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Köszöntjük az
új képviselõt!

Varga Gábor az országgyûlési választás
2010. április 11-ei elsõ fordulójában a
sárbogárdi 6-os választókörzetben a Fi-
desz–KDNP színeiben 57,61 %-os ered-
ménnyel országgyûlési képviselõi man-
dátumot nyert.
A szerkesztõség minden munkatársa ne-
vében sikeredhez gratulálok!

Hargitai Lajos laptulajdonos

A parlament korelnöke
A 88 éves Horváth János, a közgazda-
ságtan professzora látogatott Cecére
múlt pénteken Varga Gábor vendége-
ként, s este a mûvelõdési házban egy fó-
rumon találkozhatott a cecei polgárok-
kal.
A találkozó ugyan a választásokhoz kap-
csolódott, mégis több volt ez a rendez-
vény egy választási fórumnál.
Ennek az eseménynek különleges jelen-
tõséget adott az a tény, hogy Horváth Já-
nos tõsgyökeres cecei, hiszen itt született
1921. november 7-én, itt nõtt fel, Cece
díszpolgáraként máig tõsgyökeres cecei-
nek számít annak ellenére, hogy azóta a
történelem viharainak köszönhetõen
körbejárta az egész világot, s most Buda-
pesten él.
Látogatásának politikai jelentõséget az
adott, hogy 1998. óta a Fidesz–KDNP
színeiben parlamenti képviselõ, s a Fi-
desz országos listáján másodikként biz-
tos befutó. (Azóta a vasárnapi választá-
son már képviselõi mandátumot szer-
zett.)
Mint életrajzában olvashatjuk, a kezde-
tektõl mindig benne volt a magyar társa-
dalmi változások sûrûjében. Az 1940-es
években a német megszállókkal szem-
ben a nemzeti függetlenségi diákmozga-
lomban vett részt, s 1944-ben a nyilaske-
resztes számonkérõszék halálos ítéleté-
tõl csak az isteni csoda mentette meg. A
háború után, 1945-ben a nemzetgyûlés
tagjává választották, s a Független Kis-
gazdapárt színeiben lett az elsõ koalíciós
parlament tagja. Ekkor a hiperinflációt
felváltó stabilizáció lett a fõ feladata,
majd az új szövetkezeti törvény kidolgo-
zásánál segédkezett. Az ENSZ fejleszté-
si és újjáépítési programjában a koalíci-
ós miniszterelnök képviselõje volt.

A kommunista puccs után az ötvenes
évek koncepciós pereiben három és fél
év börtönre ítélték.
1956-ban a Forradalmi Gazdasági Újjá-
építési Tanács elnöke lett. Miután az
orosz megszállók vérbe fojtották a forra-
dalmat, a bitófa elõl menekülnie kellett
Magyarországról. Így került Amerikába,
ahol a Columbia egyetemen a közgazda-
ságtan PhD professzora lett, s nemzet-
közi kutatási témákon dolgozott. 1997-
ben telepedett haza.
A közel egyórás elõadását hallgatva cso-
dálhattuk szellemi frissességét, fiatalos
gondolkodását, töretlen elkötelezettsé-
gét a szülõföld és a magyarság felemel-
kedésének ügye mellett.
Mélységes meggyõzõdéssel vallja, hogy
Magyarország képes lesz kilábalni a vál-
ságból, ha lesz olyan összefogás, mint
volt 1945-ben, amikor egy romokban he-
verõ országot sikerült három év alatt
talpra állítani.
Személyében Fejér megye déli térsége a
parlamentben Varga Gábor egyéni kép-
viselõ mellett egy listás képviselõ segít-
ségére is számíthat.

Hargitai Lajos

A 6-os számú választókörzet
részletes eredményei

az 5. oldalon olvashatók.
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N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület április 13-ai nyílt ülésérõl —

Az ülés nyitóakkordjaként, Juhász János
polgármester indítványozására a város-
atyák néma felállással tisztelegtek Huszics
Vendel tanár, karnagy, Sárbogárd és a me-
gye díszpolgárának emléke elõtt.

Közbiztonság

Rendõrség

A napirend elsõ pontjaként a közbiztonság
helyzetérõl értekeztek a képviselõk, mely-
nek tárgyalásán jelen volt dr. Simon
László megyei rendõrfõkapitány, valamint
Sárbogárd rendõrkapitánya, dr. Ozsváth
Zsolt.
Bódai Gábor dicsérte a rendõrség munká-
ját: Elismerésre méltó, hogy a nehézségek
ellenére városunk közbiztonsága és a bûn-
ügyi felderítési mutatók jónak mondha-
tók. Sor kerül-e, és ha igen, mikortól egy
új, korszerû épület megépítésére, melyre
városunk és a rendõrség igencsak rászol-
gált? Tervezi-e a lakosság biztonságérzet-
ét szolgáló rendõrõrsök záros idõn belüli
visszaállítását? A Kereszt utcában kaoti-
kus, áldatlan állapotok uralkodnak a par-
kolást tekintve — tervezi-e a parkolási
lehetõség mielõbbi kibõvítését, például a
szemközti ingatlan mögötti terület megvé-
telével.
Juhász János: A létszámhelyzet javul, mi-
vel a rendészeti szakközépiskolában vég-
zett növendékek munkába álltak. 81 fiatal
rendõr kapott kinevezést az egyes megyei
kapitányságokra. Sárbogárdra 10 fõ jön. A
nyomozás eredményességi mutatója Sár-
bogárdon egy picit csökkent 2008-hoz ké-
pest, de a megyei átlagnál jelentõsen ma-
gasabb.
Etelvári Zoltán: Minden tiszteletem a
szolgálatot teljesítõ rendõröké. A lakosság
elég jól ítéli meg a rendõröket, de azért
vannak észrevételeik. A súlykorlátozást, a
behajtani tilos, megállni tilos táblákat nem
igen veszik komolyan; ebben a dologban
majdnem káosz van a városban. Igaz, min-
den sarokra nem lehet rendõrt állítani.
Fölháborítja az embereket a kõszállító ka-
mionok száguldozása. Mindenki ismeri azt
a sárga motort, amelyik garázdálkodik a
városban, olyan hanggal, hogy megijed az
ember, ha elmegy mellette. Én már a hang
miatt megbüntetném. Nem látják az em-
berek, hogy ezeket a motorokat és a kõ-
szállító kamionokat megállítanák, de a
munkából hazatartó embereket szállító
furgonokat megállítják, és abba beleköt-
nek, hogy például koszos volt a rendszám.
A motorok köbcentijét is figyelni kellene.
Tudom, hogy bizonyos embereket nem szí-
vesen ellenõriz a rendõr, mert megfenye-

getik a családját. Egyik nap is a járdán par-
kolt egy BMV, és elment mellette a rend-
õr. Nekem nagyon nem tetszik, hogy a
mezõgazdasági nagy gépeket útvonalen-
gedély nélkül büntetik — ha kifizeti valaki
a több tízezres útvonalengedélyt, akkor
már nem balesetveszélyes a jármû?
Ferencz Kornél megköszönte a rendõrka-
pitánynak a Kislókon történt betörés utáni
intézkedést, melynek meglett az eredmé-
nye.
Nedoba Károly: Sok esetben nem érkezik
panasz az emberektõl, mert nem bíznak
abban, hogy ami nekik nagy dolog (kisebb
betörések, személyi sérülések, kerékpárlo-
pás stb.), azokkal érdemben foglalkozik a
rendõrség. Véleményük szerint a rendõr-
ség ilyen esetekben csak felveszi a jegyzõ-
könyvet, aztán lerázzák ezeket az ügyeket.
Sárbogárdon azt beszélik a lakók, hogy
kétfajta KRESZ van: az egyik a polgárokra
érvényes, a másik a rendõrség dolgozóira,
családtagjaira, barátaira. A rendõri állo-
mány kisebbik része képviseli ezt. A rend-
õrnek szolgálaton kívül is példát kellene
mutatni.
Dr. Simon László: Az sem baj, ha nem csak
dicsérõ szavakat kapunk, mert az õszinte
beszédnek vagyok én is a híve. Az objektív
igazságra kell törekednünk, ez vezérli a
munkánkat. Köszönöm az elismerõ szava-
kat, amikre, úgy gondolom, a sárbogárdi
rendõrök rászolgáltak. A rendõrkapitány-
ság élén változást eszközöltem, és a vissza-
jelzések alapján pozitívnak minõsíthetõ ez
a döntés. A közlekedési szabályok betartá-
sán változtatni kell, ezt feladatnak szabom
ki a rendõrkapitányságnak, és vissza is fo-
gom ellenõrizni. Valóban rosszak az elhe-
lyezési lehetõségek a kapitányságon, mél-
tatlan körülmények között vannak a rend-
õrök Sárbogárdon, ez egyértelmû, amit
személyes kudarcként élek meg. Több erõ-
feszítést is tettem, de sajnos még nem sike-
rült rendezni a korszerû épület kérdését,
anyagi források híján. Jelen tudásom sze-
rint egyébként szerepel az ORFK egy táv-
lati koncepciójában az ingatlanhelyzet
megoldása. Amiben bíztunk és hittünk, az
a HEMO hasznosítása, de úgy látom, egy-
re távolabb kerül tõlünk ez a lehetõség,
mert olyan mértékben romlik annak az
épületnek az állaga, hogy nem érné meg. A
parkolási problémák megoldására már
kértem forrást, hogy valahol vegyünk terü-
letet addig is, míg meg nem valósul a kapi-
tányság végleges elhelyezése. A Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság létszámhely-
zete 2000-tõl mélyrepülésben volt, a mély-
pont 2008 volt. Most 10 rendõr érkezett a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, de ez
még mindig kevés. Van létjogosultsága az
õrsöknek, de ezek jelenleg nem mûköd-

nek, mert létszám- és épületgondjaink
vannak. Folyamatosan építkezve még na-
gyobb létszámra lenne szükség, mert ak-
kor tudunk megfelelni az állampolgári el-
várásoknak. A kamionokkal kapcsolatban
a közlekedési hatósággal együttmûködve
nézzük a teherautók forgalmát. A moto-
rokkal kapcsolatos problémát is meg kell
oldani, ebben intézkedések lesznek. A
helyben gondot jelentõ közlekedési ano-
máliákra, problémákra kell a hangsúlyt
fektetni. Ne menjen el a rendõr a jogsértés
mellett; a kapitány úr vizsgálja meg ezt a
kérdést! A mezõgazdasági gépek mozgá-
sával kapcsolatban a rendõrség a végrehaj-
tó hatalom része. A rendõrnek a jogsza-
bály szerint kell dolgozni. A mezõgazdasá-
gi gépek mozgására vonatkozó törvénye-
ket nincs jogosultsága a rendõrnek felül-
vizsgálni. A rendõri magatartással kapcso-
latban az általánosító jellemzéssel nem
tudok egyetérteni, de dolgunk van, ha az
említett probléma valós.
Sinka Attila: Van városunkban egy jól mû-
ködõ polgárõrség is, amely a feladatai egy
részét a rendõrséggel együttmûködve vég-
zi. A polgárõrök a szabadidejüket áldoz-
zák erre, és õk is köszönetet érdemelnek.

Polgárõrség

A második napirend a polgárõrség beszá-
molóját tartalmazta.
Etelvári: Aki azt mondja, hogy polgárõr,
az elmegy az embereknek a füle mellett.
Arra nem gondolnak, hogy a polgárõr a sa-
ját szabadidejébõl áldoz, esetleg a saját
zsebébõl tankolja az autót. Õk szinte kö-
szönet nélkül járják az utcát és vigyáznak a
mi nyugalmunkra. Bízom benne, hogy a
következõ költségvetésében egy kicsit töb-
bet tud adni a képviselõ-testület a polgár-
õröknek, hogy többet járõrözzenek.
Juhász: Az egész csapat hozzáállása pél-
daértékû, amiért köszönet illeti õket.
Rozman Gábor, a polgárõrség elnöke: A
mi feladatunk a bûnmegelõzés. A motoros
az útkeresztezõdésben meghúzza a mo-
tort, a hangra megjelenik a rendõrautó kb.
4-5 percen belül, de a motoros úgy eltûnik,
mint a kámfor; innentõl kezdve tehetet-
lenné válik bármelyik hatóság. Sok min-
denrõl tudunk, de bizonyítani nehéz eze-
ket a dolgokat. Próbáltuk rávenni az em-
bereket arra, hogy jelentkezzenek a pol-
gárõrséghez, de csekély fejlõdés mutatko-
zik a létszámban. Viszont hiányolom azt a
jelzõberendezést, aminek a beruházási
költsége nem éri el a 10.000 Ft-ot egy lakos
tekintetében. Akinél van vezetékes telefon
és veszélyben érzi magát, az nyugodtan

Folytatás a következõ oldalon.
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bekötheti, pánikgomb van rajta, automati-
kusan tárcsáz segélyhívóként bárkit, akit
elõtte megjelölt.
Szakácsné Benõné: Idõseknél 40 fõ részé-
re van kihelyezve ez a jelzõrendszer Sárbo-
gárdon, ami az intézményben riaszt vész-
helyzet esetén.

Bérlakásépítõk
Az Elsõ Magyar Bérlakásépítõ Kft. aján-
lattal kereste meg az önkormányzatot.
Juhász: 30 bérlakást építene a kft. (a Tom-
pa M. u. 19/b szám alatt, az ingatlan megosz-
tását követõen mintegy 4000 m2-en Szerk.),
amelyet utána az önkormányzatnak adna
át olyan feltétellel, hogy mindig lakottak
legyenek a lakások; ha valamelyik nem la-
kott, akkor a havi bérletet az önkormány-
zat fizeti; 13 év múlva kell megvásárolni az
utolsó lakást ugyanazon az áron, ami most
a lakás induló ára, ezért elég magas a lakás
várható bérleti díja.
A testület a határozati javaslatnak megfe-
lelõen úgy döntött, hogy az ajánlattevõ vé-
gezzen a helyi lakosság körében közvéle-
mény-kutatást, igényfelmérést a tervezett
projekttel kapcsolatban, és ennek eredmé-
nyétõl teszik függõvé az esetleges együtt-
mûködést.
Dr. Szabadkai Tamás: Egy rögtönzött
közvélemény-kutatást én már el is végez-
tem, és meg kell állapítanom, hogy Sárbo-
gárdon erre a bérlakás-építési programra
nincsen igény.

Zárszámadás
A tavalyi költségvetés zárszámadása kap-
csán Juhász elmondta: Tavaly 40 milliós
forráshiánnyal fogadtuk el a költségvetést,
ez végül lecsökkent 4.292.000 Ft-ra. Jelen-
tõs pénzmaradványunk és némi létszám-
csökkenés is volt. Az óvatos, visszafogott
kiadásoknak is köszönhetõ, hogy elég sta-
bil és jó volt a gazdálkodásunk. A bevétele-
inket 96,6 %-ra teljesítettük, de a kiadása-
inkat csak 92,3 %-ra. Megállapítható, hogy
az önkormányzat pénzügyi és jövedelmi
helyzete jelentõsen nem változott, ami po-
zitív jelzés, hiszen jelentõsen romló gazda-
sági körülmények között kellett a tavalyi
évet abszolválni.

A gondozás díja
A személyi gondoskodás intézményi díjai-
nak felülvizsgálata kérdésében Szakácsné
azzal fordult a képviselõ-testülethez, hogy
mértékletességre kérje õket az ápoló–gon-
dozó otthon térítési díjának meghatározá-
sakor, mert 102.000 Ft megfizethetetlen a
gondoskodásra szorulók többsége számá-
ra. Már így is nagy a teher a családokon.
Akik nem tudják felvállalni a térítési díj
kiegészítését, azoknak terhelés van az
ingatlanukon.
Dr. Krupa Rozália: 73 %-ot javasolunk így
is a költségekhez képest. Hogy ki mennyit
fog fizetni, azt egy másik jogszabály alap-
ján kell számolni, nem bevállalásos ala-
pon.

Szakácsné: Önálló képviselõi indítvány-
ként szeretném, ha arról szavaznánk, hogy
a tavalyi összeg maradjon, azaz 90.000 Ft.
Ez az indítvány nem kapott többséget. A
többség az elõterjesztésben szereplõ hatá-
rozati javaslatot támogatta.

Egyebek

Mivel kormányrendelet szabályozza a
kedvtelésbõl tartott állatok tartását, vala-
mint a velük való bánásmódot 2010 máso-
dik felétõl, így az önkormányzatnak július
1-jétõl nincs lehetõsége helyi rendeletben
szabályozni e témakört. Emiatt hatályon
kívül helyezték a társállat és sportcélból
tartott állatok tartásáról szóló önkor-
mányzati rendeletet.
A sajátos nevelési igényû gyermekek
együttnevelésének támogatására, a Fejér
Megyei Önkormányzattal közösen (a Mé-
szöly, a Zengõ és a Kippkopp Óvoda, a
Sárszentmiklósi és a Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskola részvételével) konzorciu-
mi formában pályázat benyújtását hatá-
rozta el a testület.
Mivel idén július végén lejár a József Attila
Mûvelõdési Központ mûködtetésére vo-
natkozó, Horváth István vállalkozó és az
önkormányzat között fennálló ötéves köz-
mûvelõdési megállapodás, így pályázatot
írnak ki a továbbüzemeltetésre.
Az 5529 hrsz Gárdonyi utca Vezér u. és az
5477 hrsz Gárdonyi u. közötti szakaszára a
testület 7,5 t súlykorlátozást vezet be, az
érintett lakóház védelmében.
A „Tiszta, virágos Sárbogárdért” cím el-
nyerésére benyújtott pályázatokat a követ-
kezõ megválasztott eseti bizottság bírálja
el: Sinka Attila, Nedoba Károly, dr. Sza-
badkai Tamás, Sárközi Gabriella (Város-
szépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület),
Sári Andorné (Városi Nyugdíjasklub).
Az elhunyt Õri Gyula helyét Varga László
tölti be ezután a civil bizottságban.

Utak
Juhász: A költségvetésünkben út- és jár-
dafelújításra 55 millió Ft-ot irányoztunk
elõ. Eddig 4+1 cm aszfaltburkolat volt
megjelölve, most 5+1 cm, tehát 20 %-kal
vastagabb lesz. Azokra az utakra nem tet-

tem javaslatot, melyek kész tervekkel ren-
delkeznek (Szent István, Mányoki, Dam-
janich, Homoksor), és amikre bármikor
pályázni tudunk.
Etelvári 42 Damjanich utcai lakos aláírá-
sát adta át a polgármesternek, mivel sze-
retnének õk is emberhez méltóan közle-
kedni, mert járhatatlan a Damjanich utca.
Gábris István: Miklóson a Homoksor és a
Munkácsy M. utca ugyanolyan rossz.

Bejelentések

Juhász: Somogyvári doktornõ és a Roshdi
doktor úr átköltöztek a Tompa M. utcai
rendelõbe, reméljük, hogy hamarosan in-
dulhat a labor is ugyanabban az épületben.
Nemes doktornõ és Csanádi doktor úr a
József Attila utcai rendelõben rendelnek.
Gábris: A Homoksort kõzúzalékkal ren-
desen meg kellene csinálni, nem csak
ide-oda dobni egy lapáttal. A Vezér utcá-
nál van egy összedõlt présház, állandó ró-
katanya, nyáron hatalmas ott a gaz. A
Pákozdi utca torkolatánál van egy hatal-
mas kátyú, orvosolni kellene, amíg nem
lesz ott baleset.
Horváth Tibor: A Vezér utcában sokan
szeretnék, hogy az utca ki legyen nyitva a
Rákóczi utcára, a temetõ mellett. Hogyan
és mennyibõl lehetne ezt megvalósítani?
Etelvári: Amíg a Szélsõ és a Damjanich ut-
ca nem kap burkolatot, addig a gödröket
csináljuk meg, mert nem lehet ott közle-
kedni. Az 56-os emlékmûnél itt az ideje a
faültetésnek. Kifizette-e a Forrás Ipari
Park a 900.000 Ft-ot?
Harmath Józsefné gazdasági osztályve-
zetõ: Igen.
Etelvári: Köszönet a Közévnek, mert na-
gyon szépen karbantartják az Ifjúsági
parkot.
Varga László: Bártfai úrral kapcsolatban
állunk azokkal az emberekkel, akiknek
fontos a hõsi emlékmû környezete. Várjuk
meg, hogy velük egy konszenzus kialakul-
hasson, és csak utána parkosítsunk.
Schmidt Lóránd: Amikor az Asztalos ut-
cát csinálják, figyeljenek oda, mert az ügy-
védi irodánál nincs teljesen rendben a
vízelvezetés.

Hargitai Kiss Virág
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VÁLASZTÁS UTÁN
Még nem volt ilyen csöndes, nyugodt vá-
lasztásunk. Alig voltak személyeskedések,
alig volt plakátletépés, nem szidalmazták
egymást az ellenfelek. S mindeközben
mégis valami nagy várakozás volt a levegõ-
ben.

Komoly kampánya inkább a két nagy párt-
nak, a kormányzó MSZP-nek és az ellen-
zéki Fidesz–KDNP-nek volt. Õk tartottak
fórumokat a választókörzet szinte minden
településén. Rajtuk kívül még Árgyelán
János, a Jobbik jelöltje mutatkozott be
több helyen.

Az emberek többsége, ha nem is fogalmaz-
ta meg ezt az érzését ilyen formában, de
várta, hogy végre legyen már valami igazán
nagy változás. A korrupciós botrányok tö-
mege, a szemünk láttára darabjaira hulló,
szétrothadó kormányzó pártok sok ember
számára azt a látszatot mutatták, hogy itt
már nincsenek is becsületes emberek, min-
denki rabló, mindenki hazudik, és ez már
így lesz örökké. Ez a csalódottságot tükrö-
zõ hangulat vetett a felszínre új pártokat,
mint a Lehet Más Politika, a Civil Mozga-
lom, s ezt vitte a köztudatba a Jobbik is.

No, de hát ilyen forradalmunk már volt
1989-ben, amikor azt hittük, hogy a „To-
varisi konyec”, az oroszok kivonulása meg-
hozza majd a jobb világot. Aztán behoz-
tunk pár ezer gorenje hûtõt, elájultunk a
bécsi bevásárlóközpontok árubõségétõl, s
mára már azt is tudjuk, hogy mit jelent el-
adósodni áruhitelben, mit jelent, hogy
szélhámosok elárverezik a fejünk fölül a
házat.

Hova tûnt a nagy reménység: az MDF, a
rendszerváltó párt? Mostanra az a párt is a
legmocskosabb kamarillapolitika mocsa-
rában dagonyázva esik szét darabokra.

Fölényes
Fidesz–KDNP-gyõzelem

A vasárnapi választási nap után hétfõn és
kedden összeállítottuk ezt a táblázatot.
Nagyon tanulságos ezt nézegetni, elemez-
ni.

Az országos eredmények az elsõ forduló
után fölényes Fidesz–KDNP-gyõzelmet
mutatnak, s már biztos, hogy 52,73 %-os
eredményével a kormányzóképes többség-
hez 206 mandátumot megszerzett a Fi-
desz–KDNP-szövetség. Az MSZP súlyos
vereséget szenvedett, mindössze 19,3 %-ot
ért el. Harmadik lett a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom 16,67 %-kal, és új párt-
ként 7,48 %-kal bejutott a parlamentbe a
Lehet Más Politika formáció. Az elsõ for-
dulóban 64,29 %-os volt a részvétel orszá-
gosan. A 6-os sárbogárdi körzetben ennél
kevesebben mentek el szavazni. A 48.333
szavazópolgárból 27.485-en járultak az
urnákhoz, ami 57 %-os részvételt eredmé-
nyezett.

Tanulságos helyi adatok
Voltak természetesen kiemelkedõen ak-
tív, az országos átlagot is meghaladó rész-
vételi adatokat produkáló települések is a
körzetben. Talán Sáregres számai a legér-
dekesebbek. Itt volt polgármester Lengyel
Zoltán, az elõzõ országgyûlési képviselõ, s
itt volt a legnagyobb a csalódás a Fidesz-
ben Lengyel botrányai miatt. E csalódott-
ság és a megosztottság mutatkozott meg
talán abban, hogy a Jobbik a körzetben itt
érte el a legjobb eredményét, 33 %-ot.
Ugyanakkor a Fidesz–KDNP jelöltjének
személyét és eddigi munkáját ismerték el
azzal, hogy itt Varga Gábor is nagyon jól
szerepelt, 56 %-kal nyert. De itt az MSZP
jelöltje, dr. Szabadkai Tamás csak 9 %-ot
kapott. Az országos átlag feletti volt a rész-
vétel Varga Gábor szülõfalujában, Cecén
is (65 %), s Gábor eddigi munkáját, köz-
életi, polgármesteri teljesítményét ismer-
ték el itt a rá adott 72 %-os szavazat-
aránnyal. Ugyanakkor a falu közbiztonsá-
gi gondjaiból következõen itt a Jobbik is 21
%-ot ért el. A táblázatból kiolvasható az is,
hogy sokan szavaztak más párt szimpati-
zánsai közül Varga Gáborra. Varga Gábor
kiemelkedõen magas szavazatot kapott
Sárszentágotán (71 %) s Vajtán (64 %).
De jól szerepelt Sárbogárdon, ellenfele,
dr. Szabadkai Tamás szülõvárosában is,
ahol 55 %-ot ért el.
Gábor nagyon sokat dolgozott a kampány
idején, hogy meggyõzze a Lengyel Zoltán
botrányai miatt csalódott választókat, és
megismertesse minél több emberrel a
Fidesz–KDNP programját.
A jó felkészülés és a kitartás meghozta a
gyümölcsét: a 6-os választókörzetben a Fi-
desz–KDNP összességében is nagyon jól
szerepelt.

Az MSZP helyzete
Dr. Szabadkai Tamás helyzete elsõsorban
pártja miatt volt rendkívül nehéz. Míg Sár-
bogárdon egyéniben 23 %-ot ért el, az
MSZP-listára csupán 18 % szavazott.
Az MSZP gyenge szereplése szinte minde-
nütt általános volt. Alapon 13 %, Cecén 7
%, Kislángon 11 %, Kálozon és Sáregre-
sen 9 %, Sárszentágotán 7 %. Ez utóbbi
helyen az MSZP-pártlistára a választópol-
gároknak mindössze 6 %-a szavazott.

Hogyan szerepelt a Jobbik?
Általánosan megállapítható, hogy ahol
nagy számú volt a cigány lakosság, s gond
volt a bûncselekmények miatt, ahol a mun-
kanélküliség miatt nagy a szegénység, ott
kiemelkedõen magas volt a Jobbikra sza-
vazók aránya.
Az enyingi banda veszprémi gyilkossága és
a rengeteg bûncselekmény miatt Enyingen
31 % szavazott a Jobbikra. Enyingen a 6-os
szavazókörben a Jobbik még a Fideszre is
rávert. Itt Árgyelán János 168 szavazatot

kapott, Varga Gábor pedig 163-at. Kálo-
zon is 27 %-ot, Kislángon pedig 32 %-ot
kapott a Jobbik.

A sárbogárdi eredményekrõl

A Jobbik Sárszentmiklóson az egyik kör-
zetben és Puszaegresen szerzett kiemelke-
dõen sok szavazatot. Megfigyelhetõ, hogy
a hagyományosan baloldali körzetekben,
mint a két nagy lakótelep, ugyan többen
szavaztak dr. Szabadkai Tamásra egyéni-
ben, a pártlistán azonban az MSZP jóval
gyengébben szerepelt. Mindenhol megfi-
gyelhetõ, hogy a Tamásra szavazó balolda-
liak közül sokan a pártlistán a Jobbikra
szavaztak. Ez a belvárosban szinte minden
körzetre igaz.

A választás eredményeként a sárbogárdi
választókörzet egyéni képviselõje Varga
Gábor, a Fidesz–KDNP jelöltje lett. Ko-
rábban azt gondoltam, hogy a parlament-
be kerül az MSZP listájáról dr. Szabadkai
Tamás, a Jobbik listájáról pedig Árgyelán
János is. A kevés töredékszavazat miatt
azonban egyik se nyert mandátumot.

S a jövõ...

A választás után beszélgettem dr. Szabad-
kai Tamással arról, hogyan érinti a vere-
ség. Az volt az érzésem, mintha valójában
megkönnyebbült volna. Tetszett a válasza.
Azt mondta: az ember egy vereségbe vagy
belehal, vagy megerõsödve kerül ki belõle.
Most az MSZP, mint hajdan a dinoszauru-
szok, a politikai idõváltozások miatt a ki-
halás szélére kerül. A megújuláshoz szük-
ség lesz a fiatal, jó képességû politikusok-
ra. Ez a megújulás jó pár esztendõbe telik
még. Dr. Szabadkai Tamásnak jelentõs
szerepe lehet majd a megújulásban.

Varga Gábor — Orbán Viktor választási
beszédébõl idézve, miszerint „Magyaror-
szág nem két harmad, hanem három har-
mad” — a kezét nyújtja az ellenfeleknek.
Hangsúlyozta minden fórumon a kampány
idején is, hogy az igazi változásokhoz való-
ságos, teljes nemzeti összefogásra van
szükség, mint volt az a második világhábo-
rú után, amikor három év alatt egy rommá
bombázott országot sikerült újjáépíteni.

Most se kisebb a feladat. Most nem igazán
az épületek, hanem az emberi társadalom
van romokban. A szolidaritás, a hit, a biza-
lom, egymás kölcsönös tisztelete, megbe-
csülése hever romokban. Ezt kell újjáépí-
teni. S bíznak, hisznek azokban is, akikkel
eddig mint ellenféllel néztek farkassze-
met. Azt segítik, hogy az eddigi ellenfelek
jó szándékú törekvéseihez is megterem-
tõdhessenek a feltételek, mert mások
eredményessége által leszünk valameny-
nyien gazdagabbak.

Hargitai Lajos
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Író–olvasó találkozó
a Mészöly Géza Általános Iskolában

2010. április 12-én (hétfõn) délután iskolánk könyvtára zsúfolásig
megtelt az érdeklõdõ diákok, pedagógusok és szülõk sokaságával.
Bosnyák Viktória írónõ látogatott el hozzánk, akit azonnal a szí-
vünkbe fogadtunk. Közvetlen, humoros stílusával vezetett be
minket írói világába.

Angol és német nyelvet tanít, ifjúsági regényeket ír és fordít. A
Könyvmolyképzõ házi írója és a Twilight saga 4. részének, illetve a
Breaking Dawn (Hajnalhasadás) fordítója. Nagy Harry Potter-
rajongó, ihletett kapott e könyvek olvasása során. A Tündérbo-
szorkány (2003) az elsõ, kiskamaszoknak szóló regénye, amit lá-
nyai (Sári és Dóri) és a maga örömére írt. A történet folytatása a
Klott gatya, ne fárassz! címmel (2005-ben) megjelent kötetében
olvasható, harmadik része pedig az Analfa visszatér. Mesesoro-
zatot is indított, melynek elsõ kötete egy ly-os mese: „A sirály a
király?” A második az azonos alakú, többjelentésû szavakkal ját-
szadozik: „Amikor kivirágzott a fánk fánk”. A harmadik része a
nehéz helyesírású családnevek meséje: „Ezt nevezem!” címmel. A
negyedik történet az „Elek, merre keresselek?”, melynek olvasá-
sa során gyermek és felnõtt egyaránt magabiztosan igazodhat el a
nehéz földrajzi nevek rengetegében.

Nemrég elkészült a Tündérboszorkányból egy film forgatóköny-
ve. Reméljük, hamarosan látható lesz a film!

Mindnyájunk számára emlékezetes marad ez a délután. Az ott-
honról hozott és vásárolt Bosnyák Viktória-könyveket a gyerekek
nagy örömmel dedikáltatták az írónõvel.

Megbeszéltük Vikivel, hogy a következõ könyvsorozat megjele-
nése után újra eljön közénk.

Kecskés Andrea

Tisztelt Választópolgárok!
KÖSZÖNÖM…
„Ez a gyõzelem nem a Fideszé, ez a gyõzelem Magyarországé, az Önöké” –
fogalmazott a párt elnöke. Mint mondta, a magyarok elkezdtek írni egy
mondatot '56-ban és '90-ben. Ítéletet mondtak egy korszak fölött, csak-
úgy, mint most. „A mai napon Magyarország polgárai leadták a szavazatu-
kat magukra, és gyõztek” – emelte ki Orbán Viktor, hozzátéve: „Magyaror-
szág legyõzte a reménytelenséget.”

Orbán Viktor – 2010. április 11.

A leadott szavazatok 57,61 % a-át szereztem meg, azaz 15.660 fõ gondol-
ta úgy, hogy érdekeit én tudom a legmegfelelõbben képviselni az ország-
gyûlésben. Köszönöm.!
Választókerületünk minden lakóját a következõ négy esztendõben leg-
jobb tudásom szerint, ígéreteimhez hûen, hittel, tisztességgel és becsület-
tel fogom képviselni.
Ezúton is szeretném kifejezni tiszteletemet választópolgárainknak, ezen
túl pedig hálámat és köszönetemet is a belém vetett hitükért és bizalmu-
kért, a felajánlott ajánlószelvényekért és a rám leadott szavazatokért egy-
aránt.
Tisztelettel és köszönettel:

Varga Gábor megválasztott országgyûlési képviselõ
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Francia–magyar cserekapcsolat

Idén is sor került a francia–magyar találkozásra a cserekapcso-
lat keretében — most rajtunk volt a sor, hogy vendégül lássuk

az auxerre-i iskola tanulóit április elsõ hetében.
Kései érkezésük miatt a pénteki nap nagyon lerövidült, de a köl-
csönös szimpátia gyors kialakulását az is bizonyítja, hogy már az
elsõ estén is közös programot szerveztünk, és egy karaoke party
keretében ünnepeltük meg francia vendégeink érkezését.
Szombaton Fehérváron kirándultunk. Kicsit még mindenki za-
varban volt, ahogy ez lenni szokott; bátortalanul beszélgettünk a
fogadott francia diákokkal. Fehérváron a Bory-várat néztük meg
elsõként, aztán a belváros következett. Kettõ körül indultunk ha-
za, hogy legyen idõnk készülõdni a francia–magyar estre. Az el-
maradhatatlan „soirée” szerintem nagyon jól sikerült; szerényte-
lenség nélkül állíthatom, hogy mindkét nemzet diákjai ügyesen
szerepeltek. Az estét vacsora, aztán egy jó hangulatú diszkó zárta.
Vasárnap Pécsett kirándultunk. A bulizás okozta álmossággal
küzdöttünk ugyan egy picit, de az „aki éjjel legény, legyen nappal
is” jegyében igyekeztünk felülkerekedni a fáradtságon. Európa
idei kulturális fõvárosában a tévétorony, aztán a székesegyház ke-
rült terítékre. A dzsámit is szerettük volna megnézni, de sajnos
zárva volt. Természetesen sétáltunk is a belvárosban, és a híres
pécsi lakatokat is szemrevételeztük.
Másnap, húsvét hétfõn családi napot tartottunk, vagyis mindenki
önállóan szervezett programot. A franciáknak lehetõségük nyílt
megismerkedni a magyar hagyományokkal, népszokásokkal, tipi-
kus húsvéti ételekkel. A francia fiúk egy része még a locsolóverset
is megtanulta. Egy kisebb csoport az esõ ellenére is összegyûlt
Cecén, hogy megnézze a tájházat, és ismerkedjen a magyar nép-
tánc alaplépéseivel.
Kedden hosszú napunk volt; a fõvárosba tettünk kirándulást.
Megnéztük a Parlamentet, aztán a Hõsök terét, és francia vendé-
geink kérésére a Terror Házát, végül a Halászbástyánál zárult a

program. A pesti kirándulás elég fárasztó volt, nehéz egy ekkora
városról egy nap alatt képet adni, talán nem is lehet.
Szerdán Tihanyba látogattunk, ahol ragyogó napsütésben sétál-
gattunk a Balaton-parton, és az apátságot is megnéztük. Délután
tanáraink vetélkedõt szerveztek vegyes (francia–magyar) csapa-
tokkal. A „vérre menõ” küzdelem után pedig mindenki elnyerte
méltó jutalmát: pizzáztunk. Köszönet a Cosa Nostra Pizzériának
a jelentõs kedvezményért! Persze, hogy vigyázzunk a vonalainkra,
a vetélkedõ után néptáncbemutatóra került sor, aminek a végén
az egész társaság táncra perdült egyszerûbb, játékos lépéseket
tanulva. A néptánc a vendégek és a „hazaiak” körében is nagy si-
kert aratott.
Az utolsó estét egy meglepetés bulival koronáztuk meg, bár a
szervezkedést nem igazán sikerült titokban tartani.
Csütörtökön reggel a búslakodásé volt a fõszerep. A francia diá-
kok nagyon kedvesek voltak, a szívünkhöz nõttek, ezért fájó volt
elköszönni tõlük. Nagyon sokat tanultunk egymástól. Úgy gondo-
lom, különleges barátokra tehettünk szert, és egy mindenki szá-
mára felejthetetlen hetet tölthettünk együtt. A francia kísérõ ta-
nárnõ, Annie-Claude Méo soirée-n elhangzott beszéde beigazo-
lódni látszott: kiépíthetünk szoros kapcsolatokat különbözõ nyel-
vet beszélõk között. És ezt a kapcsolatot fenn is kell tartanunk. A
csütörtök reggeli, hosszúra húzódó búcsúzás is bizonyítja, hogy
fantasztikus élmény volt mindenki számára az együtt töltött idõ.
Mind a nyelvtanulás, mind a barátságszerzés szempontjából sokat
profitáltunk idén is a cserekapcsolatból. Remélem, lesz még
alkalmunk találkozni egymással.
Köszönjük tanárainknak, Müller Viktória tanárnõnek és Müller
Csaba tanár úrnak ennek a különleges hétnek a megszervezését!
Köszönjük kiemelt szponzorainknak: Domján Jánosnak és a Su-
zuki Barta 2000 Kft.-nek, hogy támogatták a cserekapcsolat fenn-
tartását!

Arany Ariella (12. c) és Szabó Nóra (10. c)
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Arcadia egészségdélután
a Cecei Általános Iskolában

2010. április 16-án a kora délutáni órákban egészségdélutánt szervezünk az iskolában az
ARCADIA-REKLÁM Kft. támogatásával.
Ennek keretében elõadásokat, rövid filmeket hallgatnak és néznek meg a diákok az
egészséges életmóddal kapcsolatban, lehetõség nyílik testsúly-, vérnyomás-, testmagas-
ság- és felnõtteknek vércukorszint-mérésre.
Emellett kóstolhatnak a diákok teljes kiõrlésû lisztbõl készült kenyeret, gyümölcsös
rizst, sárgarépát, almát is, melyeket felajánlásként kaptunk lelkes támogatóktól.
A hölgyeknek aerobic révén nyílik lehetõsük a testmozgásra, míg a fiúk labdarúgással
tesznek egészségükért ezen a napon Cecén.
Az egészségdélutánra nemcsak a diákokat, hanem a szülõket is nagy szeretettel várjuk
Cecén, az iskolában, hiszen az egészség nagy érték, amit ajándékba kaptunk, de minden-
kinek tennie kell érte, hogy megtartsa!

Cecei iskola

Farkas-barkas

Április 12-én Abán, a Dózsa György utcá-
ban egy rendszám nélküli Barkasra figyel-
tek fel a járõrök. Az ellenõrzés során kide-
rült, hogy nemcsak az autó van híján rend-
számnak, de a sofõr nem is vezethetne. A
27 éves abai férfit korábban ugyanis jog-
erõsen eltiltották az autóvezetéstõl, ennek
ellenére mégis részt vett a forgalomban.
Ezért szabálysértési õrizetbe vették.

Halál egy pulóver miatt

Április 12-én halálra késelt egy fiatalt egy
másik fiatal Dunaújvárosban. Egy három-
fõs fiatalokból álló társaság gépkocsival
közlekedett a Bercsényi úton, amikor egyi-
kük észrevett egy fiút, akin felismerni vélte
a tõle múlt héten ellopott pulóverét. A há-
rom fiú emiatt kérdõre vonta a fiatalt,
melynek során dulakodás alakult ki közöt-
tük. Ennek során a pulóveres fiú egy késsel
többször megszúrta az õt kérdõre vonó
fiatalt, majd elmenekült a helyszínrõl.
A 19 éves megkéselt fiú olyan súlyos sérü-
léseket szenvedett, hogy a kórházba szállí-
tást követõen életét vesztette.
A rendõrök a helyszínen beszerzett adatok
és információk alapján rövid idõn belül el-
fogták a 16 éves késelõ fiút. Ellene halált
okozó súlyos testi sértés elkövetése miatt
indult büntetõeljárás. Az áldozat társasá-
gában lévõ két fiút csoportos garázdaság-
gal gyanúsítják a nyomozók.

Visszatérõ bolti szarka

Április 13-án délelõtt a sárbogárdi rend-
õrök egy bolti tolvajjal szemben intézked-
tek. Egy sárosdi nõ az egyik sárosdi élelmi-
szerboltból ellopott egy fél literes rumot.
Amikor az üzletvezetõ felvette a jegyzõ-
könyvet az 1.655 Ft-os szeszes ital eltulaj-
donításáról, a nõ beismerte, hogy nem elõ-
ször vitt ki a boltból fizetés nélkül árut.
Mint elmondta, mintegy harminc alkalom-
mal lopott már az üzletbõl. A bolt vezetõje
ekkor értesítette a rendõröket, akik a nõ-
vel szemben — a kapitányságra történõ
elõállítását követõen — megindították a
büntetõeljárást.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK
HÍREK

Köszöntõ
Oláh Imréné, Mariska néni, Cece község
idõs versmondó asszonya április 14-én töl-
tötte be a nyolcvanadik évét. Az alábbi vers-
sel köszöntjük Õt sokak nevében, kívánva
neki jó egészséget és még sok derûs eszten-
dõt, s azt, hogy még sok verssel tehesse em-
lékezetessé a falu ünnepeit, közösségi és
egyházi alkalmainkat.

Varga Gábor polgármester

Tóth Sándor: Egyszer megöregszünk…
Mindnyájan Istentõl kaptuk az életet,
Van, aki korán meghal, s van, ki megöregedhet.
Aki elment, már Istennel beszélget, letette a keresztet
Mi még itt vagyunk, remegve visszük a terheket.

Visszük… van ki félúton jár, van ki a végét járja,
Ezt nem tudhatjuk, ne kutassunk az Úr titkaiban,
Ne mondd, ne kérdezd, õ miért is pihenhet?
És te még itt vagy és viszed a terhedet!

Viseld el örömmel, az Úr veled van, eddig segített!
Hisz Õérte viszed, s hagyod Érte a tieidet.
Akikért te e hosszú úton igen sokat tettél,
S lám elnyerted jutalmadat, te megöregedhettél!

De ezzel még nincsen vége, ezek az aranynapok,
Viseld hát örömmel, ez soknak meg sem adatott!
A Teremtõ ezzel jelzi, még szükséges van Reád
Bár az erõd már fogyóban, Õt szüntelenül imádd!

Hadd pihenjenek, azok a dolgos fáradt kezek,
Ápolják már a fiatalok a családi fészket
Mit eddig csak ti melegítettetek.
Ezt a titkot hadd vigyék õk tovább
És ti mondjatok érettük buzgó imát,

Remegõ kezetek végezze a legszebb munkát,
Imára kulcsolva kérjétek érettük az Atyát
Míg meg nem halljátok a Teremtõ hívó szavát,
Kérjétek ránk, kicsikre-nagyokra az Isten áldását.

Minden nap
8 órányi mûsor

Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Tájékoztatás

A HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
HELYSZÍNÉNEK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2010. április 15-étõl a Sárbogárd, Ady E. út
79-83. szám alatti Szent György Kórház Rendelõintézetének felújítási ideje alatt

a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel:

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS
(dr. Somogyvári Katalin volt rendelõjében), telefon: 06 (25) 462 641;

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
(dr. Abdalla Roshdi volt rendelõjében), telefon: 06 (25) 461 742;

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel:

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS, telefon: 06 (25) 460 165.

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
(telefon: 06 /25/ 463 489), illetve

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS (telefon: 06 /25/ 460 013)

megkezdte rendelését a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz.
alatti orvosi rendelõben.

A háziorvosok változatlan rendelési idõben fogadják a lakosságot.

Juhász János polgármester

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete az önkormányzat
közmûvelõdési feladatairól szóló
27/2008. (X. 9.) önkormányzati rende-
lete szerint

pályázatot hirdet
közmûvelõdési

feladatellátás átadására,
az önkormányzati fenntartású József
Attila Mûvelõdési Központ közmûve-
lõdési megállapodással történõ további
üzemeltetésére.
A pályázók köre: a kulturális javak vé-
delmérõl és a muzeális intézményekrõl,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz-
mûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. szá-
mú törvény 78. §-a és 79. §-a illetve a he-
lyi rendelet 5. § (2) bekezdése alapján
közmûvelõdési megállapodás köthetõ
jogi személlyel (társadalmi szervezet,
alapítvány, gazdasági társaság), vagy
magánszeméllyel (vállalkozó).
A pályázatnak tartalmaznia kell: a fel-
adatellátásra vonatkozó szakmai tervet;
szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi
közmûvelõdési tevékenység bemutatá-
sát; a közmûvelõdési feladatellátására
vonatkozó jogosultság igazolására szol-
gáló dokumentumok másolatát (non-
profit szervezet — bírósági bejegyzést
igazoló okirat hiteles másolata, az alap-
szabály, illetve alapító okirat hiteles
másolata; gazdasági társaság — cégbí-
rósági bejegyzés, társasági szerzõdés hi-
teles másolata; vállalkozó — vállalko-
zói igazolvány másolata), nyilatkozatot
a pályázati kiírásban szereplõ feladatok
elvégzésének vállalásáról, az adott fel-
tételek elfogadásáról (melyek a közmû-
velõdési megállapodás részét fogják
képezni).
A határidõn túl érkezett, illetve a köte-
lezõ mellékleteket nem tartalmazó pá-
lyázatok elutasításra kerülnek, hiány-
pótlásra nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. május 19.
A pályázatokat Sárbogárd Város Ön-
kormányzata címére (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2010. június 8.
A nyertes pályázóval az önkormányzat
közmûvelõdési megállapodást köt. A
feladatellátás kezdete: 2010. aug. 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl
minden pályázót írásban értesítünk
2010. június 18-áig.
Bõvebb információt kérhetnek a pol-
gármesteri hivatal szakreferensétõl (I.
emelet 21.).
A részletesebb kiírás megtekinthetõ a
város honlapján: www.sarbogard.hu.

Juhász János polgármester

Meghívó
Szeretettel meghívunk

minden kedves természetkedvelõt
a Nagylóki Iringó Tanösvény

bejárására.

Idõpont: 2010. április 24.
(esõ esetén május 15.).

Indulás:
a Nagylóki Tavipalota

Turistaháztól (Petõfi utca).

Nevezés: nagylóki
gyermekeknek 14 éves korig
ingyenes. Diákoknak: 100 Ft.

Felnõtteknek: 200 Ft.

Cél: a Nagylóki Tavipalota
Turistaház. Meglepetés a célban!

A táv: 14 km, 10 ismertetõtáblával.
A túra felénél zsíros kenyér és

ásványvíz várja a természetjárókat,
akik megismerhetik

a Mezõföld tavaszi élõvilágát.

Jelentkezés: 2010. április 20-áig,
telefonon Dobai Teréznél
(06 /30/ 539 4986), vagy

Viniczai Ramónánál
(06 /20/ 515 2751), e-mailben
a loksuli@freemail.hu címen.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és

kedves családját

AMATÕR
ELÕADÓ-MÛVÉSZETI
FESZTIVÁLUNKRA.

A Sárbogárdi kistérség szinte
minden településérõl érkeznek

a versenyzõk, hogy megmutassák
tehetségüket.

A rendezvény idõpontja:

2010. április 17. (szombat).

Programok:

9.00: megnyitó;
9.30–15.30: produkciók bemutatása;

16.00: eredményhirdetés és
gálamûsor.

A rendezvény helyszíne:

Arany János Mûvelõdési Ház,
Alap, Fõ u. 164.

A mûvelõdési ház dolgozói
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Cece–Iváncsa 0-4 (0-2)
Cece, 120 nézõ, vezette: Balogh II. Péter.
Cece: Kimiti Z., Csuti, Hegedûs Gy., Kimiti L. (Horog), Miklós,
Király (Csomai), Klazer, Szabó (Németh), Hegedûs J., Lakatos
(Böröcz), Bánóczki.
Iváncsa: Vaszócsik, Farkas, Orosz, Éliás (Séder), Kõvári,
Drapcsik, Nagy, Rakvács (Huszár), Simon, Kovács Zs., Kovács Z.
(Éliás).
A listavezetõ Iváncsát sok szurkolója kísérte el Cecére. Az elsõ fél
órában játékban nem látszott a két csapat helyezése közötti kü-
lönbség. 5. perc: Bánóczki labdájával Hegedûs J. kilép, gólhely-
zetben kapu mellé lõ. 12. perc: Lakatos közeli lövése is kapu mellé
száll. 18. perc: Bánóczki távoli lövését védi a kapus. 25. perc:
Rakvács 18 méteres szabadrúgását Kimiti Z. kiüti, majd Hegedûs
Gy. felszabadít. 28. perc: Csuti szabadrúgását Király fejeli kapura,
Vaszócsik védi a fejest. 32. perc: ajándék 11-es a vendégeknek,
Kovács Z. belövi, 0-1. 36. perc: Rakvács szabadrúgását védi
Kimiti. 42. perc: újabb szabadrúgás a vendégek számára, Kimiti
Csutira üti a labdát, mely róla a hálóba gurul, öngól, 0-2.
A II. félidõben kidomborodik a vendégek rutinja és erõnléte a fá-
radni látszó hazaiakkal szemben. 52. perc: Kovács Z. közeli lövé-
sét védi Kimiti. 55. perc: újabb 11-es a vendégeknek, amit Kovács
Zs. értékesít, 0-3. 60. perc: Kovács Z. bombagólt lõ, 0-4. 76. perc:
Kõvári szabadrúgása száll kapu fölé.
A rutinosabb, több volt NB-s játékossal felálló vendégcsapat meg-
érdemelten gyõzött.

Ifjúsági mérkõzés
Cece–Iváncsa 1-3 (1-2)

Vezette: Rácz Ferenc. A vendégek jobban akarták a gyõzelmet a
szétesõen játszó hazaiakkal szemben. Góllövõ: Kovács István.

Serdülõk mérkõzése
Cece–Sárszentmiklós 1-1 (0-1)

A viharos szélben lejátszott mérkõzésen két jól felkészített csapat
igazságos pontosztozkodása. Góllövõk: Kovács Nándor, illetve
Nagy Ármin.
Április 17-én (szombaton) ifjúsági és felnõtt csapatunk Rácalmá-
son lép pályára 15.00 és 17.00 órakor. Indulás 13.00 órakor a
sportpályáról.
Hajrá, Cece!

Pozsár László

Megvan rájátszásban
az elsõ gyõzelem

Rácalmás–WAX Sárbogárd 15–25 (7–14)
Dunaújváros, 75 nézõ, ebbõl sárbogárdi: 47 fõ. Vezették: Csõregi,
Decsi.
Rácalmás: Gelencsér, Horváth Á. 3/1, Winirczek 3, Horváth D. 3,
Tóth, Szögi, Tajti. Csere: Szûcs 2, Hevesi, Rosta, Veres 3, Szlo-
boda. Edzõ: Princzes Attila.
WAX Sárbogárd: Németh II, Szabó J. 3, Nacsa 4, Takács 1,
Hegedüs 3, Balogh 7/2, Suplicz 2. Csere: Bodoki II 2/1, Rehák,
Bodoki P., Szabó J. Zs., Németh I, Pluhár, Borostyán kapus.
Edzõ: Bodoki I György. 7 méteres: 2/1 ill. 3/3. Kiállítás: 10 perc ill.
12 perc.
A jól sikerült kezdés után a biztos vezetés tudatában jól játszott fi-
atal csapatunk. Szinte minden játékosunk erõn felül teljesített a
két bajnoki pont megszerzésében. Kiemelni senkit nem akarunk.
Jó védekezés, okos megoldások után állva hagyták a fiúk ellenfe-
lüket, mert 7 gólra nõtt az elõny az elsõ félidõ végére. A második
félidõ is csapatainknak ment jobban, biztos gyõzelmet aratva a
múltkori gyõztes csapaton, akik nem találták meg játékunk ellen-
szerét. Mint a kiállítások is mutatják, kemény, férfias, sportszerû
mérkõzés folyt a pályán, melyet a játékvezetõk engedtek — nem
fújták szét a mérkõzést, jól vezették a találkozót.
A bogárdi szurkolók kitettek magukért, ûzték, hajtották a fiúkat, s
a végén tapssal köszönték meg a nyújtott teljesítményt, a gyõzel-
met.
Csak ilyen lendületesen tovább a megkezdett úton!
Most, a gyõzelem után nem is baj, hogy Rácalmással kezdtük ide-
genben a rájátszást. A négy legjobb megyei csapat küzd meg a baj-
noki cím megszerzéséért.
A megyei kézilabda-szövetségben a sorsolás elkészítésekor nem
vették figyelembe, hogy az alapszakasz gyõztese a mi csapatunk
volt. Elvárható lett volna a sorsolás elkészítésekor, hogy ezt figye-
lembe vegyék, ne egy fõ készítse el a sorsolást úgy, hogy a csapatok
képviselõi nincsenek jelen. Csak remélni lehet, hogy a konzek-
venciát levonják magukról.
Csak azért is hajrá, WAX Sárbogárd!

Gróf Ferenc, Rehák Sándor

FÉRFI KÉZILABDA-MÉRKÕZÉS
a Mészöly Géza

Általános Iskolában április 17-én
18.00 órakor.
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Sárszentmiklós–Kápolnásnyék 2:0 (0:0)
Sárszentmiklós, 200 nézõ, vezette: Rózsa
József.
Sárszentmiklós: Papp Z., Csanaki, Papp
A., Szabó L., Szarka, Salga (Palotás), Mar-
kovics (Gráczer), Huber, Vámosi, Beré-
nyi, Král (Arany). Edzõ: Masinka László.
Kápolnásnyék: Kurucz, Perics, Hollósi,
Besser, Borbás, Andorka, Kocsis (Bre-
gócs), Pálfi, Czövek (Belák-Tóth), Bar-
kóczi, Nyakas. Edzõ: Beszédes Sándor.
A mérkõzés elõtt egy hazai szurkoló meg-
jegyezte, hogy ez a mérkõzés lesz az érték-
mérõ, mivel két hasonszõrû csapat mérkõ-
zik egymással. Az elmúlt heti Pálhalma el-
leni vereséget ne kérjük számon, a játékos-
állomány miatt sem.
Már az elsõ percekben látszott, hogy csa-
patunknak csak a gyõzelem az elfogadható
eredmény, mivel támadólag léptünk fel,
néhol szellemes, ötletes labdarúgást mu-
tattunk be. Néhol kifejezetten jól játszot-
tunk, látszott a tudatosság játékunkban, és

már ekkor le lehetett venni, hogy ma a pá-
lyát gyõztesen hagyjuk el.
Gólra a második játékrészig kellett várni,
amikor Berényi lépett ki, és a jó ütemben,
a kapus fölött átemelt labdája a hálóban
kötött ki, 1:0.
Továbbra is támadásban maradtunk, több
helyzetet kidolgoztunk, de a második talá-
latunkra a végig agilisan játszó Berényi ré-
vén a 91. percig kellett várni, mikor ismét
jó ütemben lépett ki, és nagy erõvel a ka-
pus mellett a hosszú sarokba lõtt, 2:0.
Az eredmény nem tükrözi a játékképét,
mert az alapján nagyobb arányban kellett
volna nyernünk.
Kijelenthetõ, hogy a vendégcsapatnak
egyetlen említésre méltó gólhelyzete sem
volt. Néhány átlövéssel próbálkoztak, de
igazi veszélyt ezek sem jelentettek. Össze-
gezve a látottakat: a tavaszi fordulóban
ezen a mérkõzésen játszott a legjobban
csapatunk, végre fel lehetett fedezni tuda-

tosságot játékunkban, és ennek köszönhe-
tõen egyetlen percig sem forgott veszély-
ben gyõzelmünk.
Berényi két gólja számomra külön öröm-
teli, és remélem, ez a siker nagyobb önbi-
zalmat ad számára, és mostantól megtalál-
ta a góllövõcipõjét.
Azt is kiemelném, hogy a középsõ Gráczer
a pályán töltött negyed óra alatt produkált
néhány ígéretes megmozdulást.
Hétvégén ismét rangadót játszunk, mivel
Csákvárra látogatunk, de meggyõzõdé-
sem: ha ezt a formát át tudjuk menteni, ak-
kor szép eredményt érhetünk el.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Kápolnásnyék 5:0

Nyugodt szívvel kijelenthetõ: ifjúsági csa-
patunk fõlényes gyõzelme megérdemelt,
és a gólkülönbség a vendégcsapatra nézve
hízelgõ.
Úgy tûnik, a fiatalítás bejött Putyinak.

Szabó Béla

A Femol-csoport
eredményei

Szabadegyháza–LMSK 4-2 (4-1)

Gólszerzõk: Bozai (2), Imre J. (2), illetve
Csizmadia, Hornyák. Ifjúsági mérkõzés:
8-0.

Mezõszilas–Seregélyes 1-0 (1-0)

Gólszerzõ: Szilágyi. Ifjúsági mérkõzés. 1-1.

Adony–Sárbogárd 2-0 (0-0)

Gólszerzõk: Tamon, Hegedûs. Kiállítva:
Juhász (Sárbogárd). Ifjúsági mérkõzés:
7-0.

Pusztaszabolcs–Aba-Sárvíz 2-2 (1-0)

Gólszerzõk: Kovács J. (2), illetve Kulcsár,
Kuczi. Ifjúsági mérkõzés: 1-6.

Mezõfalva–Nagyvenyim 3-2 (0-1)

Gólszerzõk: Virág, Szilva, Tauz, illetve
Varga, Pukánszky. Kiállítva: Szücs (Mezõ-
falva). Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

Cece–Iváncsa 0-4 (0-2)

Gólszerzõk: Kovács Zs., Csuti (öngól),
Kovács Z. (2). Ifjúsági mérkõzés: 1-3.

Enying–Lajoskomárom 1-1 (0-1)

Gólszerzõk: Szabó K., illetve Cseke. Ifjú-
sági mérkõzés: 7-0.

Dég SE–Rácalmás SE 1-3 (1-0)

Gólszerzõk: Boda, illetve Antal (3). Ifjúsá-
gi mérkõzés: 1-2.

A Déli-csoport
eredményei

Besnyõ–Alap 1-5 (1-2)
Gólszerzõk: Mágocs, illetve Varjas, Fene-
kes, Imre, Czaffer, Lakatos.

Kulcs–Kisapostag 7-0 (4-0)
Gólszerzõk: Hadnagy, Erdélyi, Mészáros,
Peredi (2), Fehér, Bognár (öngól).

Dunapentele–Perkáta SE 2-1 (1-0)
Gólszerzõk: Berkes, Matkovics, illetve Pa-
lóka.

Mezõkomárom–Zichyújfalu 0-5 (0-2)
Gólszerzõk: Szegi, Újfalusi, Rigó (3).

Nagylók–Tác-Csõsz 5-2 (0-1)
Gólszerzõk: Nagy, Bakos, Lendvai (2),
Zagorecz (öngól), illetve Kálmán, Kovács.

Sárszentágota–Vajta 3-2 (2-2)
Gólszerzõk: Fazekas, Kuczi, Molnár, illet-
ve Beke (öngól), Fekete.

Elõszállás–Soponya 0-0

A Déli-csoport állása
1. Vajta 19 13 3 3 56-27 42
2. Sárszentágota 18 12 2 4 61-27 38
3. Kulcs 18 11 4 3 61-26 37
4. Perkáta 19 10 2 7 44-25 32
5. Zichyújfalu 18 9 4 5 40-21 31
6. Tác-Csõsz 18 9 3 6 35-35 30
7. Alap 18 8 4 6 38-28 28
8. Dunapentele 18 7 2 9 35-44 23
9. Nagylók 18 5 7 6 29-30 22
10. Elõszállás 18 6 3 9 37-38 21
11. Besnyõ 18 6 3 9 33-38 21
12. Soponya 18 4 6 8 24-30 18
13. Mezõkomárom 18 3 3 12 16-55 12
14. Kisapostag 18 - 2 16 11-96 2

A Femol-csoport állása
1. Iváncsa 20 174 1 2 70-9 52

2. Szabadegyháza 20 15 2 3 71-26 47

3. Adony 20 14 4 2 56-22 46

4. Sárbogárd 20 10 7 3 39-25 37

5. Aba-Sárvíz 20 11 3 6 55-24 36

6. Pusztaszabolcs 20 10 5 5 44-35 35

7. Mezõfalva 20 10 1 9 49-33 31

8. Mezõszilas 21 8 3 10 31-52 27

9. Dég 20 8 - 12 29-49 24

10. Cece 20 6 4 10 28-52 22

11. Lajoskomárom 20 6 3 11 39-56 21

12. Rácalmás 21 6 3 12 26-55 21

13. Enying 20 4 7 9 37-46 19

14. Seregélyes 20 6 1 13 31-49 19

15. Nagyvenyim 20 3 2 15 30-63 11

16. LMSK 20 3 2 15 26-65 11

A Roneko-csoport
állása

1. Pálhalma 20 17 2 1 69-13 53
2. Bicske 20 13 4 3 45-15 43
3. Csákvár 21 14 1 6 53-28 43
4. Velence 20 11 5 4 46-9 39
5. Sárszentmiklós 20 11 3 6 36-30 36
6. Martonvásár 20 9 5 6 39-22 32
7. Kisláng 21 9 3 9 33-31 30
8. Dunafém-M. 21 9 3 9 34-42 30
9. Kápolnásnyék 20 6 9 5 24-36 27
10. Baracs 20 5 6 9 25-27 21
11. Bakonycsernye 20 6 3 11 21-37 21
12. Polgárdi 20 4 7 9 24-44 19
13. Sárosd 21 5 2 14 16-32 17
14. Pusztavám 210 5 2 13 18-42 17
15. Káloz 21 5 2 14 26-56 16
16. Pákozd Eudeal 20 5 1 14 17-49 16
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A megfelelõ nyílászárók kiválasztása nagy feladat. Mivel a mai építési trend szerint az épületek homlokzatának jelentõs százaléka üveg, a nyílászá-
rók kiválasztásánál a hõ- és napvédelemnek egyre fontosabb szerep jut. Az energiatakarékos szemléletmód megköveteli, hogy minél alacsonyabb
hõátbocsátási tényezõvel rendelkezõ ablakok kerüljenek beépítésre. Az alapvetõ fontosságú szempontok mellett — mint a hõ- és hangszigetelés,
valamint a biztonság — az esztétikum, a stílus és az egyéni igények szem elõtt tartásával nyújt bõ választékot a mûanyag illetve alumínium nyílás-
zárók, légbevezetõk, beltéri ajtók, szekcionált garázskapuk és kiegészítõik terén vállalkozásunk, a LARA-THERM KFT. SÁRBOGÁRD. Külön figyel-
met fordítunk a MEDITERRÁN típusú házat építõkre: 32 féle fa színezetû nyílászárót forgalmazunk!
Törekszünk arra, hogy a magas színvonalú termékjellemzõkhöz a legkedvezõbb piaci ár párosuljon! Cégünk alapvetõ árképzõ politikája „keressük a
sûrû fillért a ritka forint helyett” elven mûködik. Ezért lehetséges, hogy „anyacégünk” idén 12 éves születésnapját ünnepli.
A LARA-THERM KFT. SÁRBOGÁRD ezért is kötelezte el magát az Építõipari Mester és SUPERBRANDS díjas FENSTHERM KFT. által gyártott és
forgalmazott „A” KATEGÓRIÁS, 3 mm-es falvastagságú, Kiváló Építési Termék díjas termékek mellett.
A több éves szakmai tapasztalatnak, a számítógépes adatfeldolgozásnak, valamint az automata gépsorokkal és korszerû eszközökkel felszerelt üze-
mi háttérnek köszönhetõ, hogy mára a FENSTHERM KFT. a közép-európai mûanyag nyílászárók gyártásának fellegvárává vált. A FENSTHERM
KFT. rendelkezik az ÉMI TVB – CE termékminõsítésével és az MSZ EN ISO szabvány szerint tanúsított minõségbiztosítási rendszerrel.
A LARA-THERM KFT. SÁRBOGÁRD gördülékeny munkáját nagymértékben elõsegíti vezetõinek sokéves szakmai tapasztalata a nyílászáró-forgal-
mazásban és -szerelésben.
Cégünk munkatársai több éve folyamatosan szondázzák a piacot, és naprakészen állunk kedves érdeklõdõink illetve ügyfeleink kérdései, egyedi
igényei elé. Teljesen ingyen tájékoztatunk mindenkit minden lehetõségrõl a megfelelõ nyílászárók kiválasztásához. Mivel termékeink élettartama
több évtizedre tehetõ, így érdemes szemezgetni, milyen profilú nyílászáró illik igazán az épülõ, felújítandó lakásba, házba. A LARA-THERM KFT. 7
féle profilú mûanyag nyílászárót forgalmaz. 3 féle 3 légkamrás, 3 féle 5 légkamrás, 1 féle 6 légkamrás és 1 féle 7 légkamrás termék közül választhat-
nak kedves érdeklõdõink, maximális felvilágosítást követõen, 7 éves garanciával.
Tõlünk megtudhatnak mindent, ami a hõszigetelt nyílászárókkal kapcsolatos.
A mai világban sokan kívülrõl–belülrõl teljesen, hermetikusan leszigetelik a házukat, de megfeledkeznek arról, hogy minden emberi tevékenység je-
lentõs szén-dioxid, szén-monoxid, pára és kellemetlen szagok felszabadulásával jár. Ennek következtében — hatékony szellõztetés hiányában —
megnövekszik a belsõ páratartalom, amely penészedést, kellemetlen szagokat, rossz minõségû belsõ levegõt eredményezhet. A LARA-THERM
KFT. SÁRBOGÁRD-nál erre is megvan a legegyszerûbb, leghatásosabb megoldás: az AERECO légbevezetõ elemek felszerelése, akár utólagosan
is! Eltûnnek a szagok, eltûnnek a penészfoltok örökre, helyreáll a belsõ levegõ minõsége egyszerûen és gyorsan!
Szekcionált garázskapuinkat, extra hõszigetelt formában forgalmazzuk és ajánljuk kedves érdeklõdõinknek! A garázskapu-piacon példátlan ala-
csony árat tudunk biztosítani! Vásárlóinknak többféle színben és formában, lakossági és ipari igény szerint kínálunk szekcionált kapukat!
Fordulhat hozzánk bárki bármiféle kérdéssel. Örömmel állunk kedves érdeklõdõink minõségi, szakmai szolgálatára! Felmérés és árajánlat-készítés,
helyszíni szaktanácsadás ingyenesen!
A LARA-THERM KFT. SÁRBOGÁRD szeretné kiterjeszteni viszonteladói hálózatát még több megyére, hogy még több ügyfelet kényeztessen el mi-
nõségi szolgáltatásaival. Cégünk, mivel kis- és nagykereskedelemmel egyaránt foglalkozik, várja az egyszeri megrendelõket, illetve a már bemuta-
tóteremmel rendelkezõ vagy kivitelezõ cégek, tervezõk, kõmûvesek, ácsok stb. kedves érdeklõdését is!
Érdeklõdjön akár személyesen, akár telefonon jól képzett munkatársainktól!
VIGYÁZAT! HAMISÍTANI PRÓBÁLNAK BENNÜNKET!

Telefon: 06 (20) 216 7202, 06 (20) 533 0833, tel./fax: 06 (25) 462 078Telefon: 06 (20) 216 7202, 06 (20) 533 0833, tel./fax: 06 (25) 462 078
Bemutatóterem: Sárbogárd, Ady Endre út 168.Bemutatóterem: Sárbogárd, Ady Endre út 168.

E-mail: larathermkft@invitel.huE-mail: larathermkft@invitel.hu Honlap: www.fenstherm.huHonlap: www.fenstherm.hu

„A” KATEGÓRIÁS MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK„A” KATEGÓRIÁS MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELMEKIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

SÁRBOGÁRD, LARA-THERM KFT.SÁRBOGÁRD, LARA-THERM KFT.
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A költészet napja Sárkeresztúron
A költészet napját Magyarországon április
11-én, nagy költõnk, József Attila születés-
napján ünnepeljük. Az ezt követõ napon
mi Sárkeresztúr község Kossuth-díjas szü-
löttjére, Bella István költõre is emlékez-
tünk. Talán a véletlen hozta, talán tudatos
választás, hogy a helyi kötõdésû poéta
József Attila egyik utódjának vallotta
magát.

Nem szokványosan, az irodalmi lexikonok
írásaiból, hanem vallomásaiból, a vele ké-
szített interjúkból hallhattunk összeállí-
tást. Hallhattuk felvételrõl a hangját, zon-
gorajátékát is.
Bella István így ír önmagáról, életérõl:
„1940-ben születtem Székesfehérváron, a
Juhász-szanatóriumban. Apám Bella Ist-
ván kántortanító, anyám Joó Sarolta. Ket-
tejük sorsa szülõvárosom mellé egy máig
ringó bölcsõt, örök dajkát is rendelt: szülõ-
falumat, Sárkeresztúrt. Itt nevelõdtem el-
sõ kiszakadásomig.
Keresztúr egész a háborúig a tündérek
kertje volt… Az iszonyat a fronttal kezdõ-
dött… A varázslat mégis folytatódott: cso-
dálatos tanítóm, Ünnep Margit betûvetés-
re, Tanka János poézisra, Sári néni (Ittzés
Sára, Farkas doktor bácsi zongoramûvész
felesége) zongorázni tanított… Itt, Ke-
resztúron éreztem meg gyermekként az

ének ízét, itt voltam elõször szerelmes, itt
írtam — daccal és fájdalommal — elsõ iga-
zi versemet 1953. március 15-én. (Apám-
ról, a hiányról szólt, természetesen.) Itt is-
mertem meg a fizikai munka igazi termé-
szetét, a kapálás, ásás, répaegyelés, széna-
gyûjtés után az egyik legnehezebbet: a
cséplést, a „masinázást”, ahogy nálunk
mondták… És innen hoztam a nyelvet —
nemcsak a szavaimat, de a beszédemet is…
Vagyis, hogy befejezzem ezt a szerelmi val-
lomássá sikeredett önéletrajzot: Kereszt-
úron megtörtént velem elõre minden, ami
vagyok. Itt voltam meglett gyermekember,
azaz felnõtt, és itt lettem — ahogy mond-
ják — hömbölgõ, vagyis költõ.”
Bella István írt verseket felnõtteknek,
gyermekeknek, sok mûfordítása látott
napvilágot.
Számos díja közül a legnagyobbat, a Kos-
suth-díjat 2001-ben kapta meg.
Hányatott élete, nehéz sorsa és a sok szép
emlék mind megelevenedtek az ünnepség
során Szirákiné Tóth Ilona, Takács József,
Donatin Tamás, Heidingerné Krencz Má-
ria, Sarkadiné Horváth Erzsébet, Jámbor
Erzsébet, Benedek Jenõ, Sáriné Szabó Gi-
zella, László Regina, Bódás Jánosné,
Ecseki Tiborné és Kovács Györgyné tol-
mácsolásában.
A nézõk között sok olyan sárkeresztúri
ember foglalt helyet, akiknek személyes
kapcsolatuk is volt a költõvel. A megha-
tottság könnyei látszottak szemükben
egy-egy olyan vallomás, írás hallatán, mely
Bella István mély kötõdését, szeretetét
mutatta egykori szülõfalujához.
Az ünnepség záró részében egy rövid, az
elsõ verseskötetét méltató írással és a
Dinnyési Sárvíz címû versével emlékez-
tünk a község másik költõfiára, Bokros Já-
nosra, aki kortársa és barátja is volt Bella
Istvánnak.

Kovács Györgyné

Varga László: Elhagy(at)va

Meghívó

2010. április 23-án
(pénteken)

19 órára

a József Attila Mûvelõdési Központ
kamaratermébe, a

Szín és
formavilág

címû kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Varga László.

A kiállítók nevében is:
Macsim András, Zocskár András,

Varga László.

A kiállítás május 15-éig tekinthetõ
meg a nyitvatartási idõben.

Meghívó

„Álmok”
címmel

kiállítás nyílt a Madarász
József Városi Könyvtárban

Vágvölgyi Elvira
képeibõl.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Élõ diáknyelv
A közeledõ magyar nyelv hete alkalmából egy nyelvészeti témájú, Sárbogárddal is
kapcsolatos könyv megjelenésérõl adunk hírt, melynek szerzõje, Vasné Tóth Korné-
lia tizennyolc éves koráig Sárbogárdon élt.
Tóth Kornélia a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium diákjaként 1987-ben végzett
már egy diáknyelvi gyûjtést, melynek anyagát szótárrá rendezte, ami az ELTE kiadá-
sában jelent meg, ahol magyar–történelem szakon diplomázott. Azóta országos
szótára is megjelent.
A szerzõ jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa, az ELTE
Nyelvstratégiai Kutatócsoportjának tagja. Mostani, „Élõ diáknyelv. Két város, húsz
év tükrében.” címû könyvében jelenlegi lakóhelyén, Érden végzett gyûjtését vetette
össze a sárbogárdi gyûjtés anyagával, a diáknyelv változásait vizsgálva. A kiadvány ta-
nulmányokat és szótárrészt, szinonimajegyzéket is tartalmaz.
A könyv bemutatója április 28-án délután lesz az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár-
ban. A kötet megvásárolható a Novumverlag Kiadótól közvetlenül, ill. a bookline, ill.
fokuszonline internetes áruházakban.

Szerkesztõség
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Csirke török módra
Hozzávalók: 1 csirke, 1 csésze rizs, 1 kis fej hagyma, 1 tojássárgá-
ja, petrezselyemzöld, 1 dl tejföl, só, bors, olaj.
A csirke máját, zúzáját és a hagymát apróra vágva egy kevés ola-
jon megpároljuk. Ráöntjük a rizst, és vízzel föleresztve, sóval,
borssal ízesítve puhára fõzzük. Ha megfõtt, hozzákeverjük a
petrezselyemzöldet. A rizst a csirke hasüregébe töltjük, és mint a
grillcsirkét, megsütjük. Ha megsült, ráöntjük a tojássárgájával
összekevert, sóval, borssal ízesített tejfölt, és a gázt eloltva 5 per-
cig a forró sütõben hagyjuk. A csirkét felvágjuk, hasüregébõl a
rizst kiszedjük és köretként tálaljuk.

Agglegényszendvics
Hozzávalók 6 szelethez: 30 dkg darált marhahús, 1 tojássárgája,
1 kis fej hagyma, 6 ek. olaj, 4 dkg vaj, 6 vékony szelet ementáli sajt,
6 szelet szendvicskenyér, vagy négyszögletesre vágott fehér ke-
nyér, só, bors, paprika, ketchup.
A darált marhahúst jól eldolgozzuk 1 tojássárgájával, 1 evõkanál
olajjal, reszelt hagymával, borssal, paprikával. A kenyeret véko-
nyan megkenjük vajjal, elosztva rányomkodjuk a húsmasszát, a
hússal lefelé fordítva öt percig sütjük az elõzõleg megmelegített 5
kanál olajban. Vigyázva vesszük ki, hogy a hús le ne csússzon róla,
befedjük sajttal, és néhány percre, míg a sajt megolvad, sütõbe
tesszük. Fogyasztás elõtt ketchuppal díszítjük.

Banán palacsintában
Hozzávalók: 8 palacsinta, 4 banán, 5 dkg vaj, egy ek. cukor, egy
citrom leve, 0,5 dl rum.
A négy banánt hámozzuk meg, s vágjuk hosszában félbe. A vajban
süssük mindkét oldalát rózsaszínûre. Lehetõleg olyan edényt
használjunk, hogy a banán egyszerre süljön. Szórjunk rá egy evõ-
kanál cukrot, locsoljuk meg a citrom levével. Csavarjuk az elõzõ-
leg kisütött, de melegen tartott palacsintákba. Tegyük tálra, szór-
juk meg a tetejét porcukorral, és az asztalnál öntsük rá a rumot,
gyújtsuk meg (azaz flambírozzuk).

N A G Y M A M A
R E C E P T J E I

A BESZIVÁRGÁSOKRÓL
Azt kérdezted tõlem tegnapelõtt, hogy miért csak a rossz dolgok
szivárognak be kis hazánkba mostanában. Régebben nem alud-
tak hajléktalanok az aluljárókban. Nem koldultak kisgyereket
ölelõ anyák az utcasarkokon, nem fásult el a reménytelenségben
egymillió munkanélküli, nem rugdosta diák a tanárt, nem házaso-
dott férfi férfivel, nõ nõvel, nem kergették ki a saját lakásukból az
embereket, mert eladósodtak a bankoknál, nem üvöltöztek politi-
kai gyûlölködõk a tömeggyûléseken, nem éheztek gyerekek szá-
zezrei, miközben tízezrek Thaiföldön vagy Hawaiiban süttetik
magukat a nappal télvíz idején. Ezek a gyötrelmek igenis az újabb
idõkben szivárogtak be hozzánk, mégpedig külföldrõl.
Tegnap reggel kisebb bevásárlásra kocsikáztam a nemrég nyílt hi-
permarketbe. Ahogy bekanyarodtam a parkolóhelyre, végigfu-
tott a tekintetem a szomszédos építõanyag-kereskedés hatalmas
báláin. Épp kibújt a nap a felhõk mögül, egészen festõi volt a
látvány.
A bevásárlóközpontban közepes volt a forgalom. Elfogott az a
jólesõ érzés, hogy ebben a hatalmas térségben szinte mindent
megvehetek, amire szükségem van. A lehetõségek óriásivá tágult
dimenziójában toltam a kocsimat a fényesre mosott kövezeten,
lámpák ragyogásában. Nem voltak túlzott vásárlási terveim,
néhány palack kristályvizet kellett beszereznem.
Itt jön a zûr. A kiválasztott, szén-dioxiddal dúsított, természetes
ásványvízhez kétféle ár volt kiragasztva a polcon, palackonként
csekély húszforintnyi különbséggel. A pontosság kedvéért meg
kell jegyeznem, hogy én az alacsonyabb árat jelzõ cédula alól
emeltem ki két köteg, azaz tizenkét palacknyi vizet. Meglepeté-
semre a pénztárgépnek eszében sem volt habozni, minden továb-
bi nélkül a magasabb árat ütötte be. A pénztárnál szóvá tettem,
hogy én épp azért vásároltam meg az adott árut, mert megfelelõ-
nek tartottam a megjelölt árat. Kezdõdött egy futkosás, közölték
velem, hogy a magasabb árfekvést jelzõ cédula frissebb, mint a má-
sik, ezt nekem észre kellett volna vennem. Na, de a szimpatikus
pénztárosnõ a tudomásomra hozta, hogy fizessem csak ki nyugod-
tan a nagyobb összeget, a pultnál majd visszakapom a különböze-
tet. Õ maga jött oda a pulthoz, és tényleg a markomba nyomta a ti-
zenkétszer húsz forintot, sõt egy levelet is mellékelt. A levélen
ilyesmiket olvastam: „Kérjük, fogadja õszinte bocsánatkérésün-
ket az Önt ért kellemetlenségért, amelyet az árkiírási probléma
okozott… Számomra és a csapatom számára semmi sem
fontosabb, mint az Ön bizalma… Elfogadhatatlan, hogy Önt,
mint vásárlót hasonló kellemetlenségek érjék áruházunkban.”
Még aznap elmentem leadni a szavazatomat a választáson. Este
megtudtam, hogy a nép többsége úgy döntött, hogy leváltja az ed-
dig nyolc éven át kormányzó politikai erõt.
Ezek alapján felsorolok néhány pozitívumot, amelyek az említett
negatívumok mellett szintén beszivárogtak hozzánk:
1) Mindent lehet kapni.
2) A kereskedelem már nem tesz úgy, mintha kegyet gyakorolna,
ha méltóztatik kiszolgálni bennünket.
3) Sõt, itt-ott képesek még bocsánatot is kérni tõlünk.
4) Ha nem tetszik a népnek a vezetés, idõrõl idõre elküldheti, és
másokat bíz meg.
Tudom, hogy mind a kedvezõ, mind a kedvezõtlen beszivárgások
sora szinte korlátlanul bõvíthetõ.

(L. A.)

Heti idõjárás
Péntekig fõként erõsen felhõs lesz az ég, és szórványosan vár-
ható esõ, záporesõ. Szombattól a kevés felhõ és a sok napsütés
mellett már említésre méltó csapadék nem várható. A magas-
ban hidegebb levegõ érkezik, azonban a sok napsütés hatására
erõsödik a nappali felmelegedés.

www.metnet.hu

HUMOR

Ez van ma Magyarországon
Éppen lefeküdtünk volna, mikor az asszony szólt, hogy ég a lámpa a garázs-
ban. Kinézek, és látom ám, hogy négy markos, nem idén barnult legény se-
rényen hordja kifelé a cuccaimat, aztán rakják az utcán ácsorgó teherautó-
ra ezerrel.

Kapom a telefont, hívom a rendõrséget, de azt mondja egy zsernyák, hogy
momentán egy szabad kocsijuk sincs, de nyugi, amint lesz, jönnek, és már
le is tette. Nekem meg a fejem tetejébe akadt az adrenalin azonnal, úgy-
hogy ismét felhívtam a szervet. Mondom neki, az elõbb telefonáltam, hogy
jöjjenek, de már nem kell sietniük, ugyanis fogtam a vadászpuskámat, le-
puffantottam mind a négyet, helyszínelni meg tényleg ráérnek késõbb is.
No, le sem tettem a kagylót, négy rendõrautó már ott is volt a házunk elõtt,
plusz a mentõ. El is kapták a betörõket íziben.

Az egyik rendõr, aki velem is hajlandó volt szóba elegyedni, megjegyezte:

— Mintha azt mondta volna, hogy lelõtte mind a négyet.

Mire én:

— Maguk meg valami olyasmit, hogy nem tudnak küldeni senkit...
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Tudod-e…
Milyen állat a bölömbika?

A hazánkban mindenütt elõforduló bö-
lömbika a gémfélék csoportjába tartozik.
Mocsarakban, nádasokban, halastavaknál
él. Kis rágcsálókat, békákat, halakat, gõté-
ket, gyíkokat, madárfiókákat fogyaszt. Ha
veszélyben érzi magát, csõrét égnek emeli,
és szoborrá merevedik. Télen a Földközi-
tenger partvidékére vonul. Költése július
elején fejezõdik be. Tojásainak száma 4-6.

Miért fürdõzik naphosszat
a víziló?

Két fajuk közül a nagyobbik a közismert
nílusi víziló, a másik faj a törpe víziló. A ní-
lusi víziló a nap legnagyobb részét vízben
tölti. Ez fontos, mert bõre hamar kiszárad-
na. Bõre alatt 5 cm vastag hájréteg van,
amely melegen tartja a vízben is. Szeme,
füle és orra a feje tetején van, így miközben
testének legnagyobb része alámerül a víz-
be, lát, hall és lélegzik. Kicsinyeik legtöbb-
ször az esõs évszakban születnek, amikor
bõségesen nõ a fû.

„Mérges”-e a kasszavakígyó?
A kasszavakígyó a nagy termetû, mérges
kígyók közé tartozik. Akár 1,8 méterre is
megnõhet. Teste olyan vastag, mint egy
ember lábszára. Kampó alakú, 5 centimé-
teres méregfogai vannak. Harapásakor 20
ember elpusztításához is elegendõ mérget
fecskendez áldozatába. Egerekkel, patká-
nyokkal, és egyéb, kisebb gerinces állattal
táplálkozik. Nem rak tojásokat, elevenszü-
lõ. A fiatal kígyók már megszületésük után
halálos marásra képesek.

Tud-e a vízen járni a jasszána?
A jasszána a leghosszabb ujjú és karmú
madár. Hüvelykujjainak hossza elérheti a
10 cm-t is. Ez a felépítésû „támaszték” te-
szi lehetõé a jasszána számára, hogy az
úszó növényzeten sétálhasson. A tojók a
hímeknél sokkal nagyobbak. A tojásokat a
hímek költik ki, s a fiókákra is õk vigyáz-
nak. A fiókák már születésüktõl kezdve
rendelkeznek ezekkel a hatalmas ujjukkal,
így könynyen tudják követni a szüleiket. A
költési idõszakon kívül a jasszanák nagy
csoportokba verõdnek, 200-300 egyedbõl
is állhatnak.

Meddig élhet a languszta?
Ha éppen nem akad hálóba, akár 100 évet
is élhetnek ezek a nagy méretû rákok. Az
európai languszták akár a 45 cm-t is elér-
hetik. Dögevõk, bár néha élõ állatot is elfo-
gyasztanak. Az elsõ pár lábáról hiányoz-
nak az ollók, viszont a testhosszát megha-
ladó csáppárral recsegõ hangot képes kel-
teni. Étkezési célra tömegesen fogják a
sziklás, növényekkel benõtt tengerfenék-
rõl.

A TAVITÜNDÉR
1. rész

Élt egyszer valaha régen egy molnár a fele-
ségével. Szerették egymást, boldogan él-
tek, jól ment a soruk, évrõl évre gyarapo-
dott a vagyonuk. Hanem a balszerencse
többnyire lopva jár, s orvul csap le az em-
berre. Így történt a molnárral is: egyszerre
csak elkezdett apadni a vagyonkája, ad-
dig-addig, míg a végén már-már elúszott a
malma is, amelyben lakott. Ott tartott a
szerencsétlen, hogy napról napra azt várta,
mikor verik meg a dobot az udvarán, mikor
árverezik el a feje fölül a tetõt.
— Koldusbotra jutunk, mehetünk világgá
— sóhajtozta sokszor.
Szegény már aludni sem tudott, elvette a
sok gond az éjszakai nyugodalmát. Jófor-
mán a szemét sem hunyta le, csak töpren-
gett, emésztette magát, és forgolódott ke-
servesen az ágyában.
Egyszer egy hajnalon már napkelte elõtt
talpon volt; gondolta, kimegy egy kicsit a
szabadba, hátha így könnyíthet valamics-
két a szívén. Ide-oda barangolt a környé-
ken, s éppen akkor ért fel a malomgátra,
amikor az égen felragyogott az elsõ napsu-
gár.
Abban a pillanatban a molnár mintha vala-
mi lágy csobbanást hallott volna a tóban.
Meglepõdve megfordult: hát, egy szép lány
emelkedett ki a szeme elõtt a vízbõl; fi-
nom, szép kezével összefogta a haját, s ez a
sûrû haj kétoldalt leomlott, egész habfehér
testét beborította.
„Ez a tó tündére!” — gondolta a molnár,
és félelmében moccanni sem mert.
A tavitündér azonban rámosolygott, lá-
gyan csengõ hangon a nevén szólította, és
megkérdezte tõle, miért olyan szomorú. A
molnár eleinte csak hallgatott, de a tündér
addig biztatta, addig bátorította, míg a vé-
gén megemberelte magát, és elmondta a
búját-baját.
— Azelõtt jómódban éltünk, most meg
olyan szegények vagyunk, akár a templom
egere!
— Légy nyugodt — mondta a tavitündér
—, gazdagabbá és szerencsésebbé teszlek,
mint amilyen valaha is voltál. Ennek fejé-
ben csak egyet kell megígérned: azt, hogy
nekem adod az elsõ újszülöttet, amelyik a
házadban látja meg a napvilágot.
A molnár azt gondolta magában: „Ugyan,
mi más újszülött lehetne otthon, mint egy
kutya-, vagy egy macskakölyök!”
Ráállt az alkura, a tündér pedig alámerült
a tóba.
A molnár egészen megvigasztalódott, sie-
tett haza a malomba, hogy elújságolja a fe-
leségének, milyen szerencse érte, s hogy
véget értek már a rossz napok, letelt a hét
szûk esztendõ, s megint jólét köszönt rá-
juk.
Hát, amint befordul a kapun, szalad elébe
vidáman a szolgálólány, és már messzirõl
lelkendezve kiabálja:
— Molnár uram! Molnár uram! Örven-
dezzék! Nagy újság van a házban!

— Ugyan, mi? — kérdezte a molnár.
— Negyedórája sincs még, hogy a
molnárné asszony gyönyörû kisfiút hozott
a világra!
A szerencsétlen molnárt mintha villám
sújtotta volna. Csak állt, állt szegény feje,
és elsötétült elõtte a világ. Lám, rászedte
az álnok tündér; elõre tudta, hogy fia fog
születni, és fondorlatosan elcsalta tõle! Le-
szegett fejjel lépett oda a felesége ágyához.
— Talán nem is örülsz ennek a szép gye-
reknek? — kérdezte az asszony neheztel-
ve, ahogy meglátta az ura szomorú képét.
Erre a molnár leült az ágya szélére, tenye-
rébe hajtotta a homlokát, és akadozva,
könnyeivel küszködve elmesélte, mi tör-
tént vele, mit ígért a tavitündérnek.
— Mit ér a szerencse, mit ér a gazdagság,
ha el kell veszítenem édes egy fiacskámat?!
— kesergett. — De hát mit tehetek?
Még aznap eljöttek a rokonok szerencsét
kívánni. A molnár nekik is elmondta a dol-
got, tõlük is tanácsot kért, de azok csak a
vállukat vonogatták, nem tudtak mit mon-
dani, csak azt nézték, hogy minél elõbb el-
búcsúzhassanak; iparkodtak kifelé, akár
egy halottasházból.
A molnárékra pedig jó napok virradtak.
Amihez a gazda hozzákezdett, minden si-
került neki. Konyha-kamra mintha magá-
tól telt volna meg, és éjszakánként megfia-
dzott a ládafiában a pénze. Hamarosan
gazdagabb lett, mint valaha.
De akármilyen jómódba jutott is, nem tu-
dott igazán örülni neki. Egyre gyötörte a
szívét az ígéret, melyet a tavitündérnek
tett. Valahányszor a tó mellett vitt el az út-
ja, mindig elfogta a félelem, hátha felbuk-
kan a tündér, és figyelmezteti az adósságá-
ra. A kisfiúnak pedig a világért sem volt
szabad a partnak még csak a tájékára sem
mennie.
— Vigyázz — mondogatta neki az apja —,
veszedelmes hely az: egyszer csak kinyúlik
a vízbõl egy kéz, és leránt a mélybe!
Nem is ment a fiú soha arrafelé; de a tün-
dér sem mutatkozott többé. A molnár kez-
dett lassacskán megnyugodni.
Teltek-múltak az évek, a gyerek szép le-
génykévé serdült, és beállt tanulni egy va-
dászhoz. Jól kitanulta a mesterségét, derék
vadász lett belõle, s a falusi földesúr szíve-
sen a szolgálatába fogadta.
Lakott abban a faluban egy szép, szemre-
való, becsületes leány. Ez nagyon megtet-
szett a vadásznak. Egyre csak ott sétálga-
tott az ablaka alatt, aztán egy szép napon
beállított hozzá egy nagy csokor virággal,
és megkérte a kezét. A lány igent mondott,
és hamarosan megülték a lakodalmukat. A
földesúr nászajándékul takaros kis házat
adott a fiataloknak; s ettõl fogva ott éltek
boldogan, békességben, szíves szeretet-
ben.
Folytatás a következõ számban.

Grimm
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Április 17., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.40 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 Fogadóóra 14.10
Pro Natura: Televíziósok a természetért 15.00 Hogy volt!? – Válogatás 16.45
Meseautóban – Gózon Gyula 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.45 Gyil-
kosság a villában 22.50 Hírek 23.00 Szerelem és egy 45-ös 0.45 A Holokauszt
áldozatainak emlékére 1.55 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 7.40 Forma-1 9.20 Disney-rajzfilmek
10.10 Trendmánia 10.40 Autómánia 11.15 Házon kívül 11.55 Magyaror-
szág–Szlovákia kézilabda-mérkõzés 13.40 Forma-1 15.20 A dadus 15.45 Robin
Hood: Bosszúvágy 16.40 Klónbébi 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Tarzan
21.15 A szállító 22.55 Az elveszett barlang kalandorai 0.35 Kemény zsaruk 1.35
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a földrõl 6.25 TV2-matiné 7.25 Nickelodeon blokk 9.25 Mókás
állatvilág 9.55 Szurikáták udvarháza 10.25 Doktorológia Leslie Nielsen módra
10.55 Babavilág 11.25 Test-beszéd 11.55 A láthatatlan ember 12.55 A kiválasz-
tott – Az amerikai látnok 13.55 Bajnokok Ligája magazin 14.25 Rejtélyek kalan-
dorai 15.25 Doktorok 16.25 Airport ’75 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35
Spartacus 1-2 22.50 Chicago Joe 0.40 EZO.TV 1.30 Kalandjárat 1.55 Teleshop
2.55 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 Rádiószínház 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 fi-
gyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.02 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 18., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40
Katolikus válaszok 10.30 A sokszínû vallás 10.45 Református magazin 11.10
Evangélikus ifjúsági mûsor 11.15 Mai hitvallások 11.45 Fordulópont 12.00 Hírek
12.10 Madarász Katalin énekel 12.40 Hogy volt!? – Válogatás 15.35 Az aranyró-
zsa barlangja 17.05 Panoráma 17.35 Magyarország története 18.10 Életképek
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás szabadsága 21.05 Twist Olivér
23.15 Kultúrház 0.10 Innováció az emberért 0.40 Hírek 0.50 TS – Motorsport
1.20 Magyarország története 1.50 Az utókor ítélete 2.15 Panoráma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.35 Forma-1 11.00 Magyar autó-
sport-magazin 11.20 Menetrend 11.50 Magyarország–Lengyelország kézilab-
da-mérkõzés 13.35 Forma-1 16.10 Míg a halál el nem választ 16.40 Camp Rock
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Poseidon 22.00 Heti hetes 23.20 Cherlock
Holmes és a kolostor rémes titka 1.00 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 8.10
Nickelodeon blokk 10.10 Nagy vagy! 11.05 Két testõr 11.35 Stahl konyhája
12.05 Kalandjárat 12.35 Borkultusz 13.05 Száguldó vipera 14.05 Célkeresztben
15.00 Baywatch Hawaii 16.00 Álomgyári feleség 16.55 Fogd a nõt és ne ereszd!
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Földre szállt boszorkány 22.00 Frizbi Hajdú Pé-
terrel 23.00 A királyság 23.55 Az õrület vonzásában 1.35 EZO.TV 2.25 Napló 3.15
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Utazás a Kárpátalja expresszel 9.05 Kabarématiné 10.04 Refor-
mátus istentisztelet 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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából

Április 19., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szó-
lás szabadsága 10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát exp-
ressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.40 Ez történt
ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bû-
völetében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény
21.00 Hétfõ este 21.30 Bûnjelek 23.10 Hírek 23.15 Memento 23.25 Teadélután
0.25 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.15 Dobszóló 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mó-

nika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Gyõzike 22.20 Showder Klub 23.30 Poker After Dark 2009 0.30 Ments
meg! 1.20 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Kisvárosi szere-
lem 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 16.00 Életünk napjai 17.25 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.30 Gyil-
kos számok 23.30 Kutyaszorítóban 0.30 Tények este 1.00 Válságstáb 1.30
EZO.TV 2.20 Az elveszett váltságdíj 3.55 Magellán 4.20 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
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05
Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Április 20., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.40 Ez történt ma reg-
gel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöleté-
ben 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték!
21.00 Kedd este 21.30 Szilánkos képek 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 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.35 A kisfiamat nem adom 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnye-
teg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 A mentalista 22.20 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A le-
gendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.10 Chucky ivadéka
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.40 Teleshop 11.45 Everest – A he-
gyek fogságában 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 16.00 Életünk napjai 17.25 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.00 Jóban-Rosszban 20.25 Bajnokok Li-
gája 23.30 A médium 0.30 Tények este 1.00 EZO.TV 1.50 Egy hét Pesten és Bu-
dán 3.20 Babavilág 3.45 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 13.28 Zene 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Kró-
nika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 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 21., 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 Kormány-
váró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadél-
után 17.35 A vadon bûvöletében 18.30 Don Matteo: Az új polgármester 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este 21.30
Szilánkos képek 23.15 Hírek 23.20 Memento 23.30 Teadélután 0.20 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.15 Boldog idõk 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Sátánka 23.10 A halál jele 1.45 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 Boldogtalan bol-
dogság 2/1 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 16.00 Életünk napjai 17.25 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor
House 22.30 Született feleségek 23.30 Szellemekkel suttogó 0.30 Tények este
1.00 EZO.TV 1.50 Így készült a Rebecca – A Manderley-ház asszonya címû musi-
cal 2.20 Téglatesó 3.40 Két testõr 4.05 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 Üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 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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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
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fax: 06(1)303-4744.
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, 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 17., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball:
Cece–Iváncsa 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Németh Krisztina elõadása
a sárbogárdi zsidóságról 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Zongorás sike-
rek (20’), Esetkocsi-átadás (20’), Interjú Jehova Tanúival (40’), 25 éves
Pávakör (ism.)

Április 18., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Németh Krisztina elõ-
adása a sárbogárdi zsidóságról 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés
19.00 Heti híradó 20.00 Berkes Sándor: Apokalipszis 5.

Április 19., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Zongorás sikerek (20’), Eset-
kocsi-átadás (20’), Interjú Jehova Tanúival (40’), 25 éves Pávakör (ism.)
13.00 Heti híradó 15.00 Futball: Cece–Iváncsa 19.00 Heti híradó 20.00
Kálozi falunap 2009 (90’), McTono és Nóri koncertje (60’)

Április 20., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Berkes Sándor: Apokalipszis
5. 13.00 Heti híradó 15.00 Kálozi falunap 2009 (90’), McTono és Nóri kon-
certje (60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Választások 2010 (kb. 60’),
Tropicarium (ism. 20’), Huszics Vendel temetése

Április 21., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Választások 2010 (kb. 60’),
Tropicarium (ism. 20’), Huszics Vendel temetése 13.00 Heti híradó 15.00
Sárszentmiklósi bál (ism. 60’), Táncház Pálfán (ism. 60’) 19.00 Sziréna
19.30 Lapszemle 20.00 Nõi kézi (60’), Futball: S.bogárd–M.szilas (100’),
Ffi kézi (60’)

Április 22., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Nõi kézi (60’), Fut-
ball: S.bogárd–M.szilas (100’), Ffi kézi (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Választások 2010 (kb. 60’), Tropicarium (ism. 20’), Huszics Vendel
temetése 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Berkes Sándor: Apokalipszis 5.

Április 23. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Sárszentmiklósi bál
(ism. 60’), Táncház Pálfán (ism. 60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Ber-
kes Sándor: Apokalipszis 5. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Választások
2010 (kb. 60’), Tropicarium (ism. 20’), Huszics Vendel temetése

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõ-
sök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, TV Network EMW Kft. — 1289.

Április 22., 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 Rondó 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35
Hírek 16.45 Teadélután 17.35 A vadon bûvöletében 18.30 Don Matteo: Gyilkos-
ság a könyvtárban 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Hogy volt!? – Extra
21.00 Csütörtök este 21.30 Szilánkos képek 23.15 Hírek 23.20 Memento 23.30
Teadélután 0.20 Nappali

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.20 Vigyázat, ragadozók! 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnye-
teg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.45 Euró-
pai idõ 0.00 Alias 0.55 Reflektor 1.10 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 10.40 Teleshop 11.45 A kis nyír-
faliget 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 16.00 Életünk napjai 17.25 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.25 Édes kis sem-
miség 23.10 Pokerstars.hu 0.10 Tények este 0.40 EZO.TV 1.30 Painkiller Jane
2.25 GSG 9 – Az elit kommandó 3.15 Segíts magadon! 3.40 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
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 Üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 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 23., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Wag-
ner 10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55
Szomszédok 13.35 Körzeti magazin 14.25 Közlekedõ 14.40 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 A vadon bûvöletében
18.30 Don Matteo: Az apám börtönben ült 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Üdítõ 21.00 Péntek este 21.40 Egy élet ára 23.25 Hírek 23.30 Memento 23.40
Teadélután 0.30 Nappali

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.35 Mrs. Beatles – Linda McCartney története 16.20 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 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 0.55 Odaát 1.45 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.40 Teleshop 11.45 Holdtölte
13.25 Kvízió 14.55 Lessie 16.00 Életünk napjai 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.30 A férjem
védelmében 23.30 Gyilkos körök 0.30 Tények este 1.00 Bajnokok Ligája maga-
zin 1.30 EZO.TV 2.20 Csillagközi romboló 3.55 Alexandra pódium 4.20 Animáci-
ós 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
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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 típu-
sú 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.
Sárbogárd központjában felújított családi ház sür-
gõsen eladó! 06 (30) 333 7161, 06 (25) 460 150.
(2314894)

Kisméretû üzlethelyiség vagy irodahelyiség kiadó
az üzletközpontban. 06 (30) 2099 371.
Parasztház eladó a központban Alapon. Érdeklõd-
ni: 06 (30) 346 4524.
Nagyvirágú százszorszép, törökszegfû, többféle
évelõ virágpalánta kapható Sárbogárd, Tinódi u.
21. (276234)

Árpád-lakótelepen háromszobás felújított föld-
szinti lakás, ugyanitt garázs eladó. 06 (30) 645
7124. (276233)

Sárbogárd, Szent István utca 74. szám alatt sátor-
tetõs családi ház eladó. 06 (25) 461 078. (276235)

Családi házamat elcserélném sárbogárdi földszinti
vagy elsõ emeleti lakásra. 06 (75) 339 008, 06 (20)
993 0244.
Anyakoca vágásra eladó. 06 (20) 367 2785. (276547)

Kiadó kétszobás lakás 06 (30) 863 5196. (276544)

Vegyes tûzifa eladó 1600 Ft/q kugliban. 06 (20)
454 8979. (276542)

Otthon végezhetõ telefonos munka. Számítógép,
internet szükséges! Érdeklõdni: 06 (30) 652 0996.
(276541)

46 m2-es, kétszobás lakás eladó. 06 (30) 246 4365.
(276146)

Palotapincsi kiskutyák eladók. 06 (30) 391 6187.

Autóklíma töltés – javítás – tisztítás, valamint fu-
tómû – fék – motor mûszeres beállítás, vizsgára fel-
készítés. Bereczk Károly Autószerviz Sárbogárd,
Gagarin u. 1/a. (Kossuth u. felõl). Telefon: 06 (30)
927 8839. (276144)

Sárbogárdi sörözõbe megbízható pultost keresek.
06 (30) 634 0465. (276143)

Pusztaegresen családi ház sürgõsen eladó. 06
(30) 946 3296. (276142)

Sírkövek felújítása, tisztítása, gépi csiszolással.
Helyszíni öntés. Strausz Péter, 06 (30) 494 0305.
(216139)

Sütnivaló csirke eladó. 5-öt fizet, 6-ot vihet. Tinódi
u. 107. 06 (30) 466 3308, 06 (30) 660 9228. (276548)

Sárbogárdon a központban 3 szobás családi ház
eladó. 06 (20) 316 1805. (276549)

Gyakorlott könyvelõt keresek fõállásban Sárbo-
gárdról vagy közvetlen környékérõl, jó angol nyelv-
tudás, számítástechnikai ismeretek kötelezõk. Üz-
letkötõket keresünk gépkocsivezetõi gyakorlattal,
alkatrész forgalmazásához. Olasz tolmácsot kere-
sünk alkalmi munkára. Jelentkezni 17 óra után a 06
(20) 9111 464-es telefonon,
a forgineurope@gmail.com e-mail címen fényké-
pes önéletrajzzal. (276255)

LAK6 Stúdió: eladó ingatlanok Sárbogárdon és kör-
nyékén, vásárlóknak ingyenes szolgáltatások. In-
gyenes hitelügyintézés! Biztosítások a biztosítók
összehasonlításával. Értékbecslés. Mindent egy
helyen!

Sárbogárd központjában lakás kiadó. 06 (70) 332
1397. (276252)

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.

Az SZTK-ból a
FOGÁSZATI RENDELÉS

a József A. u. 17/a. szám alá
KÖLTÖZÖTT. 06 30 363 1565

Háromszobás, földszinti LAKÁS
6,5 M Ft-ért ELADÓ. 06 20 478 2050.

SZIVÁRVÁNY STÚDIÓ (Kossuth u. 9.)
FODRÁSZAT: 06 20 582 0418
KOZMETIKA: 06 20 340 4527

MANIKÛR, PEDIKÛR, MÛKÖRÖM:
06 30 380 8330

SZOLÁRIUM: 06 30 964 4322

Kétszobás, erkélyes LAKÁS eladó.
06 30 482 3947

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2010. április 17-én, szombaton.

40. születésnapod
alkalmából nagyon

sok szeretettel köszöntünk
Téged,

HORTOBÁGYI
ZOLTÁNT

Vajtán,

április 16-án.

Szüleid és testvéreid

Találtak két szemüveget. Átvehetõk a
szerkesztõségben.
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és te-
lepüléseken 9.00-14.00 óra között karbantartási munkákat végzünk:

Április 16. péntek Dég glóbuszmosás

Április 19. hétfõ Középbogárd–Dég-Újtelep glóbuszmosás

Április 20. kedd Lajoskomárom medencemosás

Április 20. kedd Hantos glóbuszmosás

Április 21. 22-23. Hantos szivacsos csõtisztítás

Április 21. szerda Lajoskomárom glóbuszmosás

Április 22. csütörtök Mezõkomárom medencemosás

Április 23. péntek Mezõkomárom glóbuszmosás

Április 26. hétfõ Szabadhidvég glóbuszmosás

Április 27. 28., 29.,30. Szabadhidvég szivacsos csõtisztítás

Április 27. kedd Sárosd medencemosás

Április 28. szerda Sárosd glóbuszmosás

Április 29. csütörtök Perkáta medencemosás

Április 30. péntek Perkáta glóbuszmosás

Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb víznyo-
más, 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 megér-
tését.

FEJÉRVÍZ ZRT.

TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁSOK

ELÕFINANSZÍROZÁSA 2010-BEN IS!

A SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE
Takarékszövetkezetnél

*  MVH-hoz benyújtott igénylése után már hozzájuthat
a támogatáshoz (területalapú támogatás,
agrár környezetgazdálkodási támogatás,
tejtermelési támogatás)

*  Területmérés nélkül is!

*  Egyszerû konstrukció

*  Gyors hitelbírálat!

Vállalkozói hitelek beruházásra, földvásárlásra

Internet banki szolgáltatások
Várjuk kedves ügyfeleinket az alábbi kirendeltségeinken:

Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég,
Mezõszilas, Szabadhidvég, Sárosd, Nagylók Szabadegyháza, Sár-
szentmiklós

„Helyben a helyiekkel a helyiekért”
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Nyílt
tér

Egy fényes csillag
Szombaton kísértük el utolsó földi útjára
Huszics Vendel tanár urat, a városi vegyes
kar szeretett karnagyát, Sárbogárd és Fe-
jér megye díszpolgárát. A család mellett a
kórus, barátok, kollégák, tanítványok,
tisztelõk sokasága vette körül a Huszár-
temetõben felravatalozott urnát, majd a
díszsírhelyet, ahol Tanár Úr hamvait örök
nyugalomra helyezték.
A fájó búcsún a kórus nevében dr. Dizseri
András öntötte szavakba gondolatait, ér-
zéseit, melyeket most kedves olvasóinkkal
is megosztunk.

„Szép volt a nap, de véget ért.
Jó éjt, már válni kell.
Egy dal köszön most mindenért,
És szólít, útra fel.”

Kedves Barátaink!
Nem olyan régen tanultuk ezt a dalt az
énekkarban, merthogy jó lesz ez, ha vala-
honnan valakitõl elköszönünk. A próbá-
kon kívül sohasem énekeltük, csak aznap
este, amelyik nap reggelén a Tanár Úr vég-
leg útra kelt, mikor a döbbenet, a gyász, a
friss fájdalom összegyûjtött bennünket.
„Szép volt a nap…” — bizony, nagyon szép
volt minden nap és óra, amit vele tölthet-
tünk. Mi, a kórus mindenkori tagjai éle-
tünk különös ajándékának tarthatjuk,
hogy ismerhettük Õt, hogy láthattuk az
utolsó napi végzetes roppanásig lélekben
fiatalnak és bölcsnek, türelmesnek és len-
dületesnek, az újra nyitottnak és értéket
õrzõnek, megengedõnek és határozott-
nak, a mûvészetet és a tréfát egyaránt sze-
retõnek. Kivételezettek voltunk, hogy egy
páratlan, szikrázó egyéniség sugárzásában
élhettünk.
Nagyon fontosak voltunk számára. Szé-
gyenkezve gondolok arra, hogy ha idõ-
pontról volt szó, olykor fontosabbak vol-
tunk, mint a szerettei, és riadtan gondolok
arra, hogy fontosabbak voltunk, mint az
egészsége. A maga szemérmes férfimód-
ján barátaiként szeretett bennünket úgy,
hogy végül „az életét adta a barátaiért”.
Sok mindennel adósai maradtunk: a pon-
tosságunkkal, feltétlen megbízhatósá-
gunkkal, kitartásunkkal — de talán a sze-
retetünkkel nem. Szeretném hinni, hogy
érezte: miatta is járunk a próbákra, a fellé-
pésekre, nem csak a közös éneklés örömé-
ért, egymásért, nem csak azért a tapsért, si-

kerért, amit sokunk életébe csak a kórus
hozott.
Örökké tartónak tûnt az idõ, míg köztünk
él, és most siratjuk, mert váratlanul elin-
dult a „nem ismert tartomány” felé, a vég-
telenbe veszõ úton, és keserves ûrt hagyott
maga után.
A tanítás volt az élete — megosztani a tu-
dást, amit úgy csak õ tudott, velünk, a kö-
zösséggel és a közönséggel. Ez talán min-
dennél fontosabb volt számára.
Az élete is tanítás volt — lásd, nem az a
fontos, amit gyûjtesz, hanem amit kapsz: a
társad, a gyermekeid, az unokáid, az embe-
ri kapcsolataid meg a mûvészet, köztük a
leggyönyörûbbek: az irodalom és a zene,
zene, zene…
Ami eddig tanítás volt, az most már örök-
ség. Mit kezdünk vele? Mi, akiket szeretett
és akiket éppen csak ismert, barátok és is-
merõsök, kórustagok és tanítványok ki-
sebb, vagy nagyobb részt, de mind kaptunk
belõle; tudása, szépségszeretete, humora,
sokszínûsége sokoldalúsága, keresõ, kuta-
tó természete, munkabírása, adakozóked-
ve immár része az életünknek. Nem a va-
gyon, hanem ez az igazán gazdag örökség.
Ugye, méltók leszünk hozzá?
Az általa tanított énekvers második felével
szeretném befejezni:

„A szív majd újra megpihen,
a lélek újra él.
Egy fényes csillag gyúl ott fenn,
az éjben elkísér.
Indulj, ha fáj is, menni kell,
mondj szép jó éjszakát!
A távol hív, s a szív felel:
viszontlátásra hát.”

Gondolkodjunk!
Nagyon készültem az országgyûlési képvi-
selõ-választásra, mert életemben elõször
fordult elõ, hogy a választás miatt nem kel-
lett hajnalban kelnem és másnap hajnal-
ban lefeküdöm. Mert, ugye, sokaknak, a
„végeken” szolgálóknak a választás ezt je-
lenti. Aki egyszer is részt vett egy ilyen
munkában, tudja, mirõl beszélek, akik meg
nem vettek részt választás lebonyolításá-
ban, na, õk a jogalkotók, akik hozzák a hü-
lyébbnél hülyébb jogszabályokat. De ne
szaladjunk elõre, tartsuk be az idõrendet!
Mi már délelõtt 9 óra körül elmentünk sza-
vazni, nem kellett sorban állni, mi voltunk
az egyedüli szavazók. Régi ismerõsként
üdvözöltük a szavazatszámláló bizottság
tagjait, aztán a személyazonosság ellenõr-
zése után szavaztunk. Szavazólapomból
nem hajtogattam kiscsákót, a borítékot
nem ragasztottam le, ezért máris imádni
fognak a számláláskor.
Egy órával késõbb értesítettem a gyereke-
met, hogy — szervezetten — autóval elvi-
szem szavazni, és visszaviszem a szavazó-
körbe dolgozni.
Ebéd után „pihiztem”, majd elkezdtem fi-
gyelni a neten a híreket. Szakemberként
délután én már tudtam, hogy botrány lesz.
A családomat tájékoztattam, hogy milyen
teendõi lennének a helyi választási iroda
vezetõjének, azaz a jegyzõnek, de egyesek
ezt vagy nem tudták, vagy — egyetemi vá-
rosként — nem készültek fel a fiatal, igazo-
lással szavazók fogadására. Pancserek!
Már délután kígyóztak a sorok, az élelme-
sebbek utcai zenész bevonásával bulit szer-
veztek, juszt is kitartottak.
Készültem az esti 7 órás zárásra, életem-
ben elõször látni akartam az adatsorokat,
hogyan változnak a feldolgozottság függ-
vényében. Papír, toll kéznél — aztán a hi-
deg zuhany! Mi van? Nekem aztán megint
keresztbe tettek, nem láttam semmilyen
adatsort, mert letiltották.
Kapcsolgattam egyik tévécsatornáról a
másikra, kapkodtam a fejemet, láttam a ta-
nácstalanságot mindenkin. Kényszeredett
beszélgetések mindenhol a semmirõl. „Na
— gondoltam —, ez a közigazgatás ma er-
re képes.”
Egy-két nappal a választás után sem tisztul
ki rendesen a kép, mert, ugye, nálunk „hi-
bás” mindig van, de „felelõs” az soha nin-
csen. Mindenki mutogat mindenkire, aho-
gyan ezt már megszoktuk.
Egy valami biztos: a fél világ már fél 8-kor
röhögött rajtunk, a másik fele csak azért
nem, mert azt sem tudja, hogy Magyaror-
szágként a világon vagyunk.

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

KERTÉSZ ISTVÁNNÉ
(Gizi néni)

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család


