÓDON
energiáját!
http://ujwellness.egeszseg.org
SZERETNE ÉRETTSÉGIT TENNI?
AKÁR KÉT ÉV ALATT ELÉRHETI!
ELSÕSEGÉLYNYÚJTÓ
(KRESZ vizsgához), ARANYKALÁSZOS
GAZDA ÉS MÉREGRAKTÁRKEZELÕ
tanfolyamok indítását tervezzük!
Képzések helyszíne:
alsószentiváni iskola.
Bõvebb információk:
Telefon: 06 25 504 710 (Kiss Attila).
E-mail:
kissattila@bela-aszentivan.sulinet.hu,
honlap:
www.asztivaniskola.lapunk.hu
(Felnõttoktatás –
Jelentkezési tudnivalók menüpont)
Az SZTK-ból a FOGÁSZATI RENDELÉS
a József A. u. 17/a. szám alá KÖLTÖZIK
április 10-étõl. 06 30 363 1565
Sárbogárd központjában bérelt lakásba
LAKÓTÁRSAT keresek. 06 20 414 7626
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2010. április 2-án,
pénteken, 18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési házban. Jelentkezni:
FÛRÉSZ JÓZSEF – 06 30 290 3744

Ady-lakótelepen kétszobás lakás kiadó. Telefon: 06 (30) 384 0228. (276021)
Bontott építési anyag, gerenda, cserép eladó.
06 (70) 332 1396.
Betonkeverõ, levegõkompresszor eladó. 06
(20) 594 6204. (2314938)
Hízók eladók! 06 (20) 367 2785. (276110)
Két éves, törzskönyvezett, játékos kan dalmata
kutya gazdit keres. Telefon: 06 (20) 923 8664.
Sárbogárd központjában 50 m2-es, 4. emeleti,
részben felújított panel lakás eladó. Telefon: 06
(30) 916 2373. (A17E-R276109)

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági
bejelentések és
segítségkérések a
polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ
telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Minden nap
8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
Csendes, precíz, leinformálható hölgyet keresünk heti 1 vagy 2-szeri háztartási munkára. 06
(30) 242 8698. (276201)
Mézfutár! Termelõi mézet üvegezve, vagy kívánság szerinti kiszerelésben Sárbogárd területén házhoz szállítunk. Telefon: 06 (30) 380 7206.
Németjuhász kölykök eladók. 06 (30) 916
5891. (231443)
A Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnöksége
munkatársat keres Sárbogárd szennyvíztisztító-telepre szennyvíztelepi gépész munkakörbe.
Kézzel írott önéletrajz benyújtását kérjük. Pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 15.
Cím: Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnökség
7000 Sárbogárd, Tinódi u. 146.
Húsvétra nyuszik kaphatók. 06 (20) 427 7190.
(2314947)

Kettõs hasznosítású vörös, elõnevelt csirke
kapható. Cece, Hunyadi u. 12. (Szabóék, temetõnél) 06 (25) 234 137.
Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (30) 685
3770. (276082)
Fehérvári út mellett 2,5 ha szántóföld kiadó. 06
(25) 460 349. (276081)
Sütni való csirke kapható. Tinódi út 52. 06 (30)
384 2294.
Kisméretû üzlethelyiség vagy irodahelyiség kiadó az üzletközpontban. 06 (30) 2099 371.
Virágpor-allergia megelõzése. Érdeklõdni: 06
(30) 482 3947.
Parasztház eladó a központban Alapon. Érdeklõdni: 06 (30) 346 4524.
Brassói kapcsolatokkal rendelkezõ munkatársakat keresek. Érdeklõdni: 06 (30) 482 3947.
Óriási akció a Csendes Fagyizó melletti
TURKÁBAN! Minden felnõtt és gyerekruha –50
és –20 %, nadrágok már 300 Ft-tól kaphatók.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

MÛTRÁGYAAKCIÓ az Agroép Kft.-nél!
ELADÁSRA KÍNÁLUNK TÖBBFÉLE MÛTRÁGYÁT AKCIÓS ÁRAKON:

* PÉTISÓ 27 % * AMMÓNIUMNITRÁT 34 %
* SPECIÁLIS KERTI SZER * LINZERSTAR 15x15x15
Kiszerelés: 50 kg-os zsákokban. Házhoz szállítást vállalunk!
Cím: 7003 Sárbogárd–Sárszentmiklós, Vasút u. 2. (régi Cerbona)
Nyitva: hétfõtõl szombatig 8–12-ig,
vagy telefonos egyeztetés után más idõpontban is.

Telefon: 06 20 4475 573, 06 30 2493 326
Várjuk minden kedves érdeklõdõ hívását!
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság
Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és településeken 9.00-14.00 óra között karbantartási munkákat végzünk:
Április 1.
Április 2.
Április 6.
Április 7.
Április 8.
Április 9.
Április 12.
Április 13.
Április 14.
Április 14.
Április 15.
Április 16.
Április 19.
Április 20.
Április 21.
Április 22.
Április 23.
Április 26.
Április 27,
Április 27.
Április 28.
Április 29.
Április 30.

csütörtök
péntek
kedd
szerda
csütörtök
péntek
hétfõ
kedd
szerda
szerda
csütörtök
péntek
hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek
hétfõ
28., 29.,30.
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Nagylók medencemosás
Nagylók glóbuszmosás
Cece glóbuszmosás
Sárhatvan glóbuszmosás
Kislók glóbuszmosás
Sáregres 15 m3-es medencemosás
Pusztaegres medencemosás
Rétszilas medencemosás
Sárszentmiklós glóbuszmosás
Sáregres 100 m3-es medencemosás
Sárbogárd 700-as glóbuszmosás
Dég glóbuszmosás
Középbogárd–Dég-Újtelep glóbuszmosás
Lajoskomárom medencemosás
Lajoskomárom glóbuszmosás
Mezõkomárom medencemosás
Mezõkomárom glóbuszmosás
Szabadhidvég glóbuszmosás
Szabadhidvég szivacsos csõtisztítás
Sárosd medencemosás
Sárosd glóbuszmosás
Perkáta medencemosás
Perkáta glóbuszmosás

Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb víznyomás, esetleg
idõszakos vízhiány várható. A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé
opálossá válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és megértését.
FEJÉRVÍZ ZRT.
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Kislángi Golgota
Temetkezési Kft.
Sárbogárdon, az Ady E. út 111. sz. alatti virágüzletben, illetve
Töbörzsökön Horváth Istvánnénál teljes körû temetkezési
ügyintézés és kellékválasztás fényképek alapján, illetve
Sárszentmiklóson, a Köztársaság út 180/A sz. alatti bemutatóteremben teljes körû ügyintézést és kellékválasztást lehet
igénybe venni.
Temetést vállalunk:
Sárbogárd területén és vonzás körzetében, valamint
a gyászoló család kérésére az ország bármely részén.
Áraink:
Koporsós temetés 95.000 Ft-tól 155.000 Ft-ig
Hamvasztásos temetés 105.000 Ft
Elérhetõségeink:
Sárbogárd virágüzlet: 06 25 460 049
Töbörzsök virágüzlet: 06 20 521 7427
Sárszentmiklós bemutatóterem és iroda: 06 20 478 1581
Állandó ügyelet:

06 20 570 7104

06 20 460 7151
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Nyílt Tavaszi vásár a Sárszentmiklósi
tér
Kippkopp Óvodában
Garázsok
Az Ady Endre úti lakótelepnél lévõ garázsok ajtajait évek óta vandál fiatalok lemázolják nehezen eltávolítható festékkel, a
garázstulajdonosok nagy bosszúságára.
Ezek a garázsajtók komoly pénzbe kerültek (80-100 ezer Ft), és a mázolmányok eltávolítása, az ajtók átfestése is több ezer
forintba kerül.
Kérjük a rendõrség, polgárõrség sûrûbb
ellenõrzését napközben és az éjszakai
órákban, mert ez egy lehetetlen állapot,
hogy a garázstulajdonosoknak állandóan
rettegniük kell a vandál fiatalok miatt,
hogy ilyen kárt okoznak.
A térfigyelõ kamera elhelyezése nagyon
szükséges lenne a garázsoknál!
Sajnos azt is tapasztaltuk, hogy délutánonként, estefelé a kemény focilabdát rugdossák fiatalok a garázsajtóknak. Többször iskolások a betongarázsok tetejére is felmásznak, onnan ugranak le. Ez megengedhetetlen! A garázsok komoly értéket képviselnek, féltjük õket!
Ady Endre úti garázstulajdonosok

Menetrend sokadszor
Az OTP-nél lévõ buszmegállónál 2 hónapja a székesfehérvári autóbusz indulási idõpontjai 4 sorban ki vannak törölve, így aki
Székesfehérvárra szeretne utazni, vagy vidékrõl jön, szaladgálhat be a lottózóba, üzletekbe kérdezgetni, mikor indul busz
Székesfehérvárra.
Tarthatatlan állapot, hogy több éve vagy
letépik, vagy átfirkálják, kitörlik a buszmenetrendet egyesek!
Kérjük az illetékeseket, hogy figyeljenek
oda, és tegyék plexi mögé az új menetrendet, amit a vandálok állandóan tönkretesznek!
Utazók
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

HUSZICS VENDEL
tanár, karnagy,
Sárbogárd város és Fejér megye
díszpolgára életének 73. évében,
2010. március 21-én váratlanul elhunyt.
Végsõ búcsúztatása
2010. április 10-én, szombaton,
15 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Díszpolgárát
Sárbogárd Város Önkormányzata
saját halottjának tekinti.
Emlékét kegyelettel õrizzük!
Sárbogárd Város Önkormányzata

Már hagyomány tavaszi vásárunk megrendezése a sárszentmiklósi óvodában. Az
eseményt vidám, zenés játékukkal a nagycsoportosok nyitották meg: a tojásfa körül
énekeltek, táncoltak, majd mézeskaláccsal
kínálták a vendégeket. Az óvó nénik és
dajka nénik már hetek óta készítették az
igényes, esztétikus díszeket, ajándéktárgyakat, melyek aztán hamar el is keltek.
Kedden játékos vetélkedõket, „nyuszifutást” szervezünk; aki megéhezik, répát, káposztát, almát ropogtathat. Délutánra a
szülõket várjuk tojásfestésre.

Szerdán tavaszi hangversennyel kedveskednek a zeneiskola tanulói az óvodásoknak, csütörtökön az óvó nénik mesejátéka
után nyuszifészket készítünk.

Gondolkodjunk!

helyzetét; mi történt a sárszentmiklósi kõbányában, az kinek köszönhetõen szûnt
meg mint turisztikai látványosság; milyen
szolgáltatói szerzõdések köttettek; milyen
anyagi hátrány érte az önkormányzatot, azaz bennünket, sárbogárdiakat; mi is történt
a városközpont felújítási pályázatával; miért
nincs esélyünk sem több milliós pénzeszköz
elnyerésére; mi van a szeméttelep alatt.
Jelzem elõre: az országos helyzethez viszonyítva a helyi kérdések sem lesznek „kényelmes” kérdések. Abban reménykedve teszem föl a fenti kérdéseket, hogy számos
embert sikerül eltüntetni a városvezetés élérõl, mert bizonyított lesz, hogy eddig sem
voltak jó helyen — nem „szolgáltak” bennünket, hanem „rászolgáltak” méltó büntetésükre. Eddig megtehették, de csak eddig,
és nem tovább!
Azt még majd kiszámolom, hogy egyeseknek távozásuk elõtt hány millió forintot kell
befizetniük a város kasszájába. Nem mondom, hogy mindennapi gondjainkat megoldja, de némi elõnyt jelenthet. Aki évekig
hibás döntések sorozatát elkövethette, az fizessen! Az egzisztenciájukat elsõ körben
nem veszélyeztetném, majd csak „visszaesõként”, addig küzdjenek csak a munkanélküliek hétköznapjaival. Ezt kötelezõvé tenném minden érintettnek, fõleg 50 éven felül.
Próba, szerencse!

Még tízet kell aludni az országos választásig.
Lehet ez az idõ kevés, vagy sok, egyénenként változó, kinek-kinek érdemei szerint.
Természetesen van már, aki eldöntötte, kire, mire szavaz, de van, aki még vacillál, bizonytalan.
A mi családunkra jellemzõ a tervezés. Már
eldöntöttük, mikor megyünk szavazni, szépen beépítettük a napi programunkba, már
azt is tisztáztuk, hogy idõs apósomnak nem
kérünk vándorurnát, mert egy kis segítséggel, de „elszolgál” száz métert. Mi ott leszünk, rajtunk nem múlik.
Aztán az országos választás után jönnek
majd a dolgos hétköznapok, az elõreláthatóan unalmasnak nem nevezhetõ helyi teendõk. Nem fenyegetésnek szánom, de minden idõmet a helyi elszámoltatásnak fogom
szentelni. Mert, ugye, állítólag majd országos szinten is felteszik a kérdést: hogy is
volt?
Majd feszegetni fogom — na, nem csak a
„pofonos ládát” —, ki kivel volt évekig beosztása, illetve viszonya miatt összeférhetetlen; kinek milyen anyagi elõnye származott
a beosztásából, a képviselõségébõl; ki részesülhetett az önkormányzati vagyon kiárusítása miatt anyagi elõnyökben; milyen
„visszafoglalkoztatások” történnek a mai
napig is; ki mivel érdemelte ki kiváltságos

A szülõk segítségével berendezett „oviturkában” folyamatosan vásárolhatnak az érdeklõdõk.
Köszönjük a szülõk segítségét, amit rendezvényünk lebonyolításánál nyújtottak!
A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
nevelõtestülete

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

