
2010. április 29. - XXI. évf. 18. szám
20 oldal, 200 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

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

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Ballagó osztályok a gimiben .   . 2-3
Ingyenes jogi tanácsok .   .   .   .   . 3
Elismerés a rend õreinek .   .   .   . 5
A kórus Bátaszéken .   .   .   .   .   . 7
Közérdekû közlemények .   .   .   . 8-9
Ezt kiszurkoltuk! .   .   .   .   .   .   . 10
Elszabotálják a labort? .   .   .   .   . 20

Kétszer kapott élet
Kétszer adott életet
gyermekének Mérei
Erzsike.

Elõször 15 évvel ez-
elõtt, amikor világra
hozta János Dávidot,
majd ez év tavaszán,
amikor egyik veséjét
átültették a fiába,
akinek ez volt az
egyetlen lehetõsége
a túlélésre.

Ez volt Dávid 38.
mûtétje…

Írás a 4. oldalon.

Bronzérem a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián
A minden idõk legnagyobb magyar focistájáról, Puskás Ferencrõl
elnevezett Labdarúgó Akadémián rendezték meg Felcsúton
2010. április 26-án a diákolimpia megyei döntõjét labdarúgás
szakágban az I. korcsoportban (2001-2002-ben) születettek ré-
szére. Városunkat a Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjai kép-
viselték: Gábris Róbert, Kovács Roland, Szajkó Márk, Szûcs Nor-

bert, Deák Zala, Horváth Zsombor, Nagy Csaba, Németh Ákos,
Pataki Mátyás, Huszár András, Dörögdi Dániel.
Kis focistáinknál még az õszinte játék, a gyõzni akarás pompás, iz-
galmas meccseket produkált! Igaz, eltört némelyiküknél a mé-
cses, amikor nem úgy sikerült egy csel, vagy passz, ahogy õk sze-
rették volna. Tanáruk, Viski Péterné Ani néni a lelátóról nézte
végig a meccseket, hangját vesztve buzdította õket. Egy-egy ve-
szélyesebb helyzetnél a szemét is befogva izgult gyerekeiért.
Edzõjük, Bodó Zoltán a pálya szélérõl — fel-alá szaladva a fiai
után — adta az instrukciókat.
A nagy izgalomnak és a szép játéknak meg is lett az eredménye: fi-
aink bronzéremmel térhettek haza. A bronzérem ragyogása an-
nál is fényesebb, mert az I. helyezett székesfehérvári tóvárosi is-
kola és a II. helyezett martonvásári iskola sportiskolák. A mieink
csak ebben a tanévben kezdték tanulgatni a focizás tudományát
Bodó Zoli bácsitól.
A díjátadó végén Kovács Attila nagy adag fagyival jutalmazta já-
tékosainkat.
Fiaink meccseirõl részleteket és a Puskás Ferenc Labdarúgó Aka-
démiáról bõvebbet a Bogárdi TV mûsorában láthatnak.

Hajrá, Bogárd!

Etelvári Zoltán

Édesanyám,
Neked adunk…

(népköltés)

Édesanyám, Neked adunk
minden évben egy napot,
de Te nékünk életednek
minden napját átadod.

Nincs az égen annyi csillag,
se fûszál a réteken,
mint ahányszor kell, hogy mondjam
ki is vagy Te énnekem.

Megköszönöm, hogy velünk vagy,
s nem ér minket szenvedés,
arra nemcsak ez az egy nap,
De egy élet is kevés.
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B A L L A G Ó O S Z T Á L Y O K

Osztályfõnök: Lovászné Tóbel Katalin. Az osztály névsora: Bálinger Tamás, Berkei Alex, Boros Dániel, Farkas Balázs, Farkas Margaréta, Farkas Zoltán,
Kacz Tamás, Kövér Zoltán, Nagy Dávid, Oláh Csaba, Petró Daniella, Plántek Szilvia Patrícia, Raffai Viktor, Sinka Tibor, Sohár Iván, Soós Brigitta, Szabó
Csilla, Takács Péter, Tar Tamás, Turi Tamás, Varga Anna Katalin, Varga Eszter, Visi Roland.

Osztályfõnökök: Horváth Veronika, Takács Sándor. Az osztály névsora: Alpek Bence Botond, Balogh Alexandra, Czaffer Nikolett, Csatári Regina, Csen-
des Réka, Csepregi Anna, Farkas Andrea, Fûrész Tímea, Gombos Péter, Jákli Anita, Jencski Attila, Király Dóra, Kiss Erzsébet Mária, Kulcsár Zsuzsanna,
Láposi István, Lovász Balázs, Magyar Zsanett, Mezõ Bálint, Nagy Krisztina, Nagy Renáta, Nagy Tímea Andrea, Németh Angéla, Orbán Ferenc, Sebes-
tyén Dóra, Szabó Tamás Béla, Szakács Rita, Szászvári Gergely, Szemzõ Petra, Szummer Ádám, Vámos Gábor.

12. a

12. b
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Osztályfõnök: Horváth István. Az osztály névsora: Arany Ariella, Csikós Péter, Dombi Viktor, Emperger Bence, Gubik Géza, Handa Edina, Héricz Nikolett,
Katona Szandra, Kaufmann László Csaba, Kéri Zoltán, Kutasi Mónika, Lajtos András János, Makkos Bence, Mészáros Csaba, Németh Éva, Németh Ró-
bert, Németh Viktória, Pelyhe Fatime, Sárközy Viktor Zoltán, Simon Ádám, Sohár Gábor, Szijjártó László, Tolnai Ádám.

A G I M I B E N 2 0 1 0 - B E N

12. c

Ingyenes jogi tanácsok
A Közép-dunántúli „Jogpont” Hálózat két munkatársa Sárbo-
gárdon, az önkormányzat elõtt egy mozgatható pavilon kihelye-
zésével népszerûsítette cégük ingyenes jogi szolgáltatását múlt
szerdán.

Érdeklõdésemre a tájékoztatást végzõ szakemberek elmondták,
hogy egy EU-s pályázat keretében nyílt arra lehetõségük, hogy a
Közép-Dunántúl városaiban rendszeres jogi tanácsadásra te-

remtsenek lehetõséget. Sárbogárdon az Árpád-lakótelep 15. sz.
alatt minden hónap elsõ pénteken 10–14 óráig várják a bármilyen
jogi kérdésben segítséget igénylõ polgárokat.
A szakemberekkel interneten is felvehetik a kapcsolatot. Honlap-
juk címe: www.jogpont.hu.

Hargitai Lajos
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Kétszer kapott élet
Kétszer adott életet gyermekének Mérei
Erzsike. Elõször 15 évvel ezelõtt, amikor
világra hozta János Dávidot, majd ez év
tavaszán, amikor egyik veséjét átültették a
fiába, akinek ez volt az egyetlen lehetõsége
a túlélésre. Ez volt Dávid 38. mûtétje…
A sárszentmiklósi családra egy jóakarójuk
hívta fel a figyelmemet. Meglátogattam
hát õket, s megismerve eddigi életük törté-
netét, úgy gondoltam, közreadom azt —
bízva abban, hogy lesznek e város közössé-
gében olyanok, akik szívesen nyújtanak se-
gítõ kezet a családnak a nehézségek leküz-
désében.

15 év rettegésben

A család lelkileg és fizikailag is küzdelmes
napokat élt és él meg. Erzsike várandóssá-
gának hetedik hónapjában derült ki, hogy
Dávidnak nincsen önálló vesemûködése.
A gyermeknek mindössze 48 órányi földi
életet jósoltak az orvosok a megszületését
követõen. Dávid most 15 éves, s látszatra
egy egészséges kamasz.
De csak látszatra.
Ez év tavaszáig helyreállító mû-
tétekkel, speciális diétával pró-
báltak javulást elérni az állapo-
tában, melyek azonban nem
hoztak tartós eredményt. A szer-
vezetében felgyülemlett méreg-
anyagok miatt migrén, magas
vérnyomás, kötõhártya-gyulla-
dás, asztma, köszvény kínozták.
Fájdalmai, rosszullétei okán
magántanulóként végezte az ál-
talános iskolát, s most a gimnázi-
umot.
Az elmúlt 15 évben a család ab-
ban a rettegésben élt, hogy bár-
melyik pillanatban megállhat
Dávid vesemûködése, s emiatt
akár meg is halhat. Édesanyja
ezért állandóan mellette van.
Dávid tavaly októberben egy vírusfertõ-
zést kapott el, és hamarosan kiderült, hogy
a beteg vesék miatt szervezete nem tud
megbirkózni a kórral. Ekkor döntöttek
úgy, hogy Erzsike odaadja fiának az egyik
veséjét.

A mûtét után

A mûtétet követõen Dávidnak számos pa-
nasza megszûnt, és sokkal jobban érzi ma-
gát.
Nehézségeikben rengeteg segítséget kap-
tak és kapnak több helyrõl is. Megható volt
a család számára például Dávid osztályfõ-
nökének és osztálytársainak kezdeménye-
zése, akik karácsonyi vásárt rendeztek sa-
ját készítésû „termékeikbõl”, és annak be-
vételét a családnak adományozták. Rá-
adásul rendszeresen küldik a tananyagot, a
minap pedig egy tortával állítottak be. Ez
az odafigyelés rendkívül sokat jelent lelki-
leg is a család és Dávid számára!

Ha a vesebeültetés okán nem merülnek föl
komplikációk, és Dávid sikeresen leteszi a
szükséges vizsgákat, akkor szeptembertõl
már diáktársaival együtt járhat iskolába, s
végre olyan életet élhet, mint minden más
tinédzser. Édesanyja pedig munkát vállal-
hat; ennek érdekében egy félév híján el-
végzett egy pszichológus asszisztens kép-
zést, a gyakorlatát a miklósi iskolában töl-
tötte le, de bármilyen munkát szívesen vé-
gezne.

Nehézségek

Persze, a család minden gondja nem szûnt
meg a mûtéttel. Mert, ugye, egyik baj hoz-
za maga után a másikat. Erzsike, fia egész-
ségi állapota miatt, nem tudott elhelyez-
kedni. Férje keresetébõl és a nevetségesen
alacsony ápolási díjból igyekeztek fenntar-
tani magukat. A terhek súlya alatt azonban
fölbomlott a család. Erzsike jelenleg két
gyermekével, Dáviddal és a gyesen lévõ
Diával, valamint unokájával, Csabikával él

együtt a Köztársaság úti otthonukban. A
vályogházat, ahogy tudják, rendben tart-
ják, de vannak olyan szerkezeti problé-
mák, melyek helyreállításához kevés a csa-
lád fizikai és anyagi ereje. A házat
egyébként júniusban árverésre bocsátják.
Hogy hová mennek, mi lesz azután, azt
nem tudják.
Az anyagi gondokon kívül vannak olyan
dolgok, melyek apróságnak tûnhetnek,
mégis nagy segítséget jelentenének a csa-
lád számára. Ilyen például az udvar és a
kert rendszeres gondozása, az udvar por-
mentesítése kaviccsal, télvíz idején segít-
ség a tüzelõ beszerzésében és felaprításá-
ban, de szükségük lenne egy 70 cm széles
ablakra is tokostól, s annak berakásához
férfierõre.
„Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, a kiket
illet, ha hatalmadban van annak megcse-
lekedése.” (Péld 3,27)

Hargitai Kiss Virág

ANYÁK NAPJAANYÁK NAPJA
alkalmából fogadják õszintealkalmából fogadják õszinte

tiszteletünket és kézcsókunkattiszteletünket és kézcsókunkat
kismamák, anyukák, mamák,kismamák, anyukák, mamák,

nagymamák és dédik.nagymamák és dédik.

Dr. Szabadkai Tamás ésDr. Szabadkai Tamás és
Etelvári ZoltánEtelvári Zoltán

önkormányzati képviselõkönkormányzati képviselõk

Kedves Édesanyák!Kedves Édesanyák!
Tisztelt Nagymamák!Tisztelt Nagymamák!

Meleg szeretettel köszöntömMeleg szeretettel köszöntöm
Önöket anyák napja alkalmábólÖnöket anyák napja alkalmából

Ratkó József versével:Ratkó József versével:

Az anyáAz anyák halhatatlanok.k halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot váCsak testet, arcot, alakot váltanak;ltanak;
egyetlen halott sincs köegyetlen halott sincs közüzülülük;k;
fiatalok, mint az idõfiatalok, mint az idõ..
ÚÚjra szüjra születnek minden gyerekkel;letnek minden gyerekkel;
megömegöletnek minden halottal –letnek minden halottal –
harmadnapra föharmadnapra föltáltámadnak,madnak,
mire virradna.mire virradna.
AdasséAdassék nekik gyök nekik gyönyönyörûrûséség,g,
szerelmüszerelmükékért ört örörökökös hûs hûséség,g,
s adassés adassék kök könny is, hogy kibínny is, hogy kibírjárjákk
a viláa világ ög összegyûsszegyûjtöjtött kítt kínjánját.t.

Juhász János polgármesterJuhász János polgármester

Adó 1 %
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik adófelajánlásukkal támogatták a
sárbogárdi római katolikus templom
felújítását. Kérjük, hogy adójuk 1
%-ának felajánlásával továbbra is segít-
sék templomunkat. Isten fizesse meg!
Adószámunk: 18490499-1-07.

Kuratórium

Adó 1 %
Tisztelt adózó polgárok!
A Madarász József Városi Könyvtár kö-
szönti Önöket!
Önt, aki már korábban is nekünk juttat-
ta személyi jövedelemadója 1 %-át, és
Önt, aki reményeink szerint ezután
fogja.
Az így befolyó összeg segít bennünket
abban, hogy a könyvtár elhasználódott
eszközeit pótolni tudjuk.
Adószámunk: 16696527-1-07.
Kérjük és köszönjük!

Kedves adózó zenebarát!
Kérjük, hogy adója 1 %-át szíveskedjen
felajánlani a Bogárd-Dal Egyesület szá-
mára.
Adószámunk: 18497575-1-07.
Támogatását köszönjük!
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Elismerés
a rend õreinek

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság állományából a rendõrfõ-
kapitány eredményes szakmai munkája elismeréséül dicséretben
és pénzjutalomban részesítette a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
állományából Ambrózi Edit r. zászlóst, az igazgatásrendészeti
osztály segédelõadóját, valamint Badics Zsolt r. zászlóst, a köz-
rendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály, Cecei Rendõrõrs
körzeti megbízottját;
kiemelkedõ szakmai munkája elismeréseként soron kívül elõlép-
tette rendõr fõtörzszászlóssá Szabó Szabolcs r. törzszászlóst, a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya bûnüldözési al-
osztályának technikusát, valamint rendõr törzsõrmesterré Hor-
váth Zsolt r. õrmestert, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság köz-
rendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályának járõrét.
Juhász János, Sárbogárd város polgármestere a szakterületén
végzett kiemelkedõ munkája elismeréséül a Sárbogárd Város
Önkormányzata által alapított „Év Rendõre” díjat adományozta
Koncz József r. fõtörzszászlósnak, a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság bûnügyi osztálya bûnüldözési alosztályának megbízott veze-
tõjének.
Zászlós Tibor, a Mezõfalvai Mezõgazdasági Termelõ és Szolgál-
tató Zrt. vezérigazgatója a szakterületén végzett példamutató, ki-
emelkedõ szakmai tevékenységéért külön elismerésben részesí-
tette Lakatos Gyula r. zászlóst, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya nyomozó alosztályának nyomozóját.

/H/

Erdei kéjvad a „Hálóban”

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság közrendvédelmi és közleke-
désrendészeti osztályának körzeti megbízottja 2010. április 26-án
13.45-kor Alap lakott területén kívül, a 61-es számú út 17+400
km szelvényben, egy erdei bekötõútnál igazoltatta az út szélén ál-
ló, kirívó ruházatban lévõ, feltûnõen viselkedõ hölgyet. Az igazol-
tatás során a simontornyai illetõségû személy elismerte, hogy
prostitúciós tevékenységet folytat. Az eljárás alá vont személyt
hatóságunk szabálysértési õrizetbe vette.

Orvvadász a „Hálóban”

...nem a „kéjvadra” hajtott

Ismeretlen tettes ellen kezdeményezett eljárást a hét elején a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya lõfegyverrel és lõ-
szerrel való visszaélés bûntettének megalapozott gyanúja miatt.
A rendelkezésre álló adatok szerint egy nagylóki lakos megalapo-
zottan gyanúsítható azzal, hogy a lakóingatlanához tartozó mel-
léképületben engedély nélkül éles lõfegyvert és hozzá tartozó lõ-
szereket tartott. A foganatosított házkutatás során egy távcsõvel
felszerelt kispuskát, valamint 72 db 0.22-es kaliberû kispuskalõ-
szert és egy irányzékot foglaltak le a bûnügyi osztály nyomozói.

KÉK HÍREK

Kedves Olvasó!
Bizonyára Ön is hallotta hírét az elsõ zetelakai kirándulásnak, amely húsvétkor volt. A résztvevõk
jó élményekkel tértek haza, de sajnos jó néhányan — helyszûke miatt — lemaradtak az utazás-
ról.
Most újra itt a lehetõség! Június utolsó hétvégéjére szervezünk egy újabb 50 fõs utazást
Zetelakára, Sárbogárd testvértelepülésére. Ekkor rendezik meg ugyanis zetelakai székely test-
véreink a Zetelakai Napokat. Szeretettel várjuk jelentkezését! (Természetesen azokat is vissza-
várjuk erre az útra, akik már az elõzõn is részt vettek!)
Honlap: www.zetelaka.net/jxcms/content/view/20/32/lang,hu/

Program

Június 24. (csütörtök): felszállás a buszra reggel
3.45-kor a Hõsök terén (Sárbogárd), 4.00 órakor a
sárszentmiklósi óvodánál, 4.20-kor Cecén a cuk-
rászdánál. Útközben természetesen több helyen
lesz pihentetõ megállás. Többek között a Ki-
rály-hágót is megtekinthetik az utazók. Érkezés
Zetelakára este 6 óra körül, ahol ünnepélyesen fo-
gadnak a zetelakiak. Miután mindenkit a szállás-
helyére kísérnek vendéglátóik, finom vacsora vár
minket.
Június 25. (péntek): reggeli után egy szép bu-
szos kirándulást tervezünk: Csíkszereda, (Millen-
niumi templom), Csíksomlyó (Kegytemplom),
Gyergyószentmiklós (a Sárszentmiklósi Egyház-
község testvéregyháza), Gyilkos-tó, Szent Kris-
tóf-kápolna, Békás-szoros, majd visszafelé a
Libánon át a zetelakai víztározó. Késõ délután ér-
kezés vissza Zetelakára, majd estebéd a szállá-
son.
Június 26. (szombat): ekkor van a falunapok kez-
dete és veleje a Desákon, Zetelaka határában.
Reggel 8 órakor (reggeli után) indulunk a rendez-
vény színhelyére, ahol egész napos programok
várnak minket, színpadi fellépõkkel, fõzõver-
sennyel, finom ételekkel és italokkal. Sárbogárdi
fellépõkre is számíthatunk! Ebédet minimális

összegért vásárolhatunk a fõzõverseny résztvevõ-
itõl. Hazatérés késõ délután, majd estebéd a szál-
láson.

Június 27. (vasárnap): kora délelõtt pihenés ill.
egyéni programok, majd fél 11-kor ünnepi faluna-
pi szentmise lesz a község vezetõinek, népének és
a vendégek részvételével. Zetelaka hõseiért imád-
kozik az egész közösség. Ezután egy rövid koszo-
rúzási ünnepség lesz, ahol Sárbogárd nevében is
megemlékezünk székelyföldi hõseinkrõl. Ezt egy
jó félnapos kirándulás követi: 12.30-kor indulás
Korondra, ahol megismerhetjük a kerámiakészí-
tés fortélyait, és vásárolhatunk is. 14.30-kor indu-
lás Szovátára, a Medve-tó és a villasor megtekin-
tése, valamint étkezési lehetõség. 16.30-kor indu-
lás Farkaslakára, ahol megtekintjük Tamási Áron
sírját, majd 17.30-ra Székelyudvarhelyre érke-
zünk. Itt a város központjában lévõ nevezetessé-
geket fogjuk megnézni. 18.00 óra körül indulunk
vissza Zetelakára, ahol ki-ki kedve szerint a szállá-
sára, vagy a focipályán lévõ esti zenés mulatságra
megy.

Június 28. (hétfõ): reggeli után (legkésõbb 8.00
órakor) indulás haza. Megállók hazafelé: Torda
környékén (benzinkút), Kõrösfõ (vásárlási lehetõ-
ség), Király-hágó (esetleg gyors étkezési lehetõ-

ség), Békésszentandrás (étterem). Érkezés Sár-
bogárdra kb. este 8-10 óra környékén.
A programokat rugalmasan kezeljük!
Az utazás elõtt a jelentkezõknek szeretnénk tarta-
ni egy rövid ismertetõt arról, hogy készüljenek,
mit hozzanak feltétlenül magukkal stb. Ekkor a fel-
merülõ kérdésekre is válaszolunk. Szeretném, ha
ezen alkalommal néhányan beszámolnának élmé-
nyeikrõl azok közül, akik az elõzõ kiránduláson
részt vettek. (Ennek idõpontját késõbb közlöm!)
A busz, amivel megyünk, nagyon kényelmes, mo-
dern, gyors és persze biztonságos.
A pénteki és vasárnapi kirándulások útiköltsége is
benne van az alábbiakban közölt árban. Az ottani
kirándulásokon idegenvezetõ lesz a csoport segít-
ségére. Az ár ennek költségét is tartalmazza.
Az elhelyezés 6, ill. 8 fõként kulturált és modern
vendégházakban, családi körben, ahol megta-
pasztalhatja mindenki a székely ember csodálatos
vendégszeretetét.
Az ellátás: minden nap bõséges reggeli, este pe-
dig az ebéddel egyenértékû étkezés, ahogy a házi-
gazdáink nevezik: estebéd. (Természetesen út-
közben és a falunapon is lehet ételt vásárolni.)
5 nap, 4 éjszaka, kiadós étkezésekkel, kirándulá-
sokkal, programokkal: 33.000 Ft.
Ez az önköltség, amiben benne van a szállásadók
kedvezménye, amit mint testvértelepülésrõl érke-
zetteknek adnak. Az utazáson és a programokban
én magam is részt veszek, és vezetem a csopor-
tot.
Remélve, hogy újra egy tartalmas és kellemes ki-
rándulás élményeit oszthatjuk meg Önnel/Vele-
tek, tisztelettel a szervezõk nevében: Varga László
települési képviselõ

Telefon: 06 (20) 4145 345
E-mail: katolikusalapitvany@gmail.com
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Meghívó
A 2010. május 7-én (pénteken)

10–17 óráig megrendezésre kerülõ

III. Egészségpark —
Az egészség napja

címû rendezvényünkre, a miklósi könyvtár udvarán.

Ingyenes szûrõvizsgálatok és
tanácsadások:

koleszterinszint-, vércukorszint-, testzsír-, vérnyomásmérés, számítógé-
pes szem- és talpvizsgálat, Schüssler arcdiagnosztika.

Szakorvosok által végzett
ingyenes vizsgálatok:

— neurológia (fejfájásos, migrénes panaszok, cukorbetegség, feledékeny-
ség, agyi vérkeringési zavarok) 12–16 óráig, dr. Tóth Tímea;
— urológia (prosztatabántalmak, PSA-vizsgálat egy csepp vérbõl) 45 év
feletti férfiaknak, 13–16 óráig, dr. Rácz János;
— érsebészeti konzultáció (vércukor, koleszterin és vérnyomás) 15.30–17
óráig, dr. Mikola József;
— légzésfunkció (COPD) 50 év körüli dohányzóknak, 14–17 óráig, dr. Lévai
Katalin.
VÉRADÁS — Adjon vért és mentsen meg 3 életet! (10–15 óráig)

Programok egész nap
Bemutató és vásár az egészséges életmód jegyében: biolekvár, méz, saj-
tok, rétes, egyéb biotermékek, kozmetikumok.
Egészség- és szépségtanácsadás.
Gyógymasszázs és tanácsadás.
Mozgásos versenyek gyerekeknek és felnõtteknek: kerékpáros lassúsági
verseny, célba dobás, puzzle, activity.
Helyi kézmûvesek vására.

Egyéb programok
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!” — közös torna a szabadban;
11 óra: Bíró Kriszti zenés mûsora;
Receptre fel! — eredményhirdetés;
14 óra: hastáncbemutató.
Az Egészségpark rendezvénye hozzájárul egészségünk megóvásához az in-
gyenes szûrõvizsgálatokkal és az egészséges életmód részletesebb megis-
mertetésével. Cél: a kellemes és hasznos idõtöltés az egész családnak.

FIGYELEM!

Mutasd meg magad!
Ha az egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, és szíve-
sen bemutatná azt a nagyközönség számára, várjuk jelentkezését! Lehetõ-
séget biztosítunk a bemutatkozásra, tevékenysége, terméke népszerûsíté-
sére.

Receptre fel!
Várjuk azokat az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó régi és új recepte-
ket, melyekkel benevezne az általunk meghirdetett versenyre. Az elkészí-
tett ételt a rendezvény napján zsûri értékeli a helyszínen.
Rendezvényünkre támogatók felajánlásait is szívesen fogadjuk!
Elérhetõség: ÁMK Könyvtár és Klub, Sárbogárd, Köztársaság út 175.,
tel.: 06 (25) 508 930 (hétköznap 9–15 óráig).

Szervezõk

CECEI HÍREK
Katasztrófavédelmi verseny

Dunaújvárosban
A Cecei Általános Iskola tanu-
lói katasztrófavédelmi verse-
nyen vettek részt Dunaújváros-
ban. Az április 15-én a Szalki-
szigeten lebonyolított verse-
nyen több mint ötven csapat
vett részt, az ország szinte min-
den szegletébõl érkezve. A
megmérettetés a katasztrófavé-
delem minden szegmensét fel-
ölelte, hiszen a feladatok között az egészségügy, a tûzvédelem, a
polgári védelem, a környezet és természetvédelem, a vízi rendé-
szet, a bûnmegelõzés, sõt még az árvízi védekezés témái is szere-
peltek. A verseny nem titkolt célja az volt, hogy a fiatalok minél
szélesebb köre ismerkedjen meg a katasztrófavédelmi szemlélet-
tel. A cecei csapat, név szerint: Czaffer Fanni, Farkas Virág, Kiss
Tamás és Nyikos Tibor jó eredménnyel adtak számot tudásukról,
és élményekkel, tapasztalatokkal gazdagabban térhettek haza.

Szemetet szedtünk!

A Föld napja alkalmából Cecén is megmozdultak a diákok, hogy a
Magyar Közút Zrt. támogatásával megtisztítsák községünk útjait
az eldobált szeméttõl.
A támogatónak köszönhetõen láthatósági mellényben és munka-
védelmi kesztyûben szedték a diákok a hulladékot tanáraik irá-
nyítása mellett. A gyermekek nagy lelkesedéssel vetették bele
magukat a munkába, de szerencsére, köszönhetõen a közmunká-
sok tevékenységének, nem túl sok zsákot tudtak megtölteni, ami
annak a bizonyítéka, hogy tiszták a község területei, és ez önma-
gában is nagy öröm! A Magyar Közút Zrt. munkatársai egy
teherautónyi szemetet szállítottak el iskolánkból.

Anyák napi ünnepségek
Csütörtökön és jövõ héten hétfõn ünneplik a diákok a cecei isko-
lában az édesanyákat. Ünnepi mûsorral és saját készítésû aján-
dékkal kedveskednek az édesanyáknak, akik nagy izgalommal
várják már az alkalmakat.

Májusfaállító batyus bál
Májusfaállító batyus bált szerveznek Cecén az általános iskola
szülõi közösségének tagjai a mûvelõdési házban, melynek bevé-
telét a diákok gyermeknapi és egyéb rendezvényeinek támogatá-
sára fordítják. A bál elõtt ünnepi mûsor keretében mutatják be te-
hetségüket az iskola diákjai, ahol különféle stílusú táncokkal,
mesékkel, karate-bemutatóval szórakoztatják a közönséget.
A bemutató után közösen feldíszítik a májusfát, majd fel is állítják
a mûvelõdési ház udvarán.

Cecei Általános Iskola
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A kórus Bátaszéken
Bátaszék lenyûgözõ katolikus templomában lépett föl a Sárbo-
gárdi Városi Vegyes Kar vasárnap, a VI. Bárdos Lajos Kórusfesz-
tivál keretében, Huszics Vendelné Zsike néni vezényletével,
Huszics Ibolya zongorakíséretével.
Elõször járt itt énekkarunk, de több szempontból is felejthetetlen
számunkra az élmény.
Ez volt ugyanis az elsõ koncertünk Huszics Vendel karnagyunk
nélkül. Mégis minden felcsendülõ dallamban ott volt Õ, hiszen
egyes darabokat Õ csiszolgatott és vezényelt korábbi hangverse-
nyeken. Ott éreztük egész lényét végig, míg énekeltünk, s ettõl
úgy szólalt meg minden mû, hogy szinte magunk is meglepõdtünk.
A közönség hatalmas tapssal fejezte ki elismerését és csodálatát.
Képtelenek voltunk megállni könnyek nélkül e pillanatot…
Rajtunk kívül összesen kilenc kórus lépett föl az eseményen
Dunaföldvárról, Szekszárdról, Simontornyáról, Bátaszékrõl,
Mözsrõl és Siófokról. Ismerõsökkel is találkoztunk, hiszen ifj. Si-
mon Péter vezényelte nagyszerûen a szekszárdi Liszt Ferenc Pe-
dagógus Kórust, és a templom közelében lakó Kalácska László és
Bori néni is eljöttek meghallgatni minket.

A 102 éves, impozáns templom és orgonája a közelmúltban újult
meg. Amikor a helyi származású orgonamûvész, Lozsányi Tamás
megszólaltatta fejünk fölött a zengõ orgonát, mintha az égiek ze-
néjét ontották volna magukból a kiváló akusztikájú épület ódon
falai.
A kórust megerõsítette ez a szereplés abban, hogy folytassuk a kö-
zös éneklést, amíg csak lehet, és ameddig Zsike néni erejébõl telik
— hiszen a Vendel bácsitól kapott örökségünket így tudjuk legin-
kább megõrizni, kamatoztatni, továbbadni. Õ most már benne
van minden dalunkban kitörölhetetlenül…

Hargitai Kiss Virág

Versmondó-
verseny

Székesfehérváron 2010. április 17-én me-
gyei versmondóversenyt rendezett a Vö-
rösmarty Társaság Bella István tiszteleté-
re, halálának negyedik évfordulója alkal-
mából. A versenyen általános és középis-
kolás diákok vettek részt.

Kötelezõ versként a költõ elõtt tisztelegve
egy Bella-verset, szabadon választottként
pedig a Hetek csoportjának egy költõjétõl
mondhattak el a versenyzõk egy költe-
ményt. A megye egész területérõl szép
számmal jelentkeztek erre a megmérette-
tésre. A Mészöly Géza Általános Iskolát
Simon Csaba 5. a osztályos tanuló képvi-
selte. Bella Istvántól a „Köztem és köz-
tem”, Buda Ferenctõl pedig a „Vadlibák”
címû verset választotta.
Csaba — az erõs mezõny ellenére — me-
gyei elsõ helyezést ért el az általános isko-
lások kategóriájában. A díjat Bella István
özvegyétõl vette át. Az oklevél mellé né-
hány szép könyvet is kapott. Gratulálunk
Csabának!

Kocsis Józsefné

Mészöly-siker a megyei
NyelvÉsz versenyen

Iskolánkban a nyelvtanulás, a számítás-
technika tanulása és a felzárkóztatás mel-
lett nagy gondot fordítunk arra, hogy diák-
jaink tudják anyanyelvünket a lehetõ leg-
magasabb szinten elsajátítani, hiszen nél-
küle nincs tanulás és kommunikáció sem.
Ehhez évek óta nagy segítséget és egyben
kihívást nyújt egy országos verseny, ami-
nek a központja Szegeden található.
A verseny elsõ fordulója februárban zajlik
le. Minden jelentkezõ a saját iskolájában,
egyazon idõpontban írja meg a versenyfel-
adatokat a többi országos megmérettetés-
hez hasonlóan. A kérdésekre felkészülni
sok-sok gyakorlással lehet, ugyanis a he-
lyesírástól a nyelvi leleményességen át a
régi szavak jelentésének ismeretéig min-
den területen járatosnak kell lenni. A kód-
lapokat Szegeden javítják, s a legtöbb pon-
tot elért gyermeket hívják csak be a megyei
fordulóba.
Ide bejutni igazi kihívást jelent, ezért is in-
dultunk nagy izgalommal április 9-én Szé-
kesfehérvárra, a Vasvári Pál Általános Is-

kolába. Barátságos, udvarias fogadtatás
után gyerekeink apait-anyait beleadva ké-
szítették el feladataikat 45 perc alatt. Ha-
zafelé a bizonytalan megoldásokról be-
szélgettek, vagy éppen megerõsítést vár-
tak, mint a komoly felnõttek.
Bizakodva vártuk a híreket. Várakozá-
sunknak megfelelõen sikert sikerre hal-
moztak kis NyelvÉszeink, hiszen remek
eredmények születtek, íme:
helyezett lett, és ezzel bejutott az országos
versenybe Varnyu Péter 7. osztályos tanu-
ló; 2. helyen végzett Kiss Nikolett 8. osztá-
lyos és Gili Szilárd 4. osztályos; 3. lett évfo-
lyamában, a második osztályosok között
Kristóf Napsugár; 5. Rácz Ramóna és 7.
helyen Gortva Lúcia végzett.
Úgy gondoljuk, nem szakítjuk meg ezt a
szép sorozatot, és folyamatos nyelvmûve-
léssel fejlesztünk minden mészölyös diá-
kot azért, hogy anyanyelvünket a lehetõ
legjobb tudásuk szerint használhassák.
Gratulálunk minden érintettnek!

Nagy Ferencné
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,

Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K
DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Somogyvári Katalin volt rendelõjében). Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze:
10.30-12.30.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Abdalla Roshdi volt rendelõjében), tel.: 06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.:
Cs: 8.30-11.30.

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-9. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79. (orvosi ügyelet helyiségében rendel), tel.: 06 (25)
460-163. H: 13-14, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11,
Cs: 13-14, P: 8-11.

DR. KANCSÁR ANITA FOGORVOS
a Sárbogárd, József A. u. 17/A. fsz. 2. sz. alatti fogorvosi rendelõben ren-
del. Tel.: 06 (30) 363 1565 .

KÖZPONTI ÜGYELET

Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

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

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

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

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyep-
mesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

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

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2010. május hó

A belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök,

Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta,

Sáregres
május 1-2.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság u. 30/a., 06 (20) 3557
213;
május 8-9.: dr. Kellner Péter, Sárbo-
gárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398
629;
május 15-16.: dr. Pátzay István, Sár-
bogárd, Köztársaság út 156., 06 (30)
5208 877;
május 22-23-24.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 8161
376;
május 29-30.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság u. 30/a., 06 (20) 3557
213.

II. körzet: Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Szabadegyháza:
május 1-2.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06( 20)
9749 065;
május 8-9.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos u. 1/a., 06 (30) 6393
977;
május 15-16.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404;
május 22-23-24.: dr. Keszthelyi Gá-
bor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06
(20) 9749 065;
május 29-30.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06 (30) 9563 168-as számú

telefonon érhetõ el.

(I–II. sz. körzet, továbbá
Igar, Mezõszilas, Dég,

Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta.)

Dr. Bögyös Gábor hatósági
fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor,

a kamara elnöke

FELHÍVÁS
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
közigazgatási területünkön a VERTIKÁL Zrt.

LOMTALANÍTÁST
szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével.

Felkérem a lakosságot, hogy a háztartások-
ban felgyülemlett NEM VESZÉLYES
HULLADÉKOT (azaz a háztartásokból szár-
mazó kiselejtezett bútorok, textíliák, mû-
anyagok stb.) a jelzett napon helyezzék ki a
házuk elé, legkésõbb reggel 7 óráig.
A lomtalanítást végzõ autók minden utcán
csak egyszer haladnak végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék
(akkumulátor, szárazelem, festékesdoboz,
növényvédõ szer, gyógyszer, olajos hulla-
dék, hûtõszekrény, fénycsõ, állati tetemek
stb.) nem szállítható el.

A lomtalanítás idõpontjai:
2010. május 6. (csütörtök)

Sárszentmiklós

2010. május 7. (péntek)
Pusztaegres, Sárhatvan, Kislók,

Rétszilas, Nagyhörcsök

2010. május 12. (szerda) Sárbogárd

2010. május 14. (péntek)
Alsótöbörzsök

Juhász János polgármesterÁLLATORVOSI
RENDELÕ

Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 9751-715.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
körzeti megbízottjainak névsora,

valamint fogadóóráinak
helye és ideje

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

páros hét csütörtök, 9.00-10.00 Sárbogárd, rendõr-
kapitányság
páros hét csütörtök, 10.30-11.30 Kislók, kultúrház

Kiss Balázs r.törm.
Vasút–Alsótöbörzsök

páros hét csütörtök, 8.00-10.00, Sárbogárd, rendõr-
kapitányság

Magyar Krisztián r.ftörm.
Igar–Igarvám-Szõlõhegy

páros hét kedd, 14.00-14.45, Igar, polgármesteri hi-
vatal
páros hét kedd, 15.00-15.30, Igarvám, kultúrház
páros hét kedd, 15.30-16.00, Szõlõhegy, kultúrház

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

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

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

Kovács Péter r.ftörm.
Nagylók-Hantos

páros hét kedd, 10.00-11.00, Nagylók, polgármesteri
hivatal
páros hét kedd, 12.00-13.00, Hantos, polgármesteri
hivatal

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

Földi Ádám r.törm.
Sárszentágota–Felsõkörtvélyes

páros hét szerda, 14.00-16.00, Sárszentágota, pol-
gármesteri hivatal

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

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

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

Batári Róbert r.ftörm.
Pusztaegres–Örspuszta–
Sárhatvan–Nagyhörcsök

páros hét szerda, 13.00-14.00, Pusztaegres, kmb. iro-
da
páros hét szerda, 14.00-15.00, Sárhatvan, kultúrház

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

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

Horváth Ferenc r.tzls.
Sárszentmiklós–Rétszilas

páratlan hét kedd, 14.00-16.00, Sárbogárd, rendõr-
kapitányság

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

FELHÍVÁS

2010. május 15-én 11 órai kezdettel a
sárbogárdi Hõsök terén az emlékmûnél
koszorúzással egybekötött megemléke-
zést tartunk a II. világháború befejezé-
sének 65. évfordulója alkalmából, mely-
re meghívjuk a város polgárait.

A HBE vezetõsége

GRATULÁLOK!

Örömmel olvastam a Bogárd és Vidéke
legutóbbi számában a Sepsi Enikõt mél-
tató írást. Ezúton is szeretnék gratulálni
Enikõ kitüntetéséhez és eddigi munkás-
ságához!

Bagdánné Dörögdy Zsuzsanna
7011 Alap, Fõ u. 209.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl



10 SPORT 2010. április 29. Bogárd és Vidéke

CECE–LEPSÉNY 1-3 (0-1)
Cece, 100 nézõ, vezette: Nagy Tamás.
Cece: Kimiti Z., Csuti, Hegedûs J., Kimiti L. (Szabó), Miklós (Ki-
rály L.), Klazer, Fülöp, Király G. (Németh), Lakatos, Horog,
Bánóczki (Csomai).
Lepsény: Képli, Durecz, Teichel T., Teichel I., Sütõ, Csóka
(Gombor), Csizmadia, Kerti (Nagy), Varga, Hornyák (Pap), Ro-
honczi.
Csapatunk elsõ hazai gyõzelmét várta a lelkes hazai szurkolótá-
bor a kiesés ellen küzdõ Lepsény ellen. A 7. percben Bánóczki 20
méteres szabadrúgása száll kapu fölé. 15. perc: Teichel I. 16 mé-
terrõl kapu mellé lõ. 20. perc: Teichel I. mesteri indítását Sütõ lövi
a hálóba, 0-1. 24. perc: Csizmadia szabadrúgását Sütõ 3 méterrõl
kapu mellé lövi. 31. perc: Teichel T. 15 méteres szabadrúgását
Kimiti szögletre üti. 38. perc: Fülöp szabadrúgását védi a vendég-
kapus. A II. félidõben sem ébredt fel a hazai csapat, hiába cserélt
Szeip edzõ, a játék nem változott. Az 55. percben Hornyák szerez
labdát a félpályáról, lefutja a védelmet, és megszerzi csapata má-
sodik gólját 0-2. 60. perc: Lakatos beadását Csomai 2 méterrõl a
kapus kezébe fejeli. 81. perc: Teichel I. közeli lövését védi bravúr-
ral Kimiti. 85. perc: Sütõ szabadrúgását Hornyák lövi a hálóba,
0-3. 87. perc: Csomai tör kapura gólhelyzetben, a kapusba lövi a
labdát. 90. perc: Németh 5 méterrõl kapu mellé lõ. 92. perc: Laka-
tos szögletét Király L. lövi a hálóba, 1-3.
A minden csapatrészében jobb teljesítményt nyújtó vendégek
magabiztos gyõzelme teljesen megérdemelt az akaratgyengén,
lelkesedés nélkül játszó hazaiakkal szemben. Csapatunk az idény
leggyengébb játékát nyújtotta.

Ifjúsági mérkõzés: Cece–Lepsény 3-0 (1-0)
Vezette: Szabó Sándor. Az elsõ félidõben még jól tartotta magát a
lelkes vendégcsapat. A második játékrészben a hazaiak akarata
érvényesült, és sikerült visszavágni az õszi vereségért. Góllövõk:
Kovács István, Kovács Nándor, Kovács Gábor.
Május 2-án (vasárnap) ifjúsági és felnõtt csapatunk Seregélyesen
játszik 15.00 és 17.00 órakor. Indulás 13.00 órakor a sportpályá-
ról. Hajrá, Cece!

Pozsár László

Férfi kézilabda megyei I. o.

EZT KISZURKOLTUK!
VAX Sárbogárd–Dunaújvárosi AC 25-24 (14-15)

Vezette: Csöregi–Decsi.
VAX Sárbogárd: Németh II.–Szabó 3, Balogh 7, Takács 2, Suplicz
1, Bodoki II. 8, Németh I. 2. Csere: Borostyán, Pluhár, Szabó J.
Zsolt, Botka, Lakatos, Baki, Hegedûs 1. Edzõ: Bodoki György.

Ez volt az a mérkõzés, ahol az elsõ és az utolsó gólt is mi lõttük.
Azonban közte szinte végig a vendégek vezettek. Itt jön az a mon-
dás, hogy a gyõzelmet nem kell megmagyarázni. Amit azért érde-
mes leírni: egy rendkívül sok hibával tarkított mérkõzést láthat-
tunk. Ez vonatkozik mindkét csapatra, sõt a játékvezetõkre is. A
lényeg viszont a két pont, amit megszereztünk.

Ezzel a meccsel a rájátszás elsõ köre véget ért. A mérlegünk két
gyõzelem, és egy mérkõzés (az Alba Regia elleni) még függõben
van, mivel azt a meccset a versenybizottság, sõt az elnökség is vizs-
gálja, mert az Alba két NB I/B-s játékost szerepeltetett ellenünk,
ami szabálytalan. Döntés e hét szerdáján várható.

Ami viszont biztos, hogy két hét múlva, május 9-én 16.00-kor fo-
gadjuk a Rácalmás csapatát.

A héten beadtunk egy pályázatot Sárbogárd Város Önkormány-
zatának civil, ifjúsági és sportbizottságához. Elindult az utánpót-
láscsapat felkészítése is. A pályázat elbírálásától is függ, hogy a fi-
atalok el tudnak-e indulni õsszel a bajnokságban. Mi feltétlenül
bízunk a bizottság támogatásában.

Rajtunk is múlik, hogy lesz-e utánpótlás. Térjünk vissza a pályára!
Egyet meg kell jegyezni: ettõl több kell a folytatásban ahhoz, hogy
titkos álmunk, a bajnoki cím valóra váljon. Köszönet a szurkolók-
nak! Hajrá, Sárbogárd!

Rehák Sándor

KÖSZÖNET

Ezúton szeretnénk köszönetünket kife-
jezni az Aranylabda Alapítvány (gyere-
kek) nevében minden kedves vendé-
günknek, akik megtisztelték rendezvé-
nyünket. Külön köszönet Horváth Ist-
vánnak, aki helyet biztosított az álta-
lunk szervezett Retro Partynak, amivel
támogatta alapítványunkat. Köszönjük
DJ Space-nek a régi idõk hangulatát, és
a fergeteges, feledhetetlen bulit. Õsszel
ismét találkozunk!

Köszönettel: Aranylabda Alapítvány

SÍC — hírek, eredmények
A sárbogárdi íjászok a múlt hétvégén elsõ
alkalommal versenyeztek az idén szabad-
téren, azaz pályaversenyen.
Szombaton a felnõtt, veterán, ifi és kadet
korú korcsoportnak rendeztek minõsítõ
GP-versenyt a rákoscsabai MISZ-pályán,
míg vasárnap a MALÉV-pályán, a buda-
pesti diákolimpián indulhattak ifi, kadet,
serdülõ és gyermek korú iskolások/diákok,
akiknek 28 kategóriában hirdettek ered-
ményeket (bõvebben a misz.hu honlapon).
Egyesületünkbõl két új kezdõ íjász is be-
mutatkozott: Révész Csaba és Stadler Ba-
lázs, akik elsõ versenyükön nagyon szépen
versenyeztek, és elõkelõ helyen végeztek a
mezõnyben.
Egyesületünk versenyzõi az alábbi helye-
zéseket érték el.

Szombati eredmények:
Felnõtt férfi korcsoportban: Bóla József 9.,
Lovász Balázs (ifi) 12., Széplaki Zoltán 17.
helyezést értek el.
Veterán férfi korcsoportban: Gilicze László
1., Gilicze Ferenc 2. helyezést értek el.

Kadet lány korcsoportban: Katona Dorottya
(serdülõ) 1. helyezést ért el.

Vasárnapi eredmények:

Serdülõ fiú korcsoportban: Révész Csaba
11. helyezett.

Serdülõ lány korcsoportban: Katona Do-
rottya 1. helyezést ért el.

Gyermek fiú korcsoportban: Resch Gábor
2., Tóth Sándor 5., Stadler Balázs 7., Batári
Balázs 14. helyezést értek el.

Ezúton kérjük a tisztelt olvasókat — akik
még nem töltötték ki adónyomtatványukat
—, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-
ával az idén is legyenek az íjászok segít-
ségére.

Legyenek ÖNÖK is támogatói a sárbogár-
di íjászatnak!

Adószámunk: 18491074-1-07.

Tisztelettel köszönöm a versenyzõk képvi-
seletében:

Gilicze László
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POLGÁRDI–SÁRSZENTMIKLÓS 0:2 (0:1)
Polgárdi, 150 nézõ, vezette: Solymosi.
Polgárdi: Barsch, Kovács, Mezei, Zalat-
nai, Hencz, Varga, Csizmadia Sz., Kiss,
Balogh (Borsos), Tóth (Rádli), Csizmadia
G. (Dobos). Edzõ: Wittmann Géza.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Csana-
ki (Markovics), Szarka, Szabó L., Palotás
(Gráczer), Salga, Emperger, Vámosi, Hu-
ber, Král (Lajtos). Edzõ: Masinka László.
Az átigazolási idõszakban erõsen meg-
gyengült Polgárdiba utaztunk, s egyöntetû
volt a vélemény, hogy csak a gyõzelem az
elfogadható eredmény.
Az elõzetes latolgatás során arra a véle-
ményre jutottunk, hogy feltehetõleg a ha-
zai csapat beáll védekezni, és majd a kont-
rákra épít. Ezzel szemben már az elsõ per-
cekben támadólag léptek fel, de ezekbõl a
támadásokból szemmel láthatóan hiány-
zott az átütõ erõ. Azért a kapusunknak
akadt dolga.
Ahogy telt az idõ, az is szemmel látható
volt, hogy sem Krállal, sem Huberrel nem
tudnak mit kezdeni a védõk, nekik minden
megmozdulásuk veszélyt jelentett. Ez kü-
lönösen azért volt igaz, mert mindkét játé-

kost egy az egyben fedezték le, és mindket-
tõrõl köztudott, hogy az ilyen játékstílus
fekszik nekik.
A 28. percben Král kapott jó labdát,
mellyel lefordult Zalatnairól, aki csak le-
rántani tudta. Az elkövetõt a játékvezetõ
azonnal kiállította.
Már azt beszélgettük, hogy gól nélküli
döntetlennel fordulunk, de Huber a játék-
rész utolsó percében egy jó ütemû indítást
vett át, majd egy igazítás után a hálóba lõtt,
0-1.
Már ekkor látszott a fáradtság a hazai csa-
pat játékosain, így a vendégszurkolók to-
vábbi gólokat vártak csapatunktól.
A második félidõben akkora fölényben ját-
szottunk végig, hogy a hazai szurkolóknak
már az is örömet jelentett, ha valamelyik
támadójuk a 16-osunk környékére érke-
zett. 67. perc: addig passzolgattunk a hazai
kapu elõterében, míg Huberhez került a
labda, aki kilõtte a sarkot, 0-2.
Ezután sorozatban alakítottunk ziccer-
helyzeteket, de Huber, akire az egész csa-
pat játszott, már nem tudott betalálni a há-
lóba. Ezzel szemben az utolsó 5 percben

két veszélyhelyzet is kialakult a kapunk
elõtt, de nem jött össze a szépítés a hazai
csapatnak.

Összegezve a látottakat: egy igen szerény
képességû, nem túl edzett csapatot gyõz-
tünk le könnyedén. Meggyõzõdésem, hogy
ha nem Huberrel akarunk mesterhármast
lövetni, nagyobb arányban nyerünk. Szá-
momra a mérkõzés pozitívuma volt
Gráczer játéka, aki több jó megoldással vé-
tette észre magát, csakúgy, mint Lajtos, aki
azonban nagy bizonyítani akarása követ-
keztében már az elsõ megmozdulására
sárga lapot kapott.

Ifjúsági mérkõzés:
Polgárdi–Sárszentmiklós 2:1

Ifi csapatunk játékából azt vettük le, hogy
talán szombaton diszkóban voltak a fiúk.
Védelmükben igencsak tartalékosan ját-
szottak, erõsen megfiatalítva.

Hétvégén Baracs csapatát fogadjuk, és is-
mét csak a gyõzelmet tartom elfogadható
eredménynek.

Szabó Béla

A Femol-csoport eredményei

Szabadegyháza–Mezõszilas 4-1 (1-1)

Gólszerzõk: Kiss (2), Tóth, Bozai, illetve
Szegedi. Ifjúsági mérkõzés: 16-0.

Adony–Aba-Sárvíz 0-0

Ifjúsági mérkõzés: 1-0.

Dég–Seregélyes 0-9 (0-3)

Gólszerzõk: Kovács (4), Belovai, Tömör
Cs., Takács (2), Vachler. Ifjúsági mérkõ-
zés: 4-2.

Mezõfalva–Rácalmás 5-2 (3-1)

Gólszerzõk: Váradi, Tauz, Szilva, Cseke,
Szûcs, illetve Antal, Karda. Ifjúsági mér-
kõzés: 4-1.

Sárbogárd–Lajoskomárom 3-1 (1-1)

Gólszerzõk: Szabó, Kristóf, Halasi, illetve
Reichardt. Kiállítva: Babrányi (Lajosko-
márom). Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

Enying–Nagyvenyim 5-2 (3-1)

Gólszerzõk: Gergics (2), Balogh, Tárkányi
(2), illetve Sárai (2). Ifjúsági mérkõzés:
7-0.

Cece–LMSK 1-3 (0-1)

Gólszerzõk: Király L., illetve Hornyák (2),
Sütõ. Ifjúsági mérkõzés: 3-0.

Pusztaszabolcs–Iváncsa 0-6 (0-3)

Gólszerzõk: Kovács (4), Rakvács, Farkas.
Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

A Déli-csoport eredményei
Dunapentele–Nagylók 0-2 (0-1)

Gólszerzõk: Bakos, Lendvai.
Kulcs–Soponya 2-0 (2-0)

Gólszerzõ: Hadnagy (2).
Besnyõ–Vajta 3-1 (3-0)

Gólszerzõk: Lepsényi (2), Becséri, illetve
Polyák.

Mezõkomárom–Perkáta 1-11 (0-5)
Gólszerzõk: Bellér, illetve Buskó (2),
Szaniszló (2), Südi, Reith (3), Palóka (2),
Szabó.

Sárszentágota–Zichyújfalu 4-2 (2-3)
Gólszerzõk: Molnár, Fazekas (2), Álló, il-
letve Fazekas (öngól), Káplár, Rigó.

Elõszállás–Tác-Csõsz 2-1 (2-0)
Gólszerzõk: Németh (2), illetve Kálmán.
Kiállítva: Bor (Elõszállás)
Az Alap–Kisapostag találkozó elmaradt, a
vendégek valószínûleg visszalépnek a baj-
nokságtól.

A Déli-csoport állása
1. Sárszentágota 20 14 2 4 70-31 44
2. Vajta 21 13 4 4 58-31 43
3. Kulcs 20 12 5 3 64-27 41
4. Perkáta 21 12 2 7 58-28 38
5. Zichyújfalu 20 10 4 6 47-25 34
6. Tác-Csõsz 20 10 3 7 39-39 33
7. Alap 19 8 4 7 40-32 28
8. Besnyõ 20 8 3 9 48-40 27
9. Dunapentele 20 8 2 10 39-48 26
10. Nagylók 20 6 7 7 33-33 25
11. Elõszállás 20 7 3 10 39-43 24
12. Soponya 20 4 6 10 25-37 18
13. Mezõkomárom 20 3 3 14 19-69 12
14. Kisapostag 19 - 2 17 12-108 2

A Femol-csoport állása
1. Iváncsa 22 19 1 2 80-9 58

2. Szabadegyháza 22 17 2 3 76-27 53

3. Adony 22 14 6 2 57-23 48

4. Aba-Sárvíz 22 12 4 6 62-25 40

5. Sárbogárd 22 11 7 4 43-28 40

6. Pusztaszabolcs 22 11 5 6 47-43 38

7. Mezõfalva 22 11 1 10 54-39 34

8. Mezõszilas 23 9 3 11 34-57 30

9. Dég 22 8 1 13 31-60 25

10. Cece 22 7 4 11 32-55 25

11. Seregélyes 22 7 1 14 40-50 22

12. Lajoskomárom 22 6 4 12 41-60 22

13. Rácalmás 23 6 4 13 30-62 22

14. Enying 22 5 7 10 43-55 22

15. LMSK 22 4 3 14 31-68 15

16. Nagyvenyim 22 3 1 18 32-72 10

A Roneko-csoport állása
1. Pálhalma 22 19 2 1 78-14 59

2. Bicske 22 15 4 3 52-17 49

3. Csákvár 23 15 1 7 57-31 46

4. Velence 22 13 5 4 50-20 44

5. Sárszentmiklós 22 12 3 7 39-33 39

6. Martonvásár 22 11 5 6 44-23 38

7. Kápolnásnyék 22 8 9 5 30-37 33

8. Kisláng 23 9 3 11 35-37 30

9. Maroshegy 23 9 3 11 34-49 30

10. Bakonycsernye 23 7 3 13 23-43 24

11. Baracs 22 6 6 10 28-30 24

12. Sárosd 23 6 2 15 18-34 20

13. Pákozd 22 6 1 15 21-52 19

14. Polgárdi 22 4 7 11 24-47 19

15. Pusztavám 22 5 2 15 18-46 17

16. Káloz 23 5 2 16 28-65 17
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Szeretettel és hálás szívvel
köszöntünk minden édesanyát!

„Megfeledkezik-e csecsemõjérõl az anya,
nem könyörül-e méhe gyermekén?
Ha mások megfeledkeznének is,
én nem feledkezem meg rólad!”
— így szól az Úr!

Ézsaiás könyve 49,15

Egy Amerikában élõ leány elhagyta az
édesanyját, szabadon akart élni. Elõször
valóban minden olyan nagyszerûnek lát-
szott, de végül Chicago alvilágában kötött
ki, és merõ nyomorúság lett minden. A pil-
lanatnyi örömök után jött a kilátástalan-
ság. Barátaival kocsmákban és bárokban
mulatozott, szíve mélyén azonban a tékoz-
ló lány nem volt már boldog.
Az évek hosszú során át valaki várta õt ott-
hon: az édesanyja. Várta a gyermekét, vár-
ta a leányát. Oly szívesen megkereste vol-
na, elment volna hozzá, de leánya címének
kiderítésében még a bûnügyi rendõrség
sem tudott neki segíteni.
A szeretet azonban találékony: levelet írt
neki. Sok fényképet csináltatott magáról.
A fájdalomtól megöregedett arc néz le ró-
luk. A képeket kartonlapokra ragasztotta,
és ezt írta alájuk: „Anyád vár, gyere haza!”
Azután a képeket elvitte Chicago alvilágá-
nak kocsmáiba és mulatóhelyeire, és enge-
délyt kért, hogy a falra kitehesse azokat.
Egy éjszakai mulatóban a zenekar utcai
nótákat játszik. Egy fiatal nõ — üres lélek-
kel és tönkretett élettel — megy át a
szennynek ezen a barlangján. Hirtelen
megáll, mint akit villámcsapás ért. A falon
egy idõs asszony képe: „Anyád vár, gyere
haza!” A leány keserves sírásra fakadt:
„Édesanyám!”. Néhány óra múlva a lány
otthon volt.

Milyen szép történet az anyai szeretetrõl!
Csak négy szó, ez nem sok, de ebben a négy
szóban benne van a levél lényege, amelyet
Isten neked is küld. Valaki, aki téged na-
gyon szeret, vár rád! Gyere haza! Õ jót
akar neked! Õ békességet, örömet és bol-
dogságot akar ajándékozni neked! Gyere
haza! Nem fogod megbánni!
Az anyák napi ige arról beszél, hogy nem
feledkezik meg az anya gyermekérõl, ha-
nem könyörül méhe gyermekén, törõdik
vele.
Isten kegyelmébõl ezt tapasztalhattam
meg én is testvéreimmel együtt, hiszen
olyan édesanyát kaptunk az Úristentõl, aki
mindig gondoskodó, önzetlen szeretettel
vett körül bennünket, akkor is, amikor
nem érdemeltük!
Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermeké-
rõl, nem könyörül-e méhe gyümölcsén? —
teszi fel a kérdést Ézsaiás próféta. És így

bátorítja a választott népet, ma bennünket
is: Ha mások megfeledkeznének is Rólad,
én Terólad el nem feledkezem! — ezt
mondja az Úr!

Mert ilyen a mi Istenünk, végtelenül szere-
tõ. Õ az, akire mindig lehet számítani!
Ahogy egy ifjúsági ének mondja: Ha ter-
hektõl roskadsz, és már nem bírod, szá-
modra nincsen út tovább, ha úgy érzed,
minden, minden elhagyott, VALAKI még
melletted áll! Ha most úgy érzed, minden-
ki elhagyott is, tudnod kell, hogy Isten soha
el nem hagy téged! Sõt, még ha mi hûtle-
nek vagyunk is Õhozzá, Õ akkor is hûséges
marad!
Istenünk szeretete olyan, mint az édes-
anyánk szeretete, de még annál is nagyobb.
Hiszen tudjuk, hogy mennyei Édesatyánk
inkább adta az egyetlen Fiát, csak azért,
hogy mi ne vesszünk el, csak azért, hogy
Krisztus drága vére árán a bûnbocsánatot
és az örök üdvösséget megszerezze ne-
künk.
„Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermeké-
rõl, nem könyörül-e méhe gyümölcsén?
Ha mások megfeledkeznének is Rólad, én
Terólad el nem feledkezem!” — ezt mond-
ja az ÚR!
Ne felejtsünk el anyák napján köszönetet
mondani! Legyen ott a hálaadás szívünk-
ben az élõ Isten végtelen szeretetéért, ad-
junk hálát az édesanyánkért, és õrizzük
meg emlékét a szívünkben, de ha még
megtehetjük, öleljük át ma az édesanyán-
kat, és mondjunk köszönetet neki szerete-
téért!

Polgár Tibor sáregresi lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás a Kistérségi Fesztiválért
Harmadik éve rendezhettük meg a Sárbogárdi kistérség települései számára
ezt a fesztivált Alapon. Idén 33 produkcióval nevezett 181 fellépõ.

Rengeteg kiemelkedõ produkciót láthattunk, így pl. a Sárbogárdi Írisz Orientá-
lis Táncegyüttes mûsorát, a Búzavirág Népdalkör elõadását Cecérõl, a „Né-
meth László” Kulturális és Ifjúsági Egyesület táncosait Mezõszilasról, a Vajtai
Õszirózsa Dalkört, a Sáregresi Népdalkört, a Mezõföld Népi Együttest Alapról.
Sok egyéni szereplést is végignézhettünk a színpadon; többek között Bali Péter
és testvérei mesemondását, dr. Lendvai György szavalatát, Fráter Lilla varázs-
latos hastáncát és Varga Judit énekhangját élvezhették a nézõk. A legjobbakat
a zsûri ajándékokkal jutalmazta. Kettõ fõdíjunk is volt, melyek közül az egyiket
az alapi társastáncosok kapták, akiknek a vezetõje és koreográfusa Radnai Zol-
tán. A másik fõdíjat a vajtai Napraforgócska Gyermek Néptáncegyüttes kapta,
akiket Pölöskei Mónika készített fel.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik hozzájárultak fesztivá-
lunk sikeréhez. Köszönet a Sárbogárdi Kistérségi Társulásnak, Vajta, Mezõ-
szilas, Cece, Sáregres, valamint Alap Község Önkormányzatának, Térmeg
Györgynek, Varga Gábornak, Szabados Tamásnak, dr. Szabadkai Tamásnak,
Nyikosné Katzenberger Erikának, Méhes Lajosnénak, Szemler Gézának, Köõ
Imrének és Köõ Imrénének, dr. Gubánné Pintér Annamáriának és a mûvelõdési
ház lelkes csapatának. A zsûritagoknak is köszönjük az egész napos részvételt

és az építõ szándékú értékeléseket. Köszönjük a környék településeirõl érke-
zett fellépõknek, hogy ilyen szép számban szerepeltek, valamint köszönjük a
nézõknek is, hogy ellátogattak hozzánk és megnézték ezeket a színvonalas elõ-
adásokat.

Szervezõk
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Szín- és formavilág
A sárbogárdi amatõr alkotók közös kiállí-
tásának helyszíne a korábbi években a
sárszentmiklósi klubkönyvtár volt. Az idén
elsõ alkalommal a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központ adott helyett ennek a
rendezvénynek. Pénteken este rendkívül
nagy érdeklõdés mellett nyitotta meg a tár-
latot a bemutatkozó amatõr képzõmûvé-
szek nevében Varga László. A megnyitót a
sárbogárdi vegyes kar fellépése tette kü-
lönlegessé. Két vidám dallal színesítették a
jeles kulturális eseményt, valamint a kórus
egyik tagja, dr. Makkos Norbert két verset
mondott.

Macsim András új stílussal jelentkezett.
Intellektuálisan elvontabb mondanivalót
tükröztek a nemrég készült, nagyobb for-
mátumú képei. A Krisztus-keresõ, golgo-
tai hangulatú képek egyikén-másikán rej-
tetten megjelent az irónia és a profán játé-
kosság is. Ez nem a véletlen mûve, hiszen a
profán játékosság Andris eredendõ
természetéhez tartozik.
Most mintha Varga László vette volna át
Macsim András alaptémáit és stílusát er-
délyi képsorozatával. Egy közelmúltbeli
erdélyi utazás során ugyanis Lacit megra-
gadta az erdélyi táj grandiózus szépsége és
az ottani világ különös hangulata. De hát
Õ ott csak vendég volt, s nem a szíve felét
az anyaföldön hagyó renegát, mint Ma-
csim Andris, így a fájdalmas szomorúság
torokszorító érzése, ami akkor fogja el az
embert, amikor Andris erdélyi témájú mû-
veit látja, Laci képei láttán elmaradtak.
Inkább azt a vágyat tükrözték nekem, hogy
de jó lenne oda ismét visszamenni.

Tóth Gyula impresszionista képeket ho-
zott, melyek a zenéhez, a kórushoz és
Huszics Vendelhez kapcsolódnak: a Nagy
László „Tûz” címû versére írt kórusmû ké-
pi megjelenítése, vagy a Cselló címû kép,
mely azzal ragadott meg, hogy izgalmas ze-
nei asszociációra készteti az audiovizuális
fantáziát.

Zocskár András az ismert kerámia tam-
tamdobok, tükrös gyertyák mellett külön-
leges faliórákkal jelentkezett. Minden óra
más-más idõbeállítással járt.
Láthattuk még Molnár Orsolya üvegfest-
ményeit, grafikáit, s új, ifjú kiállítóként je-
lentkezett Heiczinger Lilla grafikákkal.
Egészen más stílussal mutatkozott be dr.
Lendvai György, aki az unokáinak készí-
tett vármaketteket hozta el a kiállításra.
Mondhatnám: sok szín, sok forma, sok vi-
lág...

Hargitai Lajos

Meghívó
A Sárbogárdi Borbarát Kör

BORVERSENYT
RENDEZ

2010. május 15-én 9 órától
Sárbogárd–Sárszentmiklóson

a Rádi-dûlõben,
Márkovics Lajos pincéjénél.

Borminták leadása: május 14-én
17–21 óráig a Márkovics-pincénél.

Nevezési díj: 700 Ft fajtánként.
Ebéd: 700 Ft/fõ.

Nevezni fajtánként 2x0,7 l-es üveg borral
lehet, a név, fajta, évjárat megnevezésével.

Eredményhirdetés: kb. 13 órakor.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szilveszter János, az egyesület elnöke

KISTÉRSÉGI
BORVERSENY

Tisztelt Barátom!
A Kálozi Borbarátok Egyesülete nevében

tisztelettel meghívom
a 2010. május 1-jén Kálozon

megrendezésre kerülõ
XV. kálozi, egyben kistérségi

borversenyünkre.
Helye: Káloz, Öreghegy — Hegyõrház.
Program: 8.30–9.50 borminták leadása; 10.00
borok elbírálása; 10.20–11.00 megemlékezés
az Orbán-szobornál; 13.30 ebéd a hegyen (600
Ft/ebéd); 15.30 eredményhirdetés.
Az eredményhirdetés után élõ zene, a baráti be-
szélgetések folytatása, pincelátogatások.

Weisengruber Imre, Káloz Község Önkor-
mányzatának polgármestere és Nagy Gyula,
a Kálozi Borbarátok Egyesületének elnöke

Az új KRESZ változásairól
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd 2010. április 27-én a HEMO helyiségében a
2010. január 1-jén életbe lépett KRESZ-módosításokról hallgatott meg tájékoztatást
Szente Ferenc nyá. mérnök õrnagy elõadásában.
Az elõadáshoz az oktatási anyagot a Sárbogárdi Rendõrkapitányság közrendvédelmi és
közlekedési osztálya biztosította.
Az elõadás meghallgatása után lehetõség volt a meg nem értett, vagy félreérthetõ esetek
megvitatására, tisztázására. Reméljük, hogy a felkészítés a jármûvekkel közlekedõknek a
figyelmét ráirányította a gyalogosokra és a kerékpárral közlekedõkre, és arra, hogy sok-
kal nagyobb figyelmet kell fordítani a jogszabályok betartására.
Ezúton mondunk köszönetet Demeterné Petõ Kornélia õrnagy asszonynak, a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság közrendvédelmi és közlekedési osztályvezetõjének az oktatási anyag
biztosításáért, valamint az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola vezetésének a
technikai eszközök biztosításáért.

A HBE vezetõsége
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Sajtos ponty tepsiben
Hozzávalók: 1 kg-os ponty, 4 dl tejföl, 10 dkg ementáli sajt, 2 ek. liszt, 2 db
tojás, 5 dkg margarin, 4 gerezd fokhagyma, delikát ételízesítõ, 2 ek. alma-
ecet, 1 ek. pirospaprika, 2 db babérlevél, 1 ek. bazsalikom, õrölt fehér bors.
A pontyot centinként bevagdaljuk, majd bedörzsöljük ételízesítõvel, borssal
és finomra vágott bazsalikommal. Az így elõkészített halat margarinnal ki-
kent tûzálló tálba tesszük. Közben a tejfölt tojással, liszttel, zúzott fokhagy-
mával, almaecettel, pirospaprikával, borssal és kevés ételízesítõvel simára
keverjük, majd hozzáadjuk a babérlevelet, és az egészet a pontyra terítjük.
Közepesen meleg sütõbe tesszük. Amikor a hal már majdnem megpároló-
dott, reszelt sajttal meghintjük, és gyorsan rápirítjuk. Petrezselymes burgo-
nyával körítve tálaljuk.

Dióbundában sült ponty
Hozzávalók: 8 vékony szelet pontyfilé, 1 nagy tojás, 5 dkg liszt, 12 dkg dióbél,
10 vaj, só.
A dióbelet megdaráljuk. A pontyfilét letörölgetjük, besózzuk, majd lisztbe,
felvert tojásba és darált dióba forgatjuk. A panírt kissé belenyomkodjuk a
húsba. Széles serpenyõben 5 dkg vajat felolvasztunk, és belehelyezünk 4 hal-
szeletet. Kis lángon, fedõ alatt sütjük, nehogy a dió megégjen. Megfordítjuk,
végül fedõ nélkül ropogósra sütjük. A második adag hallal ugyanígy járunk el.
Vaj helyett olajban is süthetjük. Burgonyapürével kínáljuk.

Busa burgonyával
Hozzávalók: 1 kg halhús, só, 1 ek. vegeta, 1 kg burgonya, 1 dl étolaj, 2 dl tejföl.
A halat megtisztítjuk, kibelezzük, egészben hagyjuk, és másfél centiméteren-
ként bevagdossuk. Sózzuk, megszórjuk a vegetával. A burgonyát megtisztít-
juk, karikára vágjuk, egy tûzálló tálat kibélelünk vele, erre helyezzük a halat.
Meglocsoljuk étolajjal és tejföllel. Nem túl erõs lángon sütjük. Vegyes salátá-
val tálaljuk.

Sült hal gombás mártásban
Hozzávalók: halfilé, tejföl, fokhagyma, vagy fokhagymakrém (esetleg fok-
hagymasó), petrezselyemzöld, húsleveskocka, gomba, só, fehérbors, lestyán,
bazsalikom, hagyma, zsiradék.
A halfiléket besózzuk, bekenjük fokhagymakrémmel (vagy fûszerezzük
fokhagymasóval, természetesen ebben az esetben nem kell külön sózni), és
elhelyezzük egy tepsiben, megszórjuk petrezselyemzölddel, majd kevés ola-
jat öntünk alá. A hagymát felszeleteljük és olajon megpároljuk, majd hozzá-
adjuk a gombát, fehérborsot, sót, lestyánt és a bazsalikomot (ízlés szerint).
Kevés vizet öntünk rá, beledobjuk a húsleveskockát, összeforraljuk, majd be-
letesszük a tejfölt. Miután így is összeforraltuk, ráöntjük a tepsiben elhelye-
zett halszeletekre. Sütõbe tesszük, és készre sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI PÁRBESZÉD
— Az most a gondom, gyöngyvirág, hogy mit is kezd-
jünk ebben a helyzetben az országgal —mondta Gé
(anyakönyvi nevén Géza) gondterhelten a kis szerel-
mének, miközben összebújva nevetgéltek. A hölgyike,
bevett nevén Gi (a személyi igazolványban Gizella) ki-
robbanva nevetett. Nagyon ismerte ezt a srácot, tudta,
hogy nagy kópé, s a szavai mögött valahol mélyen sok
rejtett jelentés búvik meg.
— Ez a gondod, értem — mondta. — Rongyos az
egyetlen farmered, feketén habarcsot keversz egy épí-
tési vállalkozónál, a friss diplomáddal még a feneke-
det sem törölheted ki, mert túl kemény anyagból ké-
szítették, a jövõ héten pedig a brit szigetekre utazol va-
lami alkalmi munkát keresni, és most ezért az
országért fáj a fejed.
— Rendesen leadtuk a szavazatunkat, gyöngyvirág, a
jövõ most mindannyiunk közös ügye, s ezért igenis
töprengek, hogy mit kezdjünk az országgal. Ami pedig
angliai munkavállalásomat illeti, nagyon jól tudod,
hogy anélkül nem alapíthatnánk közösen családot,
mert ott utcasepréssel is többet keresek, mint itt bioló-
giatanárként. Ott egy ekkora városban, mint Sárbo-
gárd, harminc presszó van, az emberek fogyasztanak,
élnek, nem a tévét nézik ásítozva. Nálunk ezek a hatal-
mas fejek, a közgazdaságtan fenoménjai igazán elma-
gyarázhatnák, hogy a pénznek forognia kell. Nem sok
pénzre van szükség, hanem élénk forgalomra. Ha iksz
idõ alatt kétszer megpördül az a mani, az olyan, mint-
ha kétszer annyi volna belõle. Csak úgy megkérdezem,
hogy hány munkahelyet jelent az a harminc presszó.
Legalább százat. Ott a csávó csokornyakkendõsen,
pincérként italokat és fagylaltokat szervíroz, míg ná-
lunk ugyanõ büdös lábbal az utcán csámborogna a ha-
verokkal, hülyéskedne, és unalmában betörné a
könyvtár ablakát. Itt este, ha végignézel az utcán, azt
hiszed, hogy mindenki meghalt a városban. Itt Ázsia
van, Góbi sivatag, dermedt a világ. Amott pedig mit
látsz? Az emberek teraszokon üldögélnek újságot
lapozgatva, vitatkozva, sétálnak, nevetgélnek, énekel-
nek. És ez mind pörgeti a pénzt. Ne tégy úgy, mintha
nem tudnád, hisz Angliában ismerkedtél meg velem
elsõéves korunkban.
— Igen, és amint lehetett, hazajöttünk, mert nem bír-
tuk azt, hogy lenéznek bennünket, mintha az õserdõ-
bõl jöttünk volna, csak a legócskább munkákat enged-
ték át számunkra. Nekünk ez a kis hazánk, Gé, és iga-
zán sajnállak, hogy elmész azokhoz az ánglusokhoz, itt
hagysz engem. Bár meg kell, hogy értselek, a közös jö-
võnkért teszed. Elég baj az, hogy idehaza nem boldo-
gulhat két fiatal. Mennének ám itt is az emberek szó-
rakozni és pörgetni a pénzt, ha volna nekik, és könnyes
lesz a szemem, ha erre gondolok. Nem létezõ pénzt
nem lehet pörgetni sajnos.
— „Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.” Tudod, ki
írta ezt? Igen, az öreg Berzsenyi Dániel. Ha lesz sza-
bad nép, mondjuk, beolvasztják a kordonokat, és gu-
milabdákat készítenek a gumilövedékek anyagából,
továbbá lesz lélek a népben, akkor lehet csuda dolgo-
kat várni.
— De mit értett Berzsenyi azon, hogy „lélek”?
— Nem igazán tudom. Talán lelkesedés. Optimizmus.
Lendület. Összefogás. Segítés. Szeretet. Akarás. Tu-
dom, hogy ezek szavak. Valami Szentlélek kellene,
hogy megszálljon bennünket.
— Úgyis jön a pünkösd, igaz-e?

(L. A.)

Heti idõjárás
A következõ napokban megérkezik a nyárias hõmérsékletû idõ.
Eleinte nem várható számottevõ változás, majd szombattól egy
hazánktól nyugatra hullámzó front hatására eleinte csak nyugaton,
késõbb egyre többfelé lehetnek nyárias záporok, zivatarok. A légmozgás általában
gyenge marad, de zivatarok környezetében erõs széllökések lehetnek.

www.metnet.hu
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A tavitündér
3. rész

Szegény asszony szomorúan tért haza, de aznap éjszaka újra látta álmában az
öregasszony kunyhóját. Másnap reggel ismét útra kelt, s elpanaszolta bú-
ját-baját a bölcs vénségnek. Az egy aranyfurulyát adott neki, és azt mondta:
— Várd meg, amíg fölkel a telihold, akkor fogd a furulyát, ülj ki a partra, és fújj el
rajta egy kis nótát. Aztán ha vége a dalocskának, tedd le a furulyát a partra,
meglásd, mi történik.
Az asszony megint szóról szóra megfogadta az öregasszony tanácsát. Alig tet-
te le a furulyát a fövenyre, zúgni-búgni kezdett a tó, egy hatalmas hullám csa-
pott ki a partra, és elragadta a furulyát. A következõ szempillantásban kettévált
a víz, és megjelent a vadász, de már nemcsak a feje, hanem derékig az egész
ember. Epekedve tárta ki karját a felesége felé, de hiába, ismét feltornyosult
egy második hullám, és magával sodorta a mélybe.
„Jaj, mit érek vele — sóhajtott a szegény asszony —, ha csak megpillantom az
én édes-kedvesemet, de mindjárt el is veszítem!”
Szívét megint elöntötte a bánat, de álmában harmadszor is megjelent az anyó-
ka kunyhója. S õ harmadnap reggel újból útnak indult. A bölcs vénség most egy
aranyrokkát adott neki, megvigasztalta, és azt mondta:
— Még nem tettünk meg mindent, amit lehet. Várd meg, míg a telihold feljön,
akkor fogd a rokkádat, ülj ki vele a partra, fond tele a csévét. Ha elkészültél,
tedd a rokkát a víz közelébe, meglásd, mi történik.
Az asszony megint rendre úgy tett mindent, ahogyan az öregasszony meg-
hagyta neki. Mikor fölkelt a telihold, kiment rokkájával a partra, és szorgalma-
san nekilátott a fonásnak, míg a len el nem fogyott és a cséve meg nem dagadt
a fonáltól. Aztán letette a partra a rokkát. Abban a percben zúgni kezdett a tó,
hevesebben zúgott, mint bármikor addig, egy nagy hullám tornyosult föl rajta,
kicsapott a partra és elragadta a rokkát.
S akkor kibukkant a vízbõl a vadász feje, kiemelkedett egész teste, egy szempil-
lantás alatt a parton termett, megfogta a felesége kezét, s futni kezdett vele.
Hanem mögöttük egyszerre nagy zúgás támadt, a tó tükre tajtékot hányva föl-
emelkedett, és egy toronymagas hullám kicsapott a mezõre, mint az özönvíz. A
menekvõk már azt hitték, végük van. A haragos hullám már a sarkukat csap-
dosta, még egy lépés, és elnyeli õket. Akkor az asszony sikoltva segítségért ki-
áltott az anyókához. Abban a szempillantásban egyikük levelibékává változott,
másikuk kecskebékává. Az áradat átzúdult fölöttük, de nem tudott kárt tenni
bennük, csak messze-messze elsodorta õket egymástól.
Mikor a víz visszahúzódott, az öreganyó ismét emberré változtatta õket. Csak-
hogy egyikük sem tudta, hová lett a párja. Idegen emberek közé kerültek, akik
még csak hírét sem hallották az õ hazájuknak. Egyik is, másik is nagy völgybe
jutott, magas hegyek választották el õket egymástól.
Hogy valahogyan megéljenek, elszegõdtek mind a ketten birkapásztornak.
Éveken át terelgették a nyájukat mezõrõl mezõre, és a szívük tele volt bánattal,
vágyakozással.
Egyszer aztán megint kitavaszodott, kizsendült a föld, rügyeztek a fák, s õk is-
mét kihajtották nyájukat a sarjadó mezõre. És valahogyan úgy történt, hogy
éppen szemközt terelték egymással a birkáikat, egyikük lefelé a lejtõn, mási-
kuk fölfelé a hegyoldalon.
Egy lankás réten találkoztak. Nem ismerték fel egymást, de nagyon örültek
mind a ketten: legalább most már nincsenek olyan egyedül.
Ettõl fogva együtt legeltették a nyájukat. Beszélni nemigen beszéltek, de a szí-
vük mintha lassacskán egy kicsit megvigasztalódott volna.
Egy este, éppen telihold volt, s a nyájak már lepihentek, a hajdani vadász elõ-
vette a furulyáját, s elfújt rajta egy szép szomorú nótát.
A pásztorlány egyszeriben keserves sírásra fakadt.
— Miért sírsz? — kérdezte a társa.
— Hogyne sírnék, hogyne keseregnék! Hiszen akkor is ilyen szép telihold volt,
amikor utoljára fújtam ezt a nótát, és az én édes-kedvesem feje kibukkant a víz-
bõl!
Akkor a vadásznak mintha hirtelen hályog esett volna le a szemérõl: egyszerre
megismerte az õ kedves feleségét.
S ahogy a telihold belevilágított arcába, az asszony is megismerte õt. Megölel-
ték, megcsókolták egymást, és olyan boldogok voltak, úgy örültek a viszontlá-
tásnak, hogy ha akarnám, sem tudnám elmondani. A szó kevés ahhoz, csak a
képzelet érhet fel ekkora boldogsághoz.

Vége
Grimm

Káloz Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves
családját a 2010. április 30-án ill. május 1-2-án megrendezésre kerülõ

MAJÁLIS 2010
ELNEVEZÉSÛ RENDEZVÉNYÉRE.

2010. április 30. (péntek)
21 órától a Blokk együttes koncertje a Sportcentrum területén, a Kálozi ra-
jongótábor szervezésében és támogatásával.

2010. május 1. (szombat)
8 órától XV. kálozi borverseny. Rendezõ: Borbarátok Egyesülete Káloz.
Helyszín: Káloz, Öreghegy II. dûlõ, Hegyõrház. 18 órától Káloz Szépe Vá-
lasztás 2010. A belépés díjtalan, de támogatásokat elfogadunk a kihelye-
zett ládába.

2010. május 2. (vasárnap)
6 órától horgászverseny a Vincze-tavon (információ, jelentkezés:
06-30-456-4681, 06-20-257-4484).
Programok a Sportcentrum területén:
9 órától Halász Mihály-emléktorna 2010 — kispályás labdarúgó-bajnok-
ság (szervezõk: Kálozi Sport Egyesület; jelentkezés a Sportcsarnokban). 10
órától kézmûvesház, arcfestés; sportos vetélkedõk gyermekeknek (aján-
dékokért); tûzoltók — tûzmegelõzési tanácsok és totó gyerekeknek, a tûz-
oltóautó bemutatása; rendõrség — prevenciós konzultáció; 10 órától Po-
koli angyalok — zenés-táncos bemutató; 11 órától a Sárvíz Mûvészeti
Alapiskola kálozi néptánccsoportjának bemutatója; 15 órától TáncolKodó
— a Kodolányi János Fõiskola néptánccsoportjának bemutatója, a
Soponyai Bokréta Mazsorettcsoport bemutatója, a Kálozi Karatecsoport
bemutatója; 17 órától Titán-koncert.
A Sportcentrum területén büfé, fagylalt és édesség, testfestés is lesz a kö-
zönség számára. Lesz továbbá lovagoltatás (pónilóval) és egy hatalmas
légvár is vár a gyerekekre. A rendezõség a mûsor- és helyszínváltoztatás
jogát fenntartja. A rendezvényekkel kapcsolatban további információt a Fa-
luházban kaphatnak.
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Május 1., 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 9.05 Thomas és barátai 9.30 A kis
Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 9.55 Clic és Kat 10.05 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 15.05 Hogy volt!? – Válogatás 16.45 Éj-
félre kiderül 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencse-
szombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Tõzsdecápák 22.50
Hírek 23.00 Svédország szépe 0.35 Dokuzóna 1.40 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Slayers
– A kis boszorkány 10.25 Játék 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómá-
nia 12.45 A dadus 13.10 Fókaütõk bandája 14.40 A kihívás 16.20 Nyomás utána
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csúcsformában 2. 21.20 Ki nevel a vé-
gén? 23.20 Pénz beszél 1.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a földrõl 6.25 TV2-matiné 7.25 Nickelodeon kedvencek 9.25
Barbie, a sziget hercegnõje 10.55 Breki világot lát 12.20 7 törpe 13.55 Ebadta
delfin 15.35 Barney nagy kalandja 17.00 Elvitte a víz 18.30 Tények 19.05
Magellán 19.35 Megasztár 5. – A válogatás 20.35 A kismenõ 22.30 Férfias játé-
kok 0.35 Amerika kommandó: Világrendõrség 2.05 Kalandjárat 2.30 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 21.04 Rádiószínház 21.54
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 2., 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
Útmutató 10.05 A sokszínû vallás 10.20 Református magazin 10.45 Evangélikus
ifjúsági mûsor 10.50 Menedék az órásmûhelyben 11.20 Mai hitvallások 11.45 A
zsidó jelképek 12.00 Hírek 12.10 Sport7 12.40 Demeter Ágnes énekel 13.10 Csa-
lád kerestetik 14.45 Hogy volt!? – Válogatás 17.10 Panoráma 17.40 Magyaror-
szág története 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás
szabadsága 21.00 Aranyág 2010 22.45 Kultúrház 23.40 Innováció az emberért
0.10 Hírek 0.20 TS – Motorsport 0.50 Magyarország története 1.20 Az utókor
ítélete 1.45 Panoráma 2.10 Bali, az Istenek szigete
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.25 Játék 11.30
Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Nõi kézilabda bajnoki döntõ 13.50 Magyar autó-
sport-magazin 14.05 A dadus 14.35 Divatdiktátorok 15.25 Õslények kalandorai
16.30 Vadászpilóták 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Starsky és Hutch 22.00
Heti hetes 23.20 Csók, Jessica Stein 1.10 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 8.05
Nickelodeon kedvencek 10.05 Nagy vagy! 11.05 Két testõr 11.35 Stahl konyhá-
ja 12.05 Kalandjárat 12.35 Borkultusz 13.05 Száguldó vipera 14.00 Hegylakó
15.00 Álomgyári feleség 15.55 Baywatch Hawaii 16.55 Halálbiztos vizsga 18.30
Tények 19.00 Napló 20.05 A vasember 22.10 Frizbi Hajdú Péterrel 23.05 A ki-
rályság 23.55 Psycho 2 1.50 Napló 2.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Ismeretlen „zöld” Budapest 9.05 Anyanyelve: magyar 10.04 Ró-
mai katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Króni-
ka 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxi-
gén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.47 Zene 21.03 Rádió-
színház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Május 3., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szó-
lás szabadsága 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát exp-
ressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.35 Ez történt
ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 Don
Matteo: Az új polgármester 18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.30 A szabad-
ság útja 23.10 Prizma 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Memento 23.45
Teadélután 0.35 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 Sorsjegyesek 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 Gyõzike 22.20 Showder Klub 23.30 Poker After Dark 2009 0.30 Ref-
lektor 0.45 Ments meg!

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.30 Szerelem utolsó
vérig 13.20 Kvízió 14.45 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 NCIS 22.30
Gyilkos számok 23.30 Kutyaszorítóban 0.30 Tények este 1.00 Válságstáb 1.30
Hullámtörõ 3.20 Magellán 3.45 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 görög katolikus egyház 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

Május 4., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Ez történt ma reg-
gel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.40 Don Matteo: Gyil-
kosság a könyvtárban 18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték! 21.00 Kedd este 21.30 A sza-
badság útja 23.15 Prizma 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.40 Memento 23.50
Teadélután 0.45 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 14.25 Kegyvesztettek 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.20 A mentalista 22.20 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák
velünk élnek 23.55 Reflektor 0.20 Káprázat

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.30 Laura – Átok a
Riviérán 13.20 Kvízió 14.45 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 Golyó-
álló 23.00 A médium 0.00 Tények este 0.30 Egérút 2.05 Babavilág 2.30
Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Május 5., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 11.05 2010 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35
Kormányváró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45
Teadélután 17.35 Don Matteo: Apám börtönviselt 18.35 McLeod lányai 19.20
Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szív-
ügyek 21.00 Szerda este 21.30 A Hortobágy legendája 22.55 Prizma 23.10 Hírek
23.15 Sporthírek 23.20 Memento 23.25 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 14.25 Kegyvesztettek 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.20 Pasik, London, szerelem 23.20 Terror a felhõk felett 1.20 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 10.30 Teleshop 11.30 Pénzes asszony
kerestetik 13.20 Kvízió 14.45 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 Nyomulj és nyerj! 2.50 Két testõr 3.15 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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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.

Május 1., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball: S.bogárd–
Lajoskomárom (100’), Kézilabda 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 A cecei
pávakör születésnapja (ism. 120’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Kistér-
ségi fesztivál 2010 (kb. 80’), Huszics Vendel utolsó koncertje

Május 2., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 A cecei pávakör szüle-
tésnapja (ism. 120’) 13.00 Heti híradó 15.00 Németh László-emléknap
Mezõszilason (55’), Erdei iskola (38’), Feltámadási menet Alapon (33’)
19.00 Heti híradó 20.00 Berkes Sándor: Apokalipszis (folytatás)

Május 3., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kistérségi fesztivál 2010 (kb.
80’), Huszics Vendel utolsó koncertje 13.00 Heti híradó 15.00 Futball:
S.bogárd–Lajoskomárom (100’), Kézilabda 19.00 Heti híradó 20.00 Has-
táncfesztivál (ism. 50’), A lepráról (ism. 90’)

Május 4., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Berkes Sándor: Apokalipszis
(folytatás) 13.00 Heti híradó 15.00 Hastáncfesztivál (ism. 50’), A lepráról
(ism. 90’) 19.00 Heti híradó 20.00 Miklósiak a Puskás Akadémián (40’), Az
új KRESZ-rõl (30’), Fúvósbál (ism. 40’)

Május 5., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Miklósiak a Puskás Akadémi-
án (40’), Az új KRESZ-rõl (30’), Fúvósbál (ism. 40’) 13.00 Heti híradó 15.00
Hangverseny az evangélikus templomban (60’), Mesemondás Cecén —
teljes (60’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Futball

Május 6., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball 13.00 Lap-
szemle, Sziréna 15.00 Miklósiak a Puskás Akadémián (40’), Az új
KRESZ-rõl (30’), Fúvósbál (ism. 40’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Ber-
kes Sándor: Apokalipszis (folytatás)

Május 7. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Hangverseny az evan-
gélikus templomban (60’), Mesemondás Cecén — teljes (60’) 13.00 Lap-
szemle, Sziréna 15.00 Berkes Sándor: Apokalipszis (folytatás) 19.00 Lap-
szemle, Sziréna 20.00 Miklósiak a Puskás Akadémián (40’), Az új
KRESZ-rõl (30’), Fúvósbál (ism. 40’)

***

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.

Május 6., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szom-
szédok 13.35 Rondó 14.05 Együtt 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti hír-
adók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.40 Don Matteo: Egy életre szóló adósság
18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 20.00 Hogy volt!? – Extra 21.00 Csütörtök este 21.30 Mámor nélkül 23.00
Kassza 0.20 Prizma 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.45 Memento 0.55 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 14.40 Istenek fegyverzete 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45 Európai idõ
0.05 Helyszíni szemle 1.00 Reflektor 1.15 Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.25 Az alku
13.20 Kvízió 14.45 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 Fejjel a bajnak 23.30
Tények este 0.00 Painkiller Jane 0.50 GSG 9 – Az elit kommandó 1.40 Segíts ma-
gadon! 2.05 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

Május 7., 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 magazinok 14.25 Közlekedõ 14.35 Ez történt ma reg-
gel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 Don Matteo: Tánc-
verseny 18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.30 Egy hulla a szobatársam 23.05
Prizma 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Memento 23.35 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 Koldus és királyfi 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 0.15 Reflektor 0.35 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 11.40 Az ifjú Don
Juan 13.20 Kvízió 14.45 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 NCIS 23.25 A
férjem védelmében 0.25 Bajnokok Ligája magazin 0.55 Tények este 1.25 Gyilkos
körök 2.15 Csillagközi romboló 3.05 Alexandra pódium 3.30 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Króni-
ka 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 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.
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)

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

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

Sírkövek felújítása, tisztítása, gépi csiszolással.
Helyszíni öntés. Strausz Péter, 06 (30) 494 0305.
Sárbogárdon a központban 3 szobás családi ház
eladó. 06 (20) 316 1805. (276549)

LAK6 Stúdió: Eladó ingatlanok Sárbogárdon és
környékén, vásárlóknak ingyenes szolgáltatások.
Ingyenes hitelügyintézés! Biztosítások a biztosítók
összehasonlításával. Értékbecslés. Mindent egy
helyen!
Bolti berendezések, hûtõk, fagyasztók, polcok el-
adók. 06 (30) 532 6170. (276284)

Családi ház sürgõsen eladó Sárszentmiklóson. 06
(30) 516 9962. (276621)

Sofõrállást keresek C, E, D kategóriával. 06 (70)
387 2329. (276882)

Hízók eladók. 06 (30) 448 0022. (276281)

Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869. (276620)

Eladó Sárbogárdon központhoz, vasúthoz közel
régi parasztház, melléképülettel, összközmûves,
gazdálkodásra alkalmas 2278 m2 telekkel. Irányár:
5 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 234 1352.
Eladó Sárbogárdon központhoz közeli csendes ut-
cában belsõ felújításra szoruló tégla, családi ház,
melléképületekkel, kis, összközmûves telekkel.
Irányár: 12 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 234 1352.
Vörös tojótyúk-vásár! 450 Ft/db, rendelhetõ május
7-ig. Bondor Jánosné Sárbogárd, Tinódi u. 202. 06
(30) 442 4971, 06 (25) 462 189. Szállítás: május
közepe. (276172)

Sárbogárd központjában lakás kiadó. Telefon: 06
(70) 332 1397. (024254)

Lakás eladó. Irányár: 4,9 millió. 06 (70) 244 4983.
Ady-lakótelepen egyedi fûtéses kétszobás erké-
lyes lakás sürgõsen eladó! Érdeklõdni: 06 (70) 453
0509.
Opel Vectra C. 1.6 személygépkocsi eladó. Érdek-
lõdni: 06 (70) 753 0509.
Táp árusítására C kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkezõ mozgóbolti eladókat felveszünk. 06 (30)
382 4133.
Segédmunkára rakodókat keresünk. 06 (30) 382
4133.
6 fiókos fagyasztó megkímélt állapotban eladó. 06
(25) 462 113. (276296)

Angol-magyar korrepetálás 06 (70) 513 2221.
Családi ház eladó vagy albérletbe kiadó
Sárszentmiklóson. 06 (30) 725 1876. (276292)

Tápkockás, szálas paprika-, paradicsom-, fûszer-
palánta kapható. Sohár László Cece, Deák út 81. 06
(25) 234 063, 06 (30) 640 7435. (226291)

Mangalica malacok és süldõk eladók. 06 (20) 554
9526.
Sárbogárd központjában családi ház eladó. 06 (30)
236 0222. (276287)

Fûnyírást, fûkaszálást vállalok. 06 (30) 465 8176.
Alapi Szélrózsa Falatozóba pecsenyesütésben jár-
tas szakképzett pultost keresek! 06 (30) 929 4932.
Palotapincsi kiskutyák eladók. Telefon: 06 (30)
391 6187. (024259)

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.

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

Sárbogárd központjában 1600 m2

ÉPÍTÉSI TELEK, alappal, engedélyekkel
ELADÓ. Csere is érdekel.

06 30 464 1182

AKÁC- és egyéb KEMÉNY TÛZIFA
eladó. 06 30 947 0899

JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
május 7-én, 18 órakor a sárbogárdi

mûvelõdési házban. RÉSZLETFIZETÉS,
DIÁKKEDVEZMÉNY. Jelentkezés:

Fûrész József 06 30 290 3744

VIRÁG-AJÁNDÉK! Sárszentmiklóson a
CSILLAG VIRÁGBAN május 1-jén, 2-án
EGÉSZ NAP NYITVA tartunk. CSOKROK
MEGRENDELHETÕK! 06 30 670 9444

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

S Z E M É L Y - É S
V A G Y O N Õ R

T A N F O L Y A M

indul Sárbogárdon
KEDVEZMÉNYES ÁRON,

25.000 Ft-ért

2010. május 8-án
a Légió 2000 Security Kft.

szervezésével.
Munkalehetõség, részletfizetés.
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)

vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)

NOSZTALGIADISZKÓNOSZTALGIADISZKÓ
Május 8-án (szombaton) 20 órátólMájus 8-án (szombaton) 20 órától

szeretettel várjuk a 70-es, 80-as évekszeretettel várjuk a 70-es, 80-as évek
slágereinek kedvelõitslágereinek kedvelõit

a Mészöly Géza Általános Iskola aulájába, ahola Mészöly Géza Általános Iskola aulájába, ahol

NOSZTALGIADISZKÓT rendezünkNOSZTALGIADISZKÓT rendezünk
RETRO DIVATBEMUTATÓVAL.RETRO DIVATBEMUTATÓVAL.

Lemezlovasunk a Sárbogárdon a 70-es, 80-asLemezlovasunk a Sárbogárdon a 70-es, 80-as
években jól ismert és kedveltévekben jól ismert és kedvelt

MAJDÁN ERVIN lesz!MAJDÁN ERVIN lesz!

A belépõjegy ára: 700 Ft.A belépõjegy ára: 700 Ft.

Bevételünket az iskola alapítványának ajánljuk fel.Bevételünket az iskola alapítványának ajánljuk fel.

Az MGÁI munkaközössége és az iskolaszékAz MGÁI munkaközössége és az iskolaszék
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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”

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:

május 3. Szabadegyháza, medencemosás és lakótelepi
glóbuszmosás

május 4. Szabadegyháza, falusi glóbuszmosás

május 5. Sárbogárd, 200/1. glóbuszmosás

május 6. Sárbogárd, 200/2. glóbuszmosás

május 11., 12., 13. Mezõkomárom, szivacsos csõtisztítás

május 13., 14. Igar-Vámszõlõhegy, szivacsos csõtisztítás

május 17., 18., 19. Igar és Igar-Vámpuszta, szivacsos csõtisztítás

május 18., 19., 20. Lajoskomárom, szivacsos csõtisztítás

május 25. Sárkeresztúr-Sárszentágota, távvezeték
szivacsos csõtisztítás

május 26., 27., 28. Sárszentágota, szivacsos csõtisztítás

május 26., 27. Középbogárd és Dég-Újtelep, szivacsos
csõtisztítás

június 1., 2., 3. Dég, szivacsos csõtisztítás

Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál kisebb víznyo-
más, esetleg idõszakos vízhiány várható. A munkálatok miatt a szol-
gáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az egészségre nem ártal-
mas. Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.

Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és megér-
tését.

FEJÉRVÍZ ZRT.
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Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
Egy hét önkéntes kampánycsendet vállal-
tam, annak ellenére, hogy a mi választóke-
rületünk állampolgárai befejezték a válasz-
tást az elsõ fordulóban. Nyugodtan mond-
hatom: komoly megerõltetés volt számom-
ra a „csend”, de mások ettõl még örülhet-
tek.

A választás eredményének ismeretében
gratulálok Varga Gábor képviselõnknek,
sõt felajánlom szakmai segítségemet az ön-
kormányzati és a választási törvény módo-
sításával kapcsolatban, mert hamar itt lesz-
nek a helyi választások.

Tetszik az az ötlet, hogy felezzük meg a
képviselõket, de egyik-másik megfelezését
elõször nyilvánosan, a Hõsök terén képzel-
tem el.

Egyet tudok érteni az államigazgatási ha-
táskörök áttekintésével is, de vannak to-
vábbi — elsõ olvasatra vadnak tûnõ — ja-
vaslataim.

Egy Sárbogárd szintû településen (a jelzõ-
ket mindenki helyettesítse be kötöttségek
nélkül) a vegyes választási rendszer „úri
huncutságnak” tekinthetõ, mert a pártok
listáiról olyan személyek is bekerülhetnek
a testületbe, akiket a hátunk közepére nem
kívánunk, és ez a lehetetlen állapot —
egyes személyek esetében — számunkra
„életfogytig” tartó büntetést jelenthet. A
vegyes választási rendszert én 25.000 fõ fe-
letti településeken tenném kötelezõvé,
mert azok a települések már városnak te-
kinthetõk.

Nálunk — ha rajtam múlna — ugyanúgy
kislistás szavazást tartanék, mint a közsé-
gekben. Mindenki egyenlõ eséllyel indul-
hatna, és a legtöbb szavazatot elért 7 (kis
darab) képviselõ elég lenne a testület tagja-
inak. Ebben az esetben tényleg népszerû,
elismert, tiszteletre méltó, példaértékû
életvitelt folytató, korrupciómentes testü-
letünk lenne. (Ez most nem az esti mese
ideje!)

Drasztikusan csökkenteném a kötelezõ bi-
zottságok számát, mondjuk egyre. Meg-
szûnhetne egy újabb korrupciós lehetõség.

Ha már itt tartunk! Olyan pletykát hallot-
tam, hogy a polgármester-választáson szo-
katlanul nagy „tolongás” lesz. Valakinek
15 millió forintot is megérne, hogy õ legyen
a következõ polgármester. Újabb lehetõ-
ség a korrupció visszaszorítására, már ha az
illetõ lebukik! A másik önjelöltrõl azt hal-
lottam, hogy fogyott pár kilót, rossz nyel-
vek szerint túl sokat táncoltatja a lehetsé-
ges szavazóit.

A többi pletykát majd csak személyesen,
na, és csak a kiválasztottaknak. Addig is az
elképzeléseimmel kapcsolatos egyezteté-
seket megkezdem, bár akiknek már emlí-
tettem, bõszen egyetértettek velem. Több
millióra taksálom a megtakarítási lehetõ-
ségeket — bár ez egyeseknek fájna, nem is
kicsit, nagyon…

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Fájdalomtól
megtört

szívvel tudatjuk, hogy

TÓTH
MIHÁLYNÉ

(Túzok Teréz)

életének 79. évében,
2010. április 26-án elhunyt.

Temetése április 29-én 16 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretõ halottunk,

BÖSZÖRMÉNYI GÉZA

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet
a Lekner Kegyelet dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

ELSZABOTÁLJÁK
A LABORT?

Amióta a rendelõintézetben elkezdõdött a
felújítási munka (április 16-a), azóta nincs
laboratórium Sárbogárdon, ahol a vér- és
vizeletvizsgálat megtörténhet. Az ok, hogy
nem gondoskodtak az áthelyezés hivatalos
engedélyeinek beszerzésérõl. Gyanús,
hogy ezt nem is nagyon szorgalmazták
azok, akiknek ez lett volna a feladatuk.
Mint megtudtam, április 21-én kérték csak
meg az ÁNTSZ-engedélyt, és az üzemelte-
tõ cég múlt hét végéig nem kérte meg az új
telephelyengedélyt sem. Pedig március
elején megszületett a megállapodás a labor
elhelyezésérõl. A sárbogárdi önkormány-
zat a Tompa Mihály utcai új rendelõben
biztosította a labor számára az eredetinél is
sokkal jobb minõségû elhelyezést.
Miért kényelmesebb az üzemeltetõnek,
vagy kérdezhetném úgy is: mi abban az üz-
let, hogy naponta Székesfehérvárra kell
utaznia egy város és környéke betegeinek
egy vér-, vagy vizeletvizsgálatért?

Hargitai Lajos

Kérdezték

Munkaviszony —
közmunkaiszony

Az elbocsátott takarítókból munkanélkülit
csináltak. Van, aki három gyerekkel ma-
radt állás nélkül. A takarítás bizalmi állás
volt eddig. Most odatesznek ezt-azt, akik
csinálják, ahogy tudják, és ahogy kedvük
van hozzá, hiszen ma ott vannak, holnap
másutt, vagy sehol. Ezzel tönkreteszik a jól
végzett munka becsületét és a munkaerköl-
csöt.
Láthatták a múlt héten is, hogy a városköz-
pontban, a Totózó elõtt egy keskeny föld-
csíkot világ csúfjára három nap alatt ásott
föl keservesen egy közmunkásbrigád.
Vagy ott vannak az önkormányzatnál a
közterületi munkához vásárolt drága fûka-
szák, a kistraktor és más értékes munkaesz-
közök. Ha nem rendesen betanított embe-
rek dolgoznak azokkal a gépekkel, nincs
hozzá szakértelem, munkaszeretet, becsü-
let, akkor dobálják, széthajtják õket, nem
tesznek olajat a traktorba, és akkor csodál-
koznak, ha milliós számlákat fizethetnek a
javításért.
Mi az értelme annak, hogy elküldik azokat,
akiknek a munkájával egyébként elégedet-
tek, és akik megbízhatók? Csupán azért
küldik el õket, hogy fölmarkolják az állami
támogatást, hogy abból munkanélkülieket
vegyenek föl néhány hónapra, amíg jár utá-
nuk a pénz? A közpénz nem arra való, hogy
elszórják értelmetlenül, hanem arra való,
hogy abból a köz javára hasznot hajtó mun-
kát végezzenek!
Mikor lesz itt végre normális világ? Mikor
lesz végre valódi változás?

Név és cím a szerkesztõségben

Útfelújítás a
Damjanich utcában
Mint elõzõ lapszámainkban olvashatták, a
Damjanich utca lakói 42 aláírással pana-
szolják utcájuk rendkívül rossz állapotát, s
kérik az önkormányzatot, hogy mielõbb
újítsa fel azt. Mivel az utca lakóinak pana-
szát Etelvári Zoltán képviselõ tolmácsolta,
Juhász János polgármester neki címezte
válaszát.

A levélben azt írja a polgármester, hogy az
útfelújítással kapcsolatos tervek elkészül-
tek. Ezt az utcát annak sajátos állapota mi-
att csapadékvízelvezetõ-rendszerrel szük-
séges tervezni, máskülönben a zárt útbur-
kolatról a víz a házak udvarára folyik be. A
terv szerint 17,5 millió Ft-ba kerül az utca
komplett felújítása, amit a város költségve-
tési helyzete miatt csak pályázati pénzbõl
lehet finanszírozni. Jelenleg erre az utcatí-
pusra nincs pályázat. Az önkormányzat re-
méli, hogy rövidesen lesz olyan pályázat,
amibõl ennek az utcának a teljes felújítása
megtörténhet. Addig a lakók türelmét ké-
rik.

Lejegyezte: Hargitai Lajos


