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A Petõfi Sándor Gimnázium mostani há-
rom végzõs osztályának ballagása több
szempontból is emlékezetes — fogalma-
zott Boda János, az intézmény igazgatója a
szombat délelõtti ünnepélyen. — Hiszen a
fõépület felújítása miatt rendkívüli ez a
tanév, és a maturáló diákoknak nem volt
lehetõségük a szokott módon elbúcsúzni a
régi tantermektõl. A korábbi reményekkel
ellentétben õk még illetve már nem élvez-
hetik a megújuló iskolát. Említésre méltó
az is, hogy a nyelvi elõkészítõsök legelsõ
csapata (a 12. b osztály fele) ugyancsak
most végez.

Az iskola zöldellõ parkja, lombos geszte-
nyefái idén is hûséges tanúi voltak az iskola
eme kiemelkedõ ceremóniájának. Illatos
virágaikat szórták a búcsúzókra, miközben
a gimnázium 11. évfolyama és énekkara
verssel, dallal, útravaló gondolatokkal
ajándékozta meg a ballagó társakat. Lo-
vászné Tóbel Katalin (12. a), Horváth Ve-
ronika és Takács Sándor (12. b), valamint
Horváth István (12. c) osztályai jókat de-
rültek a felidézett emlékmozaikokon, vagy
éppen megkönnyezték azokat. Nem lesz
könnyû elválni az õket összefûzõ szoros
kötelékbõl…

Az ünnep hagyományosan a Petõfi-szo-
bornál folytatódott, ahol a végzõsök egy-
egy virágot helyeztek el tiszteletük jeléül,
majd a kapuban elbúcsúztak osztályfõnö-
keiktõl, az igazgató pedig jelképesen be-
csukta utánuk az iskola kapuját.
Hétfõtõl kezdetét vette számukra a nagy
megmérettetés. Biztos vagyok benne, hogy
nagyon sokan erõsítik õket lélekben, s a
megszerzett tudás mellett talán ez is segíti
õket helytállni a „beérés” eme szakaszá-
ban. (További fotók a 13. oldalon.)

Hargitai Kiss Virág

RENDKÍVÜLI BALLAGÁSRENDKÍVÜLI BALLAGÁS

ÉLTETÕ
VÍZ

A vízfogyasztás, a folyadékbevitel
népszerûsítését támogató program
keretében a cecei diákok nagy
örömmel fogadták a palackos vizet,
melynek palackjait a szelektív hulla-
dékgyûjtés szabályainak megfelelõ-
en (ami már több éve hagyomány az
iskolában) össze is gyûjtötték.

Írás az 5. oldalon.
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Majális Sárbogárdon
Az Ifjúsági parkban rendezték a városi ma-
jálist. A rendezvények délben kezdõdtek a
fõzõversennyel. Minden csapat két kiló pa-
calt kapott, ebbõl kellett csodát mûvelni. A
zsûri szerint a legjobb a Két Zoli (Kapo-
li–Kovács csapat) készítménye lett, máso-

dik lett Gárdonyi János és családja, harma-
dik Pordán György fõztje. A Dörögdi-
brigád olyannyira elbámészkodott a szín-
padon folyó mûsoron, hogy az õ pacaljuk
szénné égett, így a díjazásból és a jó ebéd-
bõl is kimaradtak.

A délutáni programot a sárbogárdi fúvós-
zenekar mûsora nyitotta, majd a „Két pa-
raszt” agrár-rock együttes lépett színpadra
mulatós metál zenével. A mûsoruk nagyon
tetszett a közönségnek. Még a nagymamák
is tomboltak a jó zenére.
Szandira már tele volt a tér, s az esti utca-
bál is olyan jól sikerült, hogy éjjel egy óráig
marasztalták a mulatós zenét játszó eFKa
együttest.

Hargitai Lajos

Bolondballagás
A bolondballagás hagyományát a gimnázium végzõs növendékei
évrõl évre továbbörökítik. Az idén – ugyanúgy, mint az elõzõ
években – a ballagás elõtti reggelen ezerféle maskarába öltözve
járták végig a várost a gimisek. Hófehérke a hét törpével, rendõr-
lány Darth Vaderrel, szellemirtók permetezõgéppel irtották a
szellemeket, mexikói zenész sombreróval és gitárral ballagott a
menetben, õsemberlányok egy csoportja rongycipõkbe bújtatott
lábakkal csoszogott végig a 63-as úton. Kisgyereknek öltözött lány
kisautót húzott maga után, biciklisták kísérték a csapatot, s min-
denféle filmsorozatok szereplõi, akikrõl csak sejteni lehetett,
hogy kifélék.

A diákok megálltak táncolni a Hõsök terén, a Pennynél, s végül
így érkeztek a gimnázium fõépületéhez. Itt még folyik a felújítás,
de azért a tanárok az erkélyen állva fogadták a diákokat, akik itt
már könnyezve énekelték a ballagási dalokat.
A különleges alkalomból Boda János igazgató megengedte, hogy
végigjárhassák a megújuló, félig kész állapotban lévõ épületet a
gyerekek. Különösen a harmadik szint tetszett nagyon nekik a ha-
talmas aulával s az öt osztályteremmel.
Az egyik végzõs fiú lelkesen kiáltott fel az egyik terem láttán: „Jaj,
de szép! Jövõre már ide járhatunk!”
Erre az õket kísérõ osztályfõnök rezignáltan megjegyezte: „Ide
járhatsz, ha megbuksz! Nem sok választ el tõle, fiam!”
Aztán a diákok összeálltak egy csoportképre az aulában, hogy er-
rõl is legyen emlékük.

Hargitai Lajos

Mulatós nap Vajtán
Május elsején Vajtán a Kis kastély udvarán
rendezték a majálist a vajtai ifjak. Igazi
sztárparádé volt, amire messzi földrõl ér-
keztek az érdeklõdõ vendégek, no, meg
Vajta népe. L. L. Junior, Nótár Mary és a
Kozmix annyi nézõt vonzott, hogy egy tût
sem lehetett volna leejteni a belsõ téren
felállított színpadon. Nagy sikert aratott a
Michael Jackson-imitátor bemutatója
szenzációs hiphop táncosaival.
A nap folyamán kispályás focibajnokság is
volt, és a gyerekeknek sokféle szórakozta-
tó program. Sok család érkezett más tele-
pülésekrõl, így Soponyáról, Abáról, Sárbo-

gárdról. Alapról elhozták a gyerek-
programokra a református hittanosok
csapatát is. Mindenki nagyon jól érezte
magát. Sorok álltak szinte folyamato-
san a lángossütõnél és az italsátornál.

A szép környezetben kisebb csopor-
tok, baráti társaságok gyûltek össze be-
szélgetni, énekelni.

Különösen érdekes volt az a nagyobb
csoport, amelyben két helyi cigány fiú
szépen gitározott. Mulatós roma nótá-
kat játszottak, amire persze sokan oda-
csábultak, s többen táncra is perdültek.

A nap fénypontja a 23 órakor kezdõdõ bál volt,
amelynek vendégeként Lagzi Lajcsi lépett föl
a zenekarával. A jó zenére sokáig mulatott a
közönség.

Hargitai Lajos
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Tavaszköszöntõ dallamok
Beköszönt a tavasz a sárszentmiklósi evangélikus templom falai
közé múlt héten szerdán délután, amikor a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola és a zeneiskola diákjai adtak koncertet.
Bõjtös Attila lelkész örömét fejezte ki, hogy ilyen szép esemény
helyszíne lehet a templom. Csatlakozva a gyerekekhez, maga is gi-
tárt fogott a kezébe, s Réhány Tamással duót alkotva, majd Gazsó

Anna furulyajátékát kísérve lépett föl. Õket Kiss Erika követte,
majd az orgonánál Stefán Judit és Csöndes Judit zendítettek rá a
„Krisztus virágunk” egyházi énekre, amibe bekapcsolódott a
sorokat megtöltõ közönség is.
Kellner Dóra és Tóth Orsolya Telemann és ifjabb Bach egy-egy
mûvét szólaltatták meg furulyán. Ihász Attila (idõsebb) Bach
C-dúr prelúdiumát adta elõ zongorán.
Ezután közismert tavaszi dalok csendültek föl Nyikos Nóra és
Danicsek Fruzsina elõadásában gitáron, majd Varga Júlia szaval-
ta el Dsida Jenõ „Kicsi rózsa” címû versét.
A hangszereseket követõen az iskola énekkara vonult fölt, új
kosztümben. Nyitányként két dalt adtak elõ „A muzsika hangja”
címû musicalbõl. Repertoárjukon szerepelt még két egyházi mû,
a Jubilate deo (kánon) és a Non nobis domine, illetve egy különle-
ges zulu egyházi dal. Elõadásukat Varga Júlia, Hegedûs Judit és
Hegedûs János klarinétjátéka színesítette (egy Handel-mû, egy
spirituálé, valamint Gárdonyi Zoltán darabjai), valamint
Szummer Ádám trombita- és Paczona Boglárka furulyajátéka
(akik Charpentier-, Bach- és Handel-mûveket tolmácsoltak).
A fellépõk sorát Szõke Fanni zárta Sík Sándor „Csendes tavaszi
dal” címû költeményével. Végül a jelenlévõk a „Már nyugosznak
a völgyek” címû ének közös eléneklésével tettek koronát erre a
csodálatos zenés órácskára.

Hargitai Kiss Virág

Közös májfaállítás
Megadták a módját a májfaállításnak a
ceceiek. Elõadást és batyus bált szerveztek
a mûvelõdési házba – a szülõi közösség
kezdeményezésére.
Nagyszerû mûsorszámokkal teremtették
meg a jó hangulatot. Elsõként a Gerlice
táncegyüttes Fióka csoportja adott elõ já-
tékos sárközi táncokat. Õket Iker Józsefné
és Kiss Ágnes készítette fel.
A társastáncot haladó szinten mûvelõ ifjak
Miklósa Sándor Zsolt koreográfiájára
rockyt, majd fergeteges salsat roptak a
színpadon.

Nem kevésbé volt látványos a 6-8. évfolya-
mos lányok (Pordán Petra tanítványainak)
kánkánja, amit a farsangi mulatságon mu-
tattak be elõször az iskola közösségének.
Fantasztikus bemutatót láthattunk Kovács
Zoltán karatés tanítványaitól. A különbö-
zõ korosztályokból összeállt, népes csapat
lendületes zenei aláfestéssel nyújtott ízelí-
tõt e küzdõsport fogásaiból, humorral fû-
szerezve.
Megtekinthette a közönség a 3. a osztályos
tanulók egy csoportjának táncát is, amit

Grizer Gabriella tanított be nekik a Kék
Duna keringõ zenéjére.
Killer Fedószia (2. b), Szadai Bettina (1. b)
és Orova Gréta (3. b) mesékkel szórakoz-
tatták a hallgatóságot.

A 4. évfolyamosok (Tornócziné Bondor
Csilla és Balázsné Aranyos Judit irányítá-
sával) az édesanyákat köszöntötték fel egy
kis jelenettel.
A program az udvaron folytatódott, ahol a
gyerekek ezernyi színes szalaggal díszítet-
ték fel az ott várakozó májfát, majd néhány
erõs férfiú segítségével helyére került a fa,
s kezdetét vehette a mulatság.

Hargitai Kiss Virág
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Helyesírási és katasztrófavédelmi versenyen vettek részt diákjaink
„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! Mert haza, nemzet és nyelv
három egymástól válhatatlan dolog, s ki ez utolsóért nem buzog, a két
elsõért áldozatokra kész lenni nehezen fog.”
Kölcsey Ferenc Parainesisébõl választottam mottóul e gondola-
tokat.
2010. április 17-én került sor a Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny megyei döntõjére a székesfehérvári István Király Általános
Iskolában. A Mészöly Géza Általános Iskolát Kokics Noémi 5. a
osztályos és Varnyu Péter 7. a osztályos tanuló képviselte. Õk
mint a területi forduló legjobbjai jutottak be ebbe a versenybe.
Mindezt szorgalmas, folyamatos felkészülés elõzte meg.
Ezen a szép napsütéses szombaton az aulában összegyûlt gyere-
keket és az õket kísérõ felnõtteket Krachlingné Kovács Tünde, az
iskola megbízott igazgatónõje köszöntötte. Ismertette a verseny
menetét, bemutatta a lebonyolításban segítõ tanárokat, ezt köve-
tõen a tanulók évfolyamonként elvonultak a tantermekbe. A toll-
bamondás után 40 perc állt rendelkezésükre a helyesírási felada-
tok megoldására. Noémi és Péter úgy érzik, hogy legjobb tudásuk
szerint válaszolták meg a kérdéseket. Az országos döntõbe
minden évfolyamból a 22 tanuló közül csak az elsõ helyezett jut
tovább.
Noémi, Péter! Szorítunk nektek! Az eredményeket április 26-án
tudjuk meg.

Bögyös Zsuzsanna

Katasztrófavédelmi verseny Dunaújvárosban
A hideg, szeles, esõs, „õszies” idõ sem riasztotta vissza azt az 51 ál-
talános és középiskolából érkezõ csapatot április 15-én, akik arra
vállalkoztak, hogy összemérik elméleti és gyakorlati tudásukat
katasztrófavédelembõl a dunaújvárosi szabadstrand és kemping
területén. A versenyt szervezõ Dunaújvárosi Polgári Védelmi Ki-
rendeltségben és tapasztalatokban gazdagon távozzunk a nap
végén.
A sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskolát a 7. a osztály négy-
fõs csapata képviselte Varnyu Péter, Huszár Gábor, Luczek Ro-

land és Horváth Márk személyében. A nagy érdeklõdést jól jelez-
te 10 vidéki iskolai csapat indulása is.

Ízelítõül felsorolnék egy-két „próbát” a 12 állomás feladatai kö-
zül, amelyeken akadályversenyeket idézõ jelleggel meghatáro-
zott idõpontokban indították a csapatokat útjukra. Így voltak el-
méleti tesztkérdések a környezetvédelem, a tûz-, baleset-, egész-
ségvédelem témaköreibõl, valamint a katasztrófa- és polgári vé-
delem területeirõl. A gyakorlati feladatok közül rendkívül izgal-
mas próba volt a vegyvédelmi ruha szakszerû és szabályos fel- és
levétele idõre, a szennyezett területen való átjutás rádió adó-vevõ
készülékkel, nyúlgát építése az árvízvédelmi szabályok szerint,
ügyességi feladatok tûzoltó fecskendõvel, a szelektív hulladék-
gyûjtés gyakorlati feladatsorai stb.

A versenynap délután 4 óráig tartott, közben az ebédidõ alatt ízle-
tesen elkészített szendvicsekkel várták a célba érkezõ csapatokat
a szervezõk.

A felmenõ rendszerû körzeti versenybõl az általános és középis-
kolák elsõ helyezettjei juthattak a megyei szintû megméretteté-
sig. Iskolánk csapata az összesített pontversenyben 51 csapat kö-
zül a 21. helyen végzett.

Szomorkodásra ennek ellenére semmi okunk sincs, hiszen a szá-
munkra elsõ ízben megrendezett verseny bõségesen adott hasz-
nos információkat és tapasztalatokat egy újbóli megmérettetés-
hez, és egyben arról is alaposan meggyõzött bennünket, hogy eb-
ben a rohanó és veszélyekkel terhelt világban mennyire fontosak
és hasznosak ezek a katasztrófavédelmi ismeretek.

Találó volt hát távozásunkkor az alábbi elköszönés: „Mindenkor
légy készen…!”

Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni Boros Jánosnak, a sár-
bogárdi katasztrófavédelmi csoport egyik munkatársának, aki fel-
vállalta a „mészölyös” csapat gyakorlati felkészítését.

Onosai Tibor iskolai felkészítõ tanár

A Mészöly Géza Általános Iskola elnyerte az Ökoiskola címet
Az Ökoiskola cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintû
állami elismerése, amelyek átgondoltan, intézményesítetten,
rendszerszerûen foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának
gyakorlati megvalósításával.
A cím elnyerése érdekében iskolánk pályázatot nyújtott be. Az
Oktatási és Kulturális, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által felkért bírálóbizottság pályázatunkat elfogad-
ta, és azt a döntést hozta, hogy a sárbogárdi Mészöly Géza Általá-
nos Iskola a 2010 és 2013 közötti idõszakban viselheti ezt a kitün-
tetõ címet.
Számunkra nagy eredmény, ugyanakkor nagy kihívás is a cím el-
nyerése.
A fenntarthatóság pedagógiája azt a gondolatot sugallja tanuló-
ink felé, hogy „A Földet nem õseinktõl örököltük, hanem unoká-
inktól kaptuk kölcsön!” Az ember értéke nem az, amit birtokol,
vagy elfogyaszt, hanem amit megél, átél, alkot, nyújt.

Ha áttekintjük mindazokat a feltételeket, amelyeknek az öko-
iskolának meg kell felelnie, vagy ahová rövid idõn belül fejleszté-
sek révén el kell jutnia, akkor kiderül, hogy az ökoiskola jó iskola,
ahol tanár, diák, technikai személyzet csapatmunkában közösen
dolgozik egy élhetõbb életért és világért.
Az igazi feladat, munka most kezdõdik számunkra, ugyanis na-
gyon sok dologban meg kell felelnünk a környezetvédelmi szem-
pontoknak; iskolai munkánkban és a mindennapi tanításban ko-
molyabb szerepet kell kapnia a környezettudatos magatartásra
való nevelésnek. Tanulóink és nevelõtestületünk elkötelezett az
ökoiskola feltételeinek teljesítésére. Diákjainkat is ebben a szel-
lemben neveljük.
A cím elnyerését tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek között ve-
hetjük át a minisztérium képviselõitõl június 5-én Budapesten.

Dicsérdi Józsefné, Toldi Lászlóné

MÉSZÖLY-
HÍREK

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a 2010. május 14-én 17.00 órakor tartandó

MÉSZÖLY-GÁLÁRA,
melyet a József Attila Mûvelõdési Központban tartunk.

A Mészöly Géza Általános Iskola tanulói, nevelõi
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Események a cecei iskolában
ÉLTETÕ VÍZ

Április 26-a és 30-a között az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet tá-
mogatásával egyhetes, az ivóvízfogyasztást népszerûsítõ programot szerveztek a cecei is-
kolában, melynek keretében minden diák és munkatárs fél liter ásványvizet kapott aján-
dékba naponta. A vízfogyasztás, a folyadékbevitel népszerûsítését támogató program
keretében a diákok nagy örömmel fogadták a palackos vizet, melynek palackjait a szelek-
tív hulladékgyûjtés szabályainak megfelelõen (ami már több éve hagyomány az iskolá-
ban) össze is gyûjtötték.
A program csatlakozott az elmúlt hetekben szervezett egészségnaphoz, melynek során
az egészséges táplálkozásra, a szûrések és a sport fontosságára hívták fel a figyelmet, va-
lamint a községben rendezett szemétszedési akcióhoz is, a környezettudatosságra és
egészségvédelemre nevelve a nebulókat.

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGEK

A Cecei Általános Iskola tanulói a hagyományoknak megfelelõen idén is megünnepel-
ték az egyik legszebb ünnepünknek számító anyák napját. Az alsó tagozatos osztályok
külön mûsorral és saját készítésû ajándékkal készültek a jeles ünnepre, amelyet az elmúlt
héten csütörtökön és pénteken mutattak be a meghívott szülõknek.
Az iskola szülõi közösségének májusfaállító bálján a 4. évfolyamosok meglepetés mûsor-
ral köszöntötték az édesanyákat. Május 3-án, hétfõn az iskola tanulói a helyi nyugdíjas-
klubban is bemutatták mûsorukat, köszöntve a nagymamákat is.

ANYÁK NAPJA SÁREGRESEN

Hagyományainkhoz híven idén május 2-án
délután ismét mûsorral köszöntöttük édes-
anyáinkat, nagymamáinkat Sáregresen, a
Csók István Mûvelõdési Házban. Kicsik és
nagyok mind lelkesen készültek, hogy mind-
azt a jót, szeretetet megköszönjék, amit éle-
tünk során anyáinktól kapunk, amivel
körülölelnek bennünket.
Elsõként az ovisok versei, dalai csendültek
fel, majd a Cecén tanuló sáregresi gyerekek
adtak elõ egy rövid mesét és szavaltak verse-
ket. Ezután a fiataljaink köszöntõ versei, tán-
cai következtek, majd zárásként a legidõsebb
generáció képviseletében a Sáregresi Nép-
dalkör egy kicsit más szemszögbõl mutatta
meg nekünk az anya– gyermek közötti kap-
csolatot.
Köszönet a szereplõknek és az õket felkészí-
tõ felnõtteknek: Gabi és Anikó óvó nénik-
nek, Pálma és Csilla tanító néniknek és Mari-
ka néninek lelkiismeretes munkájukért!

Cecei iskola

Diáksport

2010. április 28-án Sárbogárdon rendezték
meg a Kistérségi Általános Iskolai (II., III.
korcsoportos) Atlétikai Bajnokságot. A
népes mezõnyt 6 iskola fiai és lányai szol-
gáltatták: az alapi Arany László Általános
Iskola, a cecei Illyés Gyula Általános Isko-
la, valamint Pusztaszabolcs, Sárszentmik-
lós, Sárbogárd és Sárszentágota általános
iskolái.
Az eredményeket csapat és egyéni össze-
tett teljesítmények alapján értékelték. A
legjobbak a megyei versenyen fogják kép-
viselni kistérségünket. Kívánunk nekik
legalább ilyen jó idõjárást, és elsõsorban
hasonlóan kimagasló teljesítményt, mint
amilyet itt nyújtottak!
A csapat és az egyéni helyezése az alábbi
eredmény szerint dõltek el:
II. korcsoportos fiú:
1. Mészöly, 1491 pont; 2. Sárszentmiklós, 1485
pont; 3. Cece, 1392 pont; 4. Alap, 1157 pont.
II. korcsoportos lányok:
1. Mészöly, 1447 pont; 2. Szabadegyháza, 1433
pont; 3. Sárszentmiklós, 1426 pont; 4. Cece, 1160
pont.
III. korcsoportos fiúk:
1. Szabadegyháza, 2. Mészöly, 3. Sárszentmiklós,
4. Sárszentágota, 5. Alap.
III. korcsoportos lányok:
1. Szabadegyháza, 2. Sárszentmiklós, 3. Mészöly,
4. Alap.
Kislabdahajítás: 1. Bodoki Betti, 44 méter
II. korcsoportos fiú:
1. Sallai Gábor, 311 pont, Mészöly; 2. Bögyös Ben-
degúz, 297 pont, Sárszentmiklós; 3. Kottán Béla,
294 pont, Cece.
II. korcsoportos lányok:
1. Csanádi Adrienn, Szabadegyháza; 2. Barkóczi
Adrienn, 341 pont, Szabadegyháza; 3. Molnár Vik-
tória, 310 pont, Mészöly; 4. Kovács Virág, 306
pont, Sárszentmiklós.
III. korcsoportos fiúk:
1. Kovács Patrik, 584 pont, Szabadegyháza; 2. La-
katos Renátó, 530 pont, Sárszentmiklós; 3. Lénár
György, 502 pont, Alap.
III. korcsoportos lányok:
1. Molnár Viktória, 640 pont, Szabadegyháza; 2.
Sebestyén Melinda, 571 pont, Sárszentmiklós; 3.
Stefán Judit, 562 pont, Sárszentmiklós.

Kottán Béla

Huszár Armand, Kottán Béla, Szõke Péter
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Heti három együttlét a túlélésért?
Minden eddiginél átfogóbb, a szexuális gyógyítással foglalkozó
kongresszus lesz májusban Budapesten.

ÖN FÉL A SZÍVINFARKTUSTÓL?
HA IGEN, ÉLJEN NEMI ÉLETET!

A meglepõ megoldást friss tudományos adatok támasztják alá.
Egy idén közzétett kutatás adatai szerint azoknál a férfiaknál,
akik heti kettõnél ritkábban élnek nemi életet, másfélszer na-
gyobb a rizikója a szívbetegségnek. Más friss felmérések szerint a
merevedési zavarban szenvedõ 40 év feletti férfiaknál az infarktus
csaknem négyszer, a cukorbetegség pedig kétszer gyakoribb, mint
a szexuálisan aktívabbaknál.
A fejlettebb országokban azonban a civilizációs ártalmak terjedé-
sével egyre gyakoribbá váltak a normális szexuális mûködést za-
varó problémák és betegségek. Az elhízás, a mozgásszegény élet-
mód, az idegeskedés és a káros szenvedélyek egyre több ember
szexuális és általános egészségét veszélyeztetik. Mivel ezek a fér-
fiakat jobban érintik, ezért azok csaknem tíz évvel élnek rövidebb
ideig világszerte, mint a hölgyek.
Mindezek miatt egyre nõ az igény a szexuális egészség megõrzésé-
re, helyreállítására.
Az esztétikai beavatkozások, a diéták, az életmódváltás, a káros
szenvedélyekrõl való leszokás mind olyan idõszerû témák, ame-
lyekben a szexuális motiváció, a másik nemnek való tetszeni aka-
rás, a partnernek megfelelni vágyás vezetõ szerepet játszik.
Hazánkban nemrégen alakult meg a szexuális gondokkal foglal-
kozó orvosok elsõ önálló szervezete, a Magyar Szexuális Medici-
na Társaság. A minden szakmai érdeklõdõ számára nyitott egye-
sület tagjai között nõgyógyászok, pszichiáterek, pszichológusok,
urológusok, belgyógyászok, bõrgyógyászok, plasztikai sebészek
és háziorvosok is vannak.
A társaság májusban megrendezésre kerülõ, elsõ, budapesti
kongresszusán nemzetközileg ismert hazai és külföldi szakembe-
rek tartanak három napon át összesen 46 elõadást. Olyan idõsze-
rû témák kerülnek terítékre, mint a párkapcsolati problémák
megoldási lehetõségei, a prostitúció szexuális vonatkozásai, az
interneten terjedõ hamisított potencianövelõk elleni harc, a kó-

ros szexuális vágyak kezelési lehetõségei, a férfi és nõi hormonhi-
ány, valamint a nõgyógyászati és urológiai betegségek szexuális
vonatkozásai. Érdekes lesz megismerni a transz-szexuálisok hazai
helyzetét, a nemi átalakító mûtétek jelenlegi lehetõségeit és a sze-
xuális gyógyítás más izgalmas kérdéseit. Szó lesz a genitális teto-
válásokról és testékszerekrõl is, a potenciazavarok mûtéti kezelé-
sérõl, valamint a péniszt növelõ mûtétek eredményeirõl. A szexu-
ális sebészet és a nemi átalakító mûtétek legjelentõsebb angol
képviselõje, a hormonkezelés vezetõ amszterdami szakembere,
valamint más külföldi hírességek mellett ismert hazai szakembe-
rek számolnak be eredményeikrõl. A résztvevõk átfogó módon
ismerhetik meg a szexuális gyógyítás aktuális helyzetét.
Remélhetõleg közelebb kerülünk hozzá, hogy megválaszoljuk, mi
a szexuális és ezen keresztül az általános egészség megõrzésének
a kulcsa. Ez nemcsak az orvosokat érintõ kérdés, hanem minden-
kit foglalkoztat.
Az akkreditált rendezvénnyel kapcsolatosan a
www.sexualmedicine.hu és a www.convention.hu honlapokon le-
het további részleteket találni, esetleg résztvevõként jelentkezni.
Mindenkit szeretettel várunk az izgalmas szakmai eszmecserére.

Dr. Fekete Ferenc, a kongresszus szervezõje

A szénanátha és az asztma együtt még veszélyesebb
A szénanátha és az asztma gyakori együttes elõfordulása fokozott
veszélyt jelent az érintettek számára. Sokszor azonban nem kerül
idejében felismerésre, pedig a korai diagnózissal és megfelelõ te-
rápiaválasztással a két betegség egyensúlyban tartható. Nemrégi-
ben neves nemzetközi szakemberek létrehozták az egy idõben fel-
lépõ asztma és szénanátha (rinitisz) ellátását szolgáló szövetsé-
get, a CARMA-t, amely világméretû kampányt indít, hogy elõse-
gítse mindazok felkutatását és korszerû kezelését, akiknél együt-
tesen jelentkezik a két kór.
Az épp szezonjában lévõ szénanátha és az asztma valóban szoros
összefüggésben áll egymással — mondja dr. Gálffy Gabriella, a
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának adjunktusa.
— Ha az eleinte csak kisebb kellemetlenségeknek látszó tünete-
ket: orrfolyást, orrdugulást, szemviszketést, tüsszögést kiváltó
szénanátha tartósan fennáll anélkül, hogy kezelnék, nagy eséllyel
alakulhat ki asztma. Ugyanakkor az asztmások akár 80 %-ának
van szénanáthája is. Ha a két betegség együtt jelentkezik, a rinitisz
jelentõsen ronthatja a beteg asztmáját.
Mindkét betegségnél a légút valamely része kerül folyamatos
gyulladásba allergiás alapon: a szénanáthánál a felsõ légutak, az
asztmánál a hörgõk. Közösek az allergiás reakciót kiváltó ténye-
zõk és a gyulladáskeltõ anyagok, köztük pl. az ún. leukotriének a
jelenléte. Amennyiben az említett szénanáthás panaszok zavar-
ják a munkavégzést és a szabadidõs tevékenységet, különösen, ha
köhögés és nehézlégzés is jelentkezik, feltétlenül orvoshoz kell
fordulni. Egyrészt kezelni kell a szénanáthát, másrészt ki kell vizs-

gálni, hogy a rinitisz mellett nincs-e már kialakult asztma. Ehhez
háziorvosi beutalóval allergológus, felnõtt- vagy gyermek-tüdõ-
gyógyász szakorvosi vizsgálat szükséges. Nem véletlen, hogy a
CARMA célkitûzései között külön kiemeli, hogy a rinitiszes bete-
gek kezelésekor rutinszerûen el kellene végezni az alsó légúti
tünetek értékelését, az asztma diagnosztizálását, vagy kizárását.

Az asztmás betegeknek pedig figyelniük kell arra, hogy a szokásos
asztmás panaszaik romlanak-e az allergiaszezonban, illetve észle-
lik-e magukon a szénanátha tipikus tüneteit. Ha igen, ezeket fel-
tétlenül jelezniük kell tüdõgyógyász, vagy allergológus szakorvos-
nak. A két betegség együttes jelenlétekor ugyanis az asztma csak
akkor tartható egyensúlyban, ha egyúttal a szénanáthát is keze-
lik.

A szénanátha és asztma együttes elõfordulásakor a kezelés célja a
közös légúti gyulladás egyidejû csökkentése. Rendelkezésre áll
olyan hormonmentes tabletta, mely egyszerre hat mindkét beteg-
ségre, gátolva a mindkettõben szerepet játszó leukotriéneket.
Egyszerre ad jobb asztmakontrollt, és hatásosan javítja a széna-
nátha tüneteit is, így alkalmazása egyszerûbbé teszi a két betegség
karbantartását. E tabletta szakorvosi javaslat alapján a társada-
lombiztosítás által is támogatott.

Ne zárkózzon be szobájába a rosszabbodó tünetek miatt! Még él-
het teljesebb életet. Kérdezze meg tüdõgyógyászát, vagy aller-
gológusát az asztma és a szénanátha együttes, egyidejû kezelésé-
nek lehetõségérõl!
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Sárhatvani háborúskodások
Már õsz óta lehetett hallani, hogy nincs béke Sárhatvanon. Az
összetartásáról, családias légkörérõl híres Sárhatvanról olyan hí-
rek jöttek, hogy két pártra szakadt a falu, s nem akarnak megbé-
külni a felek egymással.
Egy kézilabda-mérkõzésen kérdeztem Pluhár Pista bácsit, hogy
mi van náluk. Õ csak lemondóan legyintett:
– Szégyellem, de valóban igaz: nem férnek össze a fiatalok az öre-
gekkel. Próbáltam beszélni velük, hogy ilyen itt soha nem volt, ke-
ressék a békét a harc helyett, de nem hallgatnak rám se.
Baki Ferencet, a Sárhatvanért Egyesület elnökét kérdeztem ez-
után, hogy mi történt.
Elmondta, hogy a település közösségi életét összefogó egyesület
2005-ben alakult. Azóta sok programot szerveztek. Az egyesület
az önkormányzat által biztosított támogatásból tartja fenn a kö-
zösségi házukat, amit a volt iskola–óvoda épületegyüttesbõl alakí-
tottak ki. Közös munkával nagyon szépen rendbe hozták, abban
tartalmas, színvonalas munka folyik máig is.
– Az õszi szüreti bált még együtt rendeztük a nyugdíjasokkal. Ek-
kor azonban a bevétel elszámolásán megsértõdtek, és kinyilvání-
tották, hogy külön akarnak válni, és maguk szervezik a rendezvé-
nyeiket. A Mikulás-ünnepben már nem vettek részt. Nem volt
Mikulás-járás sem, mint azelõtt. Aztán karácsonykor se volt sem-
mi, pedig azt mondták, hogy õk azt megszervezik. Januárban az
egyesület gyûlésén bejelentették, hogy hivatalosan is kilépnek az
egyesületbõl. Ezután bejöttek a jegyzõhöz, és panaszt tettek elle-
nünk. Kérték, hogy kaphassák meg a klub hátsó részét kizáróla-
gos használatra; kulcsra akarják zárni, hogy azt rajtuk kívül senki
ne használhassa. Ott van a fiataloknak a konditerem. Mindent
megpróbáltunk, hogy a fiatalokkal összebékítsük õket, nem sike-
rült. A polgármester is több javaslatot tett nekik, de semmi nem
volt jó, ragaszkodtak az elkülönüléshez. Kaptak kulcsot a klub-
hoz, oda a próbáikra mindig bemehetnek, de ez se volt nekik jó. A
jegyzõ írt nekünk egy levelet, hogy április 6-áig ürítsük ki a hátsó
részt, és adjuk át a nyugdíjasoknak. Ebbe nem mentünk bele. Erre
kaptunk egy ultimátumot, hogy egyezzünk meg, máskülönben
testület elé viszik az ügyet. Készítettünk egy megállapodás-terve-
zetet. Egyértelmûen kimondtuk, hogy a nyugdíjasok mûködésé-
hez minden lehetõséget biztosítunk, de az elkülönüléssel, az épü-

let egyik részének lezárásával, onnan mások kirekesztésével nem
értünk egyet.
A nyugdíjasklub vezetõjét, Farkas Józsefnét telefonon hívtam.
Elmondta, hogy valóban a szüreti bál elszámolásán kezdõdött a
nézeteltérés.
– Akkor 100 fõ volt a rendezvényen, 500 Ft volt a belépõ, 50.500 Ft
lett a jegybevétel. Ezen felül italból és tombolából is jött be pénz.
Az elszámoláskor viszont azt mondták, hogy 30.500 Ft maradt a
zenészek kifizetése után, italból és tombolából pedig nem volt
nyereség. Ebbõl vita lett, ami elmérgesedett. Mert ha nincs ha-
szon, akkor nem érdemes szeszt árulni. Mi rendesen fizettük a
tagdíjat, a fiatalok meg nem. Mi rendesen járunk össze, a dalkö-
rünk rendszeresen jár próbára. Amikor mentünk próbára, nem
kaptuk meg a kulcsot Baki Feritõl, aztán Bátai Lacin keresztül
kaptunk végül kulcsot. Pluhár Pista bácsi járta a házakat, hogy
próbáljon összebékíteni bennünket, de hiába. Ezután mentünk
be a jegyzõhöz. Kértük a klub hátsó részét. Azt mondta Baki Feri,
hogy az elsõ részbe bemehetünk, ha fizetünk bérleti díjat. Mi
38-an vagyunk, nekünk is annyi jogunk van a klubot használni,
mint másoknak. Aztán Baki Feri hozott egy megállapodást, hogy
írjam alá. Azt az asszonyokkal megbeszéltük, de az asszonyok azt
mondták, ne írjam alá, mert becsapnak bennünket. Megrendez-
tük a karácsonyi bált, 63 ezer Ft lett a bevétel, a farsangi bálon 55
ezer. Mi vezetünk számlakönyvet, a rendezvényt bejelentettük a
rendõrségen, az italméréssel megbíztuk a kocsmárost, így is lett
hasznunk rajta. Nem kellene velünk nyersen beszélni. Minekünk
csak köszönettel tartozhatnak. A rendezvényekre mindig vittünk
süteményt, segítettünk a fõzésnél és minden egyébnél.
Jelenleg itt tart az állóháború. Jövõ kedden a testület elõtt téma
lesz Sárhatvan ügye. Abból még semmi jó nem sült ki, ha egy kö-
zösség dolgáról azon kívül döntöttek. A testület helyettük nem
tud békét teremteni. A tapasztalat az, hogy két veszekedõ fél kö-
zött mindig a békítõ harmadik szokta kapni a pofont. Jobb lenne,
ha a nyugdíjasok nem lépnének ki az egyesületbõl, hanem részt
vennének annak vezetésében, s ha kell, a pénzügyek nyilvános el-
lenõrzésében. A felek fontoljanak meg egy régi népi bölcsességet:
„A hosszú barátság titka a pontos elszámolás.”

Hargitai Lajos

Viráglopás a temetõben
Egyre többen panaszolják, hogy a temetõ-
be szeretteik sírjára kivitt drága virágokat
ellopják. Az egyik panaszos elmondta,
hogy kilencezer forint értékû virágot vittek
el édesanyja sírjáról. Egyik nap kivitte a vi-
rágot, másnapra már eltûnt. Különösen az
értékesebb virágokat lopják elõszeretet-
tel. Az élõ virágból is a drágább, földlabdás
virágokat viszik el. Nemcsak a Huszár-te-
metõben, de Sárszentmiklóson, sõt
Pusztaegresen is volt viráglopás.

Gyanítható, hogy a tettes nem saját örö-
mére viszi a virágot, hanem kereskedelmi
célból, gazdasági haszonszerzés céljából.

Az egyik asszony elkeseredésében kiírta a
sírra a tolvajnak: ha elviszi a virágot, akko-
ra bûnt követ el, hogy meg kell halnia.
Egy idõs asszony szerint rettentõ bûnt vesz
magára, aki ilyet csinál. Mindenesetre
mérhetetlen cinizmus kell ahhoz, hogy va-
laki arra vetemedjen, hogy üzletszerûen
lopja a temetõben a virágot, azt újra érté-
kesítse, aztán megint ellopja.
Az egyik panaszos indulatosan tette föl a
kérdést: ugyan, miért nem fogja meg a
rendõrség a tetteseket, miért nem figyeli a
temetõt a polgárõrség, vagy miért nincs ál-
landó temetõõrzés Sárbogárdon?
Sárbogárdon van hét temetõ. Még a köz-
ponti Huszár-temetõbe is bárhonnan be
lehet menni. A rendõröknek, polgárõrök-
nek nem az a dolga, hogy lesben álljanak
éjjel-nappal a temetõben a sírok közt. Arra
sincs pénz, hogy fallal körbekerítsék a te-
metõt, mint a nagyvárosokban, és legyen
folyamatos temetõi ügyelet, biztonsági
õrzés.

Hargitai Lajos

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!

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
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2010. május 11-én (kedden) 9 órakor

ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetérõl.
2. Beszámoló a Városi Bölcsõde tevékenységérõl, személyi és tárgyi feltét-
eleirõl. A bölcsõde nyári szünet miatti zárva tartása.
3. A Városi Bölcsõde SZMSZ-ének módosítása.
4. Az oktatási–nevelési intézmények szervezeti és mûködési szabályzatá-
nak módosítása.
5. A nevelési–oktatási intézmények tanulócsoport-számának meghatáro-
zása a 2010/2011. tanévre.
6. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás hatályosulásáról.
7. Döntés a távhõszolgáltatás bérleti díjának felhasználásáról.
8. Döntés a Zengõ Óvoda felújításáról, és közbeszerzési eljárás kiírása.
9. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 3/2010. (II. 15.) ön-
kormányzati rendelet módosítása.
10. Közbeszerzési eljárás kiírása fejlesztési hitel felvételére.
11. Közbeszerzési eljárás kiírása a 2010. évi útfelújításokra.
12. A helyi iparûzési adóról szóló rendelet módosítása.
13. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre állásának meghosszabbítása.
14. Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának elszámolása.
15. A személyes gondoskodás intézményi díjainak felülvizsgálata.
16. A IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása.
17. A IV. számú körzet háziorvosi munkakörének pályázati kiírása.
18. Dr. Horváth Endre háziorvos felmentése az ügyeleti feladatellátás alól.
19. Közmûvelõdési megállapodások módosítása.
20. A Sárhatvani Klub helyiséghasználata.
21. Lakásbérlõ-kijelölés.
22. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
23. Támogatást igénylõ fejlesztési javaslatok.
24. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
25. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedések-
rõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
26. Bejelentések, interpellációk.
26/1. A 2010. április 13-ai testületi ülésen elhangzott képviselõi bejelenté-
sekre adott válaszok a mûszaki osztály részérõl.

Zárt ülés
1. Az „Év közalkalmazottja” kitüntetés 2010. évi adományozása.
2. Adósságkezelési támogatás – fellebbezés elbírálása.
3. Lakásfenntartási támogatás – fellebbezés elbírálása.
4. Bejelentések.

Juhász János polgármester

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén

2010. május hónapban tervezett
sebességellenõrzések

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Május 9., 9.00–12.00, 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h);
május 12., 9.00–12.00, 63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h);
május 14., 9.00–12.00, 64-es fõút, Igar területe (50 km/h);
május 18., 9.00–12.00, 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h);
május 20., 9.00–12.00, 64-es fõút Mezõszilas, Fõ út (50 km/h);
május 26., 9.00–12.00, 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h);
május 28., 9.00–12.00, 64-es fõút, Igar területe (50 km/h);
május 30., 9.00–12.00, 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h).

FMRFK Sajtószolgálat

FELHÍVÁS
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét,

hogy közigazgatási területünkön a VERTIKÁL Zrt.

LOMTALANÍTÁST
szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével.

Felkérem a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett NEM
VESZÉLYES HULLADÉKOT (azaz a háztartásokból származó kiselejte-
zett bútorok, textíliák, mûanyagok stb.) a jelzett napon helyezzék ki a
házuk elé, legkésõbb reggel 7 óráig. A lomtalanítást végzõ autók min-
den utcán csak egyszer haladnak végig! A lomtalanítás keretében ve-
szélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékesdoboz, növényvé-
dõ szer, gyógyszer, olajos hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ, állati tete-
mek 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 polgármester

PONTOSÍTÁS A HÁZIORVOSI RENDELÉSEKRÕL

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: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30,
tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

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: 12-15.

FELHÍVÁS

Rendészeti pályára irányító tábor
cigány származású tanulók részére

Az Önkormányzati Minisztérium Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztá-
lya az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal, valamint az Európai Ro-
ma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesülettel együttmûködve pályára
irányító tábort szervez azoknak a cigány származású fiataloknak, akik a
rendvédelmi, vagy rendészeti (tûzoltóság, katasztrófa-elhárítás, rendõr-
ség, büntetés-végrehajtás) szerveknél szeretnének elhelyezkedni.
A tábor idõtartama: 2010. július 26–30.
Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola.
A résztvevõk áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvé-
teli követelményekrõl. A tábor a résztvevõk számára térítésmentes. A je-
lentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a részletes progra-
mot. Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik gimnázium, vagy szakkö-
zépiskola nappali tagozatán 2010 szeptemberében kezdik meg a 11., vagy
a 12. tanulmányi évfolyamot, vagy érettségivel rendelkeznek, de még nem
töltötték be a 20. életévüket.
Beküldendõ: önéletrajz, a 11. és 12. évfolyam év végi lezárt bizonyítványá-
nak hiteles másolata (az idén érettségizõ esetén), vagy az érettségi bizo-
nyítvány másolata (ha már érettségizett), támogató nyilatkozat a helyi ki-
sebbségi önkormányzattól, vagy cigány civil szervezettõl, ennek hiányában
a település jegyzõjétõl.
Jelentkezési határidõ: 2010. július 1.
Cím: ÖM Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztály, 1903 Budapest, Pf.
314. További információ kérhetõ Rostás Krisztina romaügyi referenstõl, te-
lefon: 06 (1) 441 1157.
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Újra szilasi gyerekeknek is szólt a Himnusz
A Zámbó Tibor által irányított, Szilason kézilabdázott gyerekekre
épülõ Siófok KC 1994-es születésû lány kézilabdacsapata hatal-
mas bravúrt végrehajtva – megismételve a két évvel ezelõtti sikert
– újra döntõt játszhatott az adidas Gyermekbajnokság országos
döntõjében.

A döntõ egyértelmû gyõri sikert hozott, de Magyarország 2. helye-
zettjének se rossz érzés lenni, fõleg azok után, hogy Zámbó Tibor –
a mezõny ismeretében és Csendes sérülése miatt – elõzõleg „csak”
a 4-be jutást tûzte ki maximális célnak.

Ennek a korosztálynak ez volt az ötödik országos döntõje.

Végeredmény:

1. Gyõr Audi ETO, 2. SIÓFOK KC, 3. Vác, 4. Szekszárd, 5. Fe-
rencváros, 6. Debrecen, 7. Asi-Vasas, 8. Alcoa Fehérvár

NUSI–UPI
A Sport XXI. Program keretén belül a második tavaszi labdarúgótornára került sor
Sárszentmiklóson. Alap, Cece, Sárszentmiklós U7, U9, U11-es csapatai játszottak szín-
vonalas mérkõzéseket. 75 fiatal játékos szép idõben, jó pályán élvezte a labdarúgás örö-
meit. Ezeken a tornákon a játék a lényeg, nem a gyõzelem. A Sárszentmiklós SE minden
játékost csokival jutalmazott, a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó játékosokat oklevéllel
díjazta. (Lásd. táblázat.)
A következõ torna 2010. május 15-én 10 órakor lesz a sárszentmiklósi pályán.

Duna-Mount
Bajnokság

Az U11-es korosztály részére kiírt bajnok-
ságban csapatunk minõségben és mennyi-
ségben is elõrelépést mutat. Az új igazolá-
sok szépen beépültek. Hullámzó a teljesít-
mény, de örömteli, hogy fejleszthetõ a
társaság. A tavaszi eredmények:

Holler UFC–Sárszentmiklós SE 6-5 (pech)

Sárszentmiklós SE–DVSI 2000 5-3
(megérdemelt)

Sárszentmiklós SE–DVSI 99 II 2-5 (jogos)

Pálhalma–Sárszentmiklós SE 3-12 (túlzott)

Sárbogárd–Sárszentmiklós SE 2-3 (kiharcolt)

A Sárszentmiklós SE játékosai: Brúzsa
Sándor, Húsvéth Tamás, Márkovics Dáni-
el, Vagyóczki Patik, Klazer Ferenc, Ro-
honczi Gergõ, Molnár Márk, Horváth At-
tila, Bartók Zoltán, Bende Patrik, Buzás
Ádám, Juhász György, Gyökér Kristóf,
Szente Máté, Gõdér Gergõ, Kaszás Nor-
bert, Szabó Dominik, Wessely Adrián.

U13 megyei kiemelt
bajnokság

Tavaszi fordulók:

Sárszentmiklós SE–Rácalmás 19-1 (jó játék)

Aba–Sárszentmiklós SE 1-15 (szép játék)

Pusztaszabolcs–Sárszentmiklós SE 0-5
(gyenge játék)

1. Sárszentmiklós 11 11 0 0 115 11 104 33

2. DVSI 12 11 0 1 65 8 57 33

3. Mustang 12 7 1 4 55 34 21 22

4. Mezõfalva 11 6 0 5 32 38 -6 18

5. Dunafém-
Maroshegy 11 5 1 5 33 34 -1 16

6. Aba–Sárvíz 12 4 0 8 25 62 -37 12

7. Pusztaszabolcs 12 3 1 8 12 56 -44 10

8. Rácalmás 12 2 1 9 23 77 -54 7

9. Baracs 11 1 0 10 12 52 -40 3

Fiatal labdarúgóink konkrét tervekkel
kezdték a bajnokságot, és eddig hibátlanul
teljesítettek. Számomra az eredménynél
sokkal fontosabb, hogy ez gyakran szép já-
tékkal párosult.

Sárszentmiklós SE: Simon Csaba, Szú-
nyogh Richárd, Németh Kristóf, Léhmann
Balázs, Szente Márkó, Csendes Ádám,
Demeter Dávid, Luczek Roland, Freschli
Barnabás, Kovács Roland, Fekete Patrik,
Lakatos Renátó, Kiss Roland, Sallai Atti-
la, Molnár Tamás.

VUK – körzet-
válogatottak tornája

2010. május 2-án délelõtt Székesfehérvá-
ron, a Sóstói Stadionban volt a VUK (Vi-
deoton Utánpótláskupa) második váloga-
tója. A megyét 5 körzetre osztották. A
Sárszentmiklós SE csapatából 15 labdarú-
gót választottak ki az elsõ fordulóban.

U7: Husvéth Ádám, Demeter Dániel, Deák
Soma, Németh Dániel.

U9: Németh Roland, Kranauer Gergõ, De-
ák Zala, Huszár Tamás, Huszár András.

U11: Brúzsa Sándor, Márkovics Dániel,
Vagyóczki Patrik, Rohonczi Gergõ, Mol-
nár Márk, Klazer Ferenc.

Labdarúgóink teljesítményét látva a játé-
kos-megfigyelõk vidáman jegyzeteltek.
Reméljük, minél többen bekerülnek a gá-
lára, amit a Videoton FC–Újpest FC baj-
noki mérkõzés elõtt rendeznek a stadion-
ban.

Gratulálunk, srácok!

Beszámolók a Sárszentmiklós SE utánpótlás játékosainak eredményeirõl
A beszámolókat írta: Pajor László edzõ, Sárszentmiklós SE

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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Pálfa–Bátaapáti 2-1
Pálfa SE: Wiszberger István, Pleck Róbert, Csányi Árpád, Orsós György, Farkas Vilmos,
Német Tibor, Tóth Zsolt, Csikó Gábor, Szilágyi László, Salamon József, Árnyos József.
Csere: Csányi Miklós, Lakos Attila, Orsós Dávid, Wiszberger Zoltán, Abonyi Lajos, Évinger
István.
Bátaapáti SE: Császár Gábor, Molnár Károly, Ömböli József, Tóth Norbert, Taba Bar-
na, Koleszár Csaba, Ruff Dániel, Zsók Attila, Turbuk Zoltán, Miklós László, Márton
Krisztián. Csere: Mester János, Tóth Attila, Faddi Máté, Komáromi László, Boros István.
Sárga lap: Tóth Zsolt, illetve Ruff Dániel. Góllövõk: Salamon József (2), illetve Miklós
László.
A következõ hazai mérkõzés Mórágy ellen május 23-án 17.00 órakor lesz.

Seregélyes–Cece
2-1 (1-1)

Seregélyes, 120 nézõ, vezette: Rémai
Zsolt.
Seregélyes: Ács, Polányi, Kosaras (Vach-
ler), Falvai, Pusztai, Polányi A. (Ladányi),
Kovács, Tömör, Benczik (Dvéri), Takács,
Belovai (Nagy).
Cece: Kimiti Z., Király L., Hegedûs Gy.,
Kimiti L. (Németh), Csuti, Klazer, Szabó
(Király G.), Horog, Lakatos, Bánóczki
(Csomai), Fülöp.
Seregélyesen nagyon rossz talajú pályán
kezdõdött a mérkõzés. Nagy iramban in-
dult a játék, csapatunk bizonyítani akarta,
hogy a múlt heti hazai vereség Lepsény el-
lenében csak egy botlás volt. 7. perc: Fülöp
lövését védi a kapus. 13. perc: Lakatos tá-
voli lövéssel veszélyeztet, de Ács a helyén
van. 20. perc: Kovács kerül gólhelyzetbe,
közeli lövése a kapu mellé száll. 22. perc:
hazai szabadrúgás, Tömör 22 méteres lö-
vését fogja Kimiti Z. 30. perc: nagy védelmi
hiba után Takács a hazaiaknak szerez ve-
zetést, 1-0. 37. perc: Kovács 22 méteres lö-
vése száll mellé. 39. perc: Bánóczki beadá-
sát Lakatos emeli a hálóba, 1-1. 42. perc:
Kovács szabadrúgását fogja Kimiti Z.
A második félidõt kettõs cserével kezdi
csapatunk. 48. perc: Tömör szabadrúgása
a sorfalról vágódik a mezõnybe. 56. perc:
Kovács szabadrúgása száll a kapu fölé. 61.
perc: Horog 16 méterrõl leadott lövése a
kapu mellé száll. 67. perc: Benczik közeli
lövését fogja a kapus. 72. perc: a frissen be-
cserélt Csomai a 16-osról a kapu mellé lõ.
75. perc: Németh beadását Csomai az
ötösrõl a kapu fölé fejeli. 77. perc: hazai
szöglet, Benczik beadását Takács lövi a há-
lóba, 2-1. 85. perc: Fülöp távoli lövése szál
a kapu mellé.
A hazai csapat szerencsével tartotta ott-
hon a három pontot, a döntetlen igazságo-
sabb lett volna.

Ifjúsági mérkõzés:
Seregélyes–Cece 2-1 (1-1)

Egyenlõ erõk küzdelmébõl a helyzeteit
jobban kihasználó hazaiak szerezték meg a
gyõzelmet. Góllövõ: Kovács Nándor.
Május 9-én (vasárnap) hazai pályán Sza-
badegyháza csapatát fogadjuk 15 és 17
órakor. Hajrá, Cece!

Pozsár László

Meghívó

Szeretettel meghívjuk a

2010. május 15-én, szombaton,
9 órakor kezdõdõ

ORSZÁGOS DÍJUGRATÓ
LOVASVERSENYRE.

A verseny helye: Arany János MSZ Alap,
Tavasz-major.

A verseny fõvédnöke: Varga Gábor országgyûlési képviselõ.
Versenyszámok:

B1a, B1b stílusverseny – kezdõ lovak és lovasok részére; B1c, B2 kate-
gória – nyitott ifjúsági verseny; B3 kategória – nyitott verseny; B4 ka-
tegória – Bálint László-emlékdíj; B4 kategória – Alapi Nagydíj.
A versenyszünetekben: a Mészáros család pónibemutatója, lovas–íjász
bemutató, huszárok bemutatója, mezõgazdasági gépbemutató, nép-
mûvészeti játszóház és kirakodóvásár, ugrálóvár! Egész nap póni-
lovaglási lehetõség!

Kulturális programok:
Mezõföld Népi Együttes – Alap, Arany László Általános Iskola gyer-
mektánccsoport – Alap, Ten Dance Tánccsoport (Radnai Zoltán) –
Alap, Ezüst folyó ékkövei – Vajta, Szerémi Zoltán – ír tánc, Németkéri
Német Nemzetiségi Táncegyesület.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági

bejelentések és
segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Sárszentmiklós–Baracs 0-0 (0-0)
Sárszentmiklós, 250 nézõ, vezette: Wittner
József.
Sárszentmiklós: Papp Z., Csanaki, Szabó
L., Papp A., Emperger, Szarka, Huber,
Salga (Gráczer B.), Markovics, Vámosi,
Král. Edzõ: Masinka László.
Baracs: Tóth, Vajda (Balogh), Horváth,
Antal, Timkó, Auer G., Prókai, Mészáros,
Ivacs, Csordás (Sebestyén), Csányi
(Právics). Edzõ: Horváth Zoltán.
Gyõzelem reményében vártuk a vendég-
csapatot, bár nem számítottunk könnyû
mérkõzésre. Szemmel láthatóan óvatosan
kezdett mindkét csapat, így az elsõ helyzet-
re egészen a 10. percig várni kellett.
Már a mérkõzés ezen periódusában lát-
szott, hogy a vendégcsapat a biztos védeke-
zésre fektette a hangsúlyt, melybõl a kife-
jezetten gyors csatáraik révén kívántak
kontrázni. Ennek következményeként, az
egyébként végig jól játszó Ivacs révén ki is
tudtak alakítani néhány igazán veszélyes
helyzetet.
Az elsõ játékrészben a játékvezetõ borzol-
ta a kedélyeket Szarka szabályos szerelése
után, melynél minden gondolkodás nélkül
felmutatta a piros lapot. Itt megjegyez-
ném, hogy ennél szabályosabb szerelést
ritkán látni, de az is hozzátartozik az igaz-
sághoz, hogy Péter a befújt szabadrúgásra
túlzottan vehemensen reagált. Meglátá-
som szerint, ha nincs ez a túlzott reakció,
még lapot sem kap.

Innentõl nehézzé tettük a mérkõzést, de
még emberhátrányban is támadásban ma-
radtunk. Több gólszerzési lehetõségünk
adódott, de a vendégcsapat kapusa, Tóth
szabályosan parádézott, megfogta a már
szinte lehetetlent is.

A Baracsi csapat, mint már említettem, a
kontrákra épített, és részükrõl is kimaradt
néhány igazán veszélyes lehetõség.

Igazságos eredmény született, egyik csapat
sem érdemelt gyõzelmet. Támadásaink
erõtlenek, fantáziátlanok voltak, nem volt
bennük átütõ erõ.

Az ezen a meccsen elveszített 2 pont külö-
nösen fájó, mivel Martonvásár megelõzött
bennünket a tabellán.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Baracs 1:1

Ez egy szintén igen fájó döntetlen, már
csak azért is, mert az egyenlítõ gólt a 89.
percben kaptuk. Az egész mérkõzés alatt
fölényben játszottunk, egy (a korábbiak-
hoz képest) még fiatalabb csapattal, de a
végén egy védelmi megingás miatt döntet-
lennel végeztünk.

Hétvégén Székesfehérvárra látogatunk a
Maroshegyhez, mely csapat igencsak mély
gödörben van, és szintén a gyõzelem remé-
nyében lépünk pályára.

Szabó Béla

A Roneko-csoport állása
1. Pálhalma 23 19 2 2 79-16 59
2. Bicske 23 16 4 3 54-18 52
3. Csákvár 24 16 1 7 62-31 49
4. Velence 23 14 5 4 54-21 47
5. Martonvásár 23 12 5 6 53-23 41
6. Sárszentmiklós 23 12 4 7 39-33 40
7. Kápolnásnyék 23 9 9 5 32-37 36
8. Kisláng 24 10 3 11 36-38 33
9. Maroshegy 24 9 3 12 34-54 30
10. Baracs 23 6 7 10 28-30 25
11. Bakonycsernye 24 7 3 14 23-44 24
12. Sárosd 24 6 2 15 19-36 20
13. Pusztavám 23 6 2 15 20-47 20
14. Pákozd 23 6 1 16 22-56 19
15. Polgárdi 23 4 7 12 24-56 19
16. Káloz 24 5 2 17 28-67 17

A Déli-csoport állása
1. Sárszentágota 21 15 2 4 73-33 47
2. Vajta 22 14 4 4 60-32 46
3. Kulcs 21 13 5 3 66-28 44
4. Perkáta 22 13 2 7 59-28 41
5. Zichyújfalu 21 10 4 7 48-27 34
6. Tác–Csõsz 21 10 3 8 41-42 33
7. Alap 21 9 4 8 44-34 31
8. Dunapentele 21 9 2 10 43-50 29
9. Nagylók 21 7 7 7 45-35 28
10. Besnyõ 21 8 3 10 48-43 27
11. Elõszállás 21 7 3 11 39-44 24
12. Soponya 21 5 6 10 28-37 21
13. Mezõkomárom 21 3 3 15 21-81 12
14. Kisapostag 21 - 2 19 14-115 2

A Femol-csoport
eredményei

Szabadegyháza–Dég 2-1 (1-0)

Gólszerzõk: Rapai, Jónás, illetve Molnár.
Ifjúsági mérkõzés: 5-0.

Rácalmás–Pusztaszabolcs 2-1 (1-1)

Gólszerzõk: Munkácsi, Antal, illetve Joó.
Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

Iváncsa–Enyingi VSE 3-1 (2-0)

Gólszerzõk: Kovács Z. (2), Kovács Zs., il-
letve Molnár. Ifjúsági mérkõzés: 0-2.

Seregélyes SE–Cece 2-1 (1-1)

Gólszerzõk: Takács (2), illetve Lakatos. If-
júsági mérkõzés: 2-1.

Aba-Sárvíz–Sárbogárd 2-1 (1-0)

Gólszerzõk: Gyuricza, Berengyán, illetve
Bõhm. Ifjúsági mérkõzés: 13-0.

Nagyvenyim–Adony 2-5 (0-1)

Gólszerzõk: Mészáros, Joó, illetve Tamon
(3), Králl (2). Ifjúsági mérkõzés: 3-4.

LMSK–Mezõfalva 1-4 (1-0)

Gólszerzõk: Hornyák, illetve Tauz, Szilva,
Cseke, Sági. Ifjúsági mérkõzés: 0-1.

Lajoskomárom–Mezõszilas 3-0 (2-0)

Gólszerzõk: Romhányi, Reichardt, Orosz.
Ifjúsági mérkõzés: 3-8.

A Déli-csoport
eredményei

Kisapostag–Dunapentele 2-4 (2-2)

Gólszerzõk: Szili, Komáromi, illetve Deli,
Berkes (2), Beretka.

Zichyújfalu–Kulcs 1-2 (0-1)

Gólszerzõk: Bondor, illetve Fehér, Had-
nagy.

Vajta–Alap 2-1 (1-0)

Gólszerzõk: Polyák, Oláh, illetve Imre. Ki-
állítva: Debreceni (Alap).

Perkáta–Elõszállás 1-0 (0-0)

Gólszerzõ: Reith. Kiállítva: Gódány
(Perkáta).

Tác-Csõsz–Sárszentágota 2-3 (1-1)

Gólszerzõk: Pál, Gerencsér, illetve Beke,
Molnár, Krajcsovics.

Nagylók–Mezõkomárom 12-2 (7-1)

Gólszerzõk: Nagy, Kucsera, Lendvai (3),
Bakos (4), Tóth (2), Szekeres, illetve
Hanák, Bellér.

Soponya–Besnyõ SE 3-0 (2-0)

Gólszerzõk: Roszkopf, Joó, Babai.

A Femol-csoport állása
1. Iváncsa 23 20 1 2 83-10 61
2. Szabadegyháza 23 18 2 3 78-28 56
3. Adony 23 15 6 2 62-25 51
4. Aba–Sárvíz 23 13 4 6 64-26 43
5. Sárbogárd 23 11 7 5 44-30 40
6. Pusztaszabolcs 23 11 5 7 48-45 38
7. Mezõfalva 23 12 1 10 58-40 37
8. Mezõszilas 24 9 3 12 34-60 30
9. Seregélyes 23 8 1 14 42-51 25
10. Dég 23 8 1 14 32-63 25
11. Lajoskomárom 23 7 4 12 44-60 25
12. Cece 23 7 4 12 33-57 25
13. Rácalmás 24 7 4 13 32-63 25
14. Enying 23 5 7 11 44-58 22
15. LMSK 23 4 3 16 32-72 15
16. Nagyvenyim 23 3 1 19 34-77 10

Nõi kézilabda-
mérkõzés:

SÁRBOGÁRD–
LOVASBERÉNY

2010. május 8-án
(szombaton) 14.00 órakor
az MGÁI tornatermében.

Jöjjön, nézze meg
az elmúlt évek hétszeres

megyei bajnokát,
a lovasberényi csapatot!
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EGYHÁZ ÉS IZRAEL
Hazánkfia könyvsikerérõl számolunk be az alábbi írással, amely a Reformátusok Lapjában je-
lent meg.
Tatai István egy közismert istenkeresõ családból, a Tatai családból származik. Sárbo-
gárdi születésû, itt járt iskolában, s a családi hatások mellett László János volt
sárszentmiklósi református lelkész és Szabó Imre ny. református lelkész vezették Õt Is-
ten szolgálatának útjára. 2005 novemberének elsõ vasárnapján a sárszentmiklósi refor-
mátus imaházban szolgált istentiszteleten. Akkor interjút is készítettem vele, amely
megjelent a Bogárd és Vidéke 2005. november 17-ei számában.
Az alábbi írással ajánljuk olvasóink figyelmébe Tatai István most megjelent könyvét.

Hargitai Lajos szerkesztõ

„Izraelnek nincs szüksége újradefiniálni
magát a holokauszt után, a történelmi egy-
házaknak annál inkább. Mi szorulunk rá
arra, hogy ebben a teológiai földrengésben
magunkat új, õszinte, biblikus újragondo-
lással és bûnbánattal határozzuk meg” –
fogalmazott Tatai István „Az egyház és Iz-
rael” címû kötetének bemutatása kapcsán
a 17. Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti-
vál kiemelt programján.
A Harmat Kiadó, a Kálvin Kiadó és a
Károli Gáspár Református Egyetem Kö-
zép- és Kelet-Európai Misszió Tanulmá-
nyi Intézete gondozásában megjelent
könyv több szempontból is jelentõs. Tatai
István széleskörû kutatást végzett, mint-
egy 50 magyar és 250 külföldi szerzõ több
száz munkáját tekintette át, illetve vette fi-
gyelembe a tanulmánya írásakor. A kuta-
tott anyag összesen nagyjából százezer ol-
dalt tesz ki. Írásaiban központi gondolat az
egyház bûnbánata és a teológiai jóvátétel
kérdése, de foglalkozik Izrael és az egyház
üdvtörténeti szerepével, a Római levél té-
maorientált magyarázatával, valamint ne-
uralgikus kérdések között a zsidómisszió
elfogadhatatlan és elfogadható lehetõsé-
geivel.
A kötetet Anne-Marie Kool is köszöntöt-
te, aki a második világháború vészterhes
kontextusairól beszélt: „Jelenleg Hollan-
diában egy olyan agresszív missziós hozzá-
állást is találunk a zsidó néppel szemben,
amely nem elfogadható. Ebbõl is látszik,
hogy egy meglehetõsen bonyolult kérdés-
hez kellõ érzékenységgel és bölcsességgel

fogott hozzá a író. Egyfelõl a bûnbánatra,
másfelõl a szeretetre összpontosítja az
egyén figyelmét, miközben az egyház in-
tézményét egyidejûleg buzdítja a párbe-
szédre és bizonyságtételre is” – fogalmazta
meg a missziológia professzora. Mint el-
hangzott, a szerzõ doktrinális és erkölcsi
felelõsségtõl inspirálva olyan õszinte útke-
resésre hívja meg az olvasót, amelyen a soá
utáni egyház a hagyományos, Izraelt meg-
vetõ teológia helyett egy új egyház–Izrael
korrelációs modellt keres, amiben Izrael
örök kiválasztása és szövetsége keresztyén
teológiai legitimitást nyer.
Az író saját könyvérõl és a problémakörrõl
így nyilatkozott: „A második világháború
utáni teológiai gondolkodást két jelentõs
földrengés rázta meg. Az egyik az egyház
holokauszt-elõidézéséhez kapcsolódó tan-
beli felelõsségének kérdése, hiszen az egy-
ház antijudaista teológiája, igehirdetése és
mûvészeti ábrázolása jelentõs hatást gya-
korolt a soá borzalmainak létrejöttében. A
másik pedig az újraalapított zsidó állam
problematikája: a hagyományosan önma-
gát „igazi Izraelnek” nevezõ egyház kény-
telen szembesülni a zsidó nép fennmara-
dásának tényével, azzal a lehetõséggel,
hogy Isten Izraelt mégsem vetette el,
hanem az Ábrahámnak adott õsi ígéretei-
hez és szövetségéhez ma is hûséges.”
Schõner Alfréd, az Országos Rabbiképzõ-
Zsidó Egyetem rektora szerint a „Korrelá-
ciós modellkeresés a poszt-holokauszt teo-
lógiában” alcím sokat feltételez. „Ez egy
nehéz, neuralgikus téma. Ahhoz, hogy

ezeket a súlyos kérdéseket összefüggései-
ben láthassuk, elengedhetetlen az a fajta
objektív, tudományos õszinteséggel átha-
tott nézõpont, amit Tatai István doktori
disszertációjában képvisel. Egyedülálló
összefoglaló mû, aminek minden egyes fe-
jezete külön kötetet érdemel. Nevezhet-
nénk akár olyan történelmi vázlatnak,
alapmûnek is, amire késõbbi korok keresz-
tyén, illetve zsidó kutatói támaszkodhat-
nak majd” – fejezte be beszédét a fõrabbi.

Szûcs Ferenc, az író egykori témavezetõje
szerint „Az egyház és Izrael” címû kötet
hézagpótló munka. „Az egyház számára
ideje tisztázni, hogyan is viszonyuljon Izra-
elhez, ennek az összes tehertételével és
merészségével együtt. A református, kálvi-
ni hagyományhoz alapvetõen hozzátarto-
zik a két szövetség egységének hangsúlyo-
zása, így érthetõ, hogy a szerzõ az egyház
felõl közelíti meg ezt a több ezer éves té-
mát” – mondta a teológus. Tatai István
konzekvenciáit végül – különbözõ szem-
pontok szerint – négy tézisben foglalta
össze. Tételeibe kimondja, hogy Izrael
nem tekinthetõ „a múlt üdvtörténeti relik-
viájának”. A misszió szempontjából hang-
súlyozza, hogy szükségünk van „bûnbánat-
ra, igazságunkat is felülmúló krisztusi sze-
retetre, és a Szentlélekért könyörgõ teoló-
giai újragondolásra”.

A könyv megjelenése kapcsán a témáról
kerekasztal-beszélgetés folyt, amit Szécsi
József, az Országos Rabbiképzõ–Zsidó
Egyetem professzora vezetett. A beszélge-
tés többek között rámutatott arra, hogy a
keresztyénség Krisztus-hirdetésének neu-
ralgikus pontja a „hogyan” kérdés helyes
megválaszolása, és az optimális missziói
gyakorlat.

A konferenciát a Kálvin Kiadó jóvoltából
dedikálás és kedvezményes könyvvásár
zárta.

P. D. G., 2010. május 2.,
Reformátusok Lapja

Együttmûködés a fiatalokért
Múlt héten a Move Béta Segítõ Szolgálatnál szerveztek képzést a Szinergia program kereté-
ben. A program egyik résztvevõjét, Ács Imréné Anikót kérdeztem a programról:
– A „Szinergia” program 2009. november 1-jén, az Új Magyarország Fejlesztési Terv kereté-
ben, a DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFÕISKOLA szervezésével indult meg 5 térség-
ben, így a sárbogárdiban is, melyrõl a korábbiakban már számot adtunk.
A mûhelymunkák, szakmai rendezvények azóta is heti-kétheti rendszerességgel kerülnek
megrendezésre. A program résztvevõi azon szakemberek (az oktatás, szociális, önkormányza-
ti, munkaügyi, civil szféra és a vállalkozói kör területérõl), akik munkájuk során napi szinten
találkoznak hátrányos helyzetû fiatalokkal, akik képzettségük illetve munkaerõ-piaci tapasz-
talatok vagy egyéb problémák miatt nem, vagy csak nehezen tudják megállni a helyüket az
oktatás területén, vagy a munka világában.
A programsorozat célja egy olyan rendezvénysorozat szervezése volt, mely segítséget, lehetõ-
séget nyújthat a térség szakembereinek a jövõben hosszú távú és gyümölcsözõ együttmûkö-
désre, a közösen felismert problémák sikeres kezelésére.

Hargitai Lajos
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3 HÓNAP
EGY DÁN NÉPFÕISKOLÁN

Vestjyllands Hojskole –
2010. szeptember 26–december 18.

A Mezõföld Népfõiskolai Társaság ismét lehetõséget kapott,
hogy 18 év feletti, angolul jól tudó magyar fiatalokat küldjön
ösztöndíjjal a dán Vestjyllands Hojskolera.
Ha szívesen tanulnál egy nemzetközi közösségben, érdekel a
fenntartható fejlõdés, és egy jól mûködõ demokrácia minden-
napjai, akkor jelentkezz!

Telefon: 06 (70) 4535 748, 06 (30) 3850 379,
e-mail: kishantos@enternet.hu.

Jelentkezési határidõ: 2010. május 21.

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

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!
Szakorvosok által végzett ingyenes vizsgálatok:!

VÉRADÁS 10–15 óráig!
Különbözõ programok egész nap!

Elérhetõség:
ÁMK Könyvtár és Klub, Sárbogárd,

Köztársaság út 175.,
tel.: 06 (25) 508 930 (hétköznap 9–15 óráig).

Szervezõk

Rendkívüli ballagás
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Tavaszi leves

Hozzávalók: 30-40 dkg csirkeaprólék, 4-5 szál sárgarépa, 3-4
fehérrépa, egy kis fej karfiol fele, 30 dkg zöldborsó, 3-4 db
újkrumpli, egy kis fej hagyma, egy gerezd fokhagyma, egy kis pa-
radicsom, egy szelet paprika, egész bors, só, levestészta.

A szokásos módon feltesszük fõni az aprólékot a sárga- és fehér-
répával. Az ízesítõket (hagyma, bors stb.) teaszûrõbe tesszük,
hogy könnyen kiszedjük a végén. Mikor félig megfõtt a hús, bele-
tesszük a karfiolt, a borsót és az újkrumplit. Végül levestésztát
fõzünk bele.

Tavaszi tojásragu

Hozzávalók: 40 dkg karfiol, 35 dkg sárgarépa, 75 dkg krumpli, 1
fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 8 fõtt tojás, 4 dkg vaj/mar-
garin, 3 dkg liszt, 1 tk. currypor, 6 dl zöldségleves, 1,5 dl fõzõtej-
szín, csipetnyi cukor, só, bors, 1 csokor metélõhagyma.

A karfiolt rózsákra szedjük, majd enyhén sós vízben kb. 5 percig
fõzzük. Hozzáadjuk a felkockázott sárgarépát, és további 5-6 per-
cig együtt pároljuk. Közben a krumplit meghámozzuk és cikkekre
vágjuk. Sós, forrásban lévõ vízben kb. 15 percig fõzzük, majd le-
szûrjük, lecsöpögtetjük. A kétféle hagymát finomra aprítjuk, és a
felhevített vajon üvegesre pároljuk. Liszttel és curryporral meg-
szórjuk, a levessel meg a tejszínnel apránként felöntjük, majd ál-
landó keverés mellett felforraljuk. Közben hozzáadjuk a leszûrt
karfiolt és sárgarépát. Sóval, borssal, cukorral ízesítjük. A meg-
tisztított fõtt tojásokat félbevágjuk, és óvatosan a zöldséges már-
tásba forgatjuk. A tojásragut a fõtt krumplival tálaljuk, és a felap-
rított metélõhagymával megszórva kínáljuk.

Tavaszi csirke

Hozzávalók: 1 közepes nagyságú csirke, sárgarépa, karalábé, 2
paprika, 2 paradicsom, 1 kg újburgonya, kevés vaj, só, 1 csomó
zöldhagyma, 3 dl tejföl, 1 csokor petrezselyemzöld, füstölt sajt.

A csirkét megtisztítjuk, feldaraboljuk. A zöldségeket szintén
megtisztítjuk, és apró kockákra vágjuk. A paprikát, a paradicso-
mot és a meghámozott (vagy ledörzsölt) újburgonyát felszeletel-
jük. Egy tûzálló tálat kivajazunk, és az aljára ráterítjük a burgo-
nyaszeleteket. Megsózzuk, rászórjuk a hagymát, majd hozzá-
tesszük a csirkedarabokat. Az egészet beborítjuk a zöldségekkel,
rálocsoljuk a tejfölt, végül megszórjuk apróra vágott petrezse-
lyemzölddel és reszelt sajttal. Szorosan lefedve, elõmelegített sü-
tõben megsütjük.

NAGYMAMA
RECEPTJEI

LATOLGATÁS EGY
FORDULAT KAPCSÁN
Valami történt itt, az biztos.
Az országot eddig irányító politikai csoport akkora pofont kapott,
hogy azóta is szédeleg, nem tud észhez térni. A nyolc éves beideg-
zés következtében most is olyan fennhéjázóan beszél, mintha
nem kapta volna meg ezt az istentelen taslit. Sõt, a média sem lát-
szik tudomásul venni azt, ami megtörtént. A rádió hírszolgáltatá-
saiban a volt kormánypártról ötször több hír hangzik el, mint a
Jobbikról, pedig ez majdnem ugyanannyi szavazatot kapott. Az
MSZP politikusait többször látom a tévében, mint Orbánékat.
Kitõl kapta a pofont a volt kormányerõ? Na, nem az ellenzéktõl!
A néptõl kapta. Pontosabban a választójoggal rendelkezõ embe-
rektõl, azoknak is csak majd kétharmadától. A maradék egyhar-
mad nem ment el. Nem volt kedve, nem érdekelte a dolog. Nem
értette az egészet. Beteg volt. Öreg volt. Akadályoztatva volt.
(Munka, utazás, családi ügy, alkoholmámor stb.)
Szóval, aki indíttatást érzett arra, hogy véleményt nyilvánítson, az
erõt vett magán, abbahagyta éppen folyó tevékenységét, megfele-
lõ módon felöltözött, gyalogosan, vagy jármû segítségével meg-
tett egy bizonyos távolságot, aztán szépen odatette az ikszet (vagy
keresztet) a szavazólap adott pontjára, és bedobta a borítékot az
urnába. Miért tette, miért nem, arra csak az eredményekbõl lehet
következtetni.
Az emberek nagyobbik része nem akarja, hogy az maradjon, ami
eddig volt. Nagyon nem akarja. Bizony, ez nem kis dolog.
Bámulva az eredményekrõl a tévében közölt térképet ugyancsak
leesett az állam. Nem hittem, hogy ilyen sokan elmennek. Úgy
gondoltam, hogy az emberek megutálták a politikát, eszükben
sincs elmenni. És bizony méltóztattak odajárulni. Azt hiszem, en-
nek örülni kell. A nép túlnyomó része súlyt fektet arra, hogy ki-
nyilvánítsa az akaratát. Tudva azt, hogy a magyarságot ötven éven
keresztül fásultságra, beletörõdésre nevelték, van okom igazán
csodálkozni ezen.
Számos kérdés megfogalmazódik sokunkban ezzel kapcsolatban.
Néhány példa:
1) Kevesebben lopnak-e ezután a közpénzbõl, és kik lesznek
azok?
2) Elgondolkodnak-e a volt fejesek az eredményen?
3) A Gyurcsányt ölelgetõ, õt tombolva ünneplõ ezreknek, az
MSZP-re szavazó százezreknek mi van most a fejében az eredmé-
nyek kapcsán? Lehet, hogy semmi?
4) Mit tud csinálni a szegény új kormánypárt?
5) Hány volt munkásõr, besúgó és Kádár-pártkatona követel
majd magának méltó pozíciót az új berendezkedésben arra való
hivatkozással, hogy õ húsz éve a Fidesz híve?
Mikor a szovjet csapatok teljesen kivonultak az országból, min-
denfelé népünnepélyek voltak, sõt Pesten az évfordulót is ze-
nés-táncos bulival ünneplik minden évben. A választás után vi-
szont semmiféle fáklyásmenet, népvigalom nem volt. Úgy látszik,
a nagy választási siker részesei nem mernek örülni.
A várható nehézségek ismeretében ezen nem is csodálkozhatunk.

(L. A.)

Heti idõjárás
A következõ napokban lényegi változás
nem várható hazánk idõjárásában. Csü-
törtökön és pénteken többfelé, ezt köve-
tõen már csak elszórtan lehet zápor, ziva-
tar. A hét végén átmenetileg csökken,
majd (a mostani számítások szerint) a jövõ hét elején ismét nö-
vekszik a csapadékhajlam. A légmozgás általában mérsékelt
marad.

www.metnet.hu

FELHÍVÁS
2010. május 15-én 11 órai kezdettel
a sárbogárdi Hõsök terén az emlékmûnél

koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk

a II. világháború befejezésének
65. évfordulója alkalmából,
melyre meghívjuk a város polgárait.

A HBE vezetõsége
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MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk kedves túratársainkat a

2010. május 16-án (vasárnap)

tartandó, immár hagyományos

rétimajor–örspusztai nyílt túrára.

Találkozás 9 órakor, a Halászati Múzeum elõtt.
A múzeum, a nádi iskola, a madármegfigyelõk stb. önállóan megte-
kinthetõk.
A túra végpontján szíverõsítõvel, borkorcsolyával, halászlével vár-
nak a vendéglátók: Killer Gáborék. Õk egyénileg is megközelíthetõk
(autó, kerékpár, autóbusz).
Az ebéd és a vendéglátás ára: 1.500 forint, amit a helyszínen kérünk
befizetni.
Ebéd elõtt megemlékezést tartunk egy éve elhunyt túratársunkról,
Plank Antalról.
A részvételi szándékot legkésõbb május 10-éig kérjük jelezni. Tele-
fon: 06 (30) 429 8964, e-mail: nemeth-pal@freemail.hu.

Városi bizottság, Sárbogárd

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

az Alapi Óvoda
hagyományos családi rendezvényére,

A CSALÁDI MAJÁLISRA!

A rendezvény idõpontja: 2010. május 8.

Programok

13.30–13.45: köszöntõ (programismertetõ,
a fõzõverseny indítása),

13.45–14.00: Táncos topogó (az Alapi Óvoda néptáncosainak
elõadása),

14.00–15.00: „Frederico” (énekes, zenés bábelõadás),

15.00–15.20: a cecei óvodások elõadása,

15.20–15.30: farsangi utólagos (az alapi iskola farsangi
mulatságának nyertes maskarái),

15.30–16.00: az Alapi Szociális Otthon lakóinak mûsora,

16.00–16.30: Csak egy Dance (az alapi iskola
táncosainak elõadása),

16.30–17.00: Népdalcsokor
(az Alapi Margaréta Nyugdíjasklub elõadása),

17.00–17.30: a fõzõverseny értékelése,

17.30-tól: tombola; a Mezõföld Néptáncegyüttes elõadása;
a Titán zenekar koncertje.

Kísérõprogramok: légvár, arcfestés; zsákbamacska, tombola; lán-
gos, fõtt kukorica; pizza és palacsinta; kávé, hûsítõ és gondûzõ ita-
lok; vattacukor; Kukta utca (fõzõverseny); kiállítás az óvodai
kézmûvescsoport munkáiból.

A programok közti zenét Bernáth Gábor biztosítja.

ESTE TÛZIJÁTÉK!

Nem ér a nevem!
(Angol népmese)

Négyen voltak jó barátok: egy barna kutyus, egy fehér cica, egy
szürke nyuszi, és egy pelyhes varjúfióka.
A kutyus egy kosárban lakott, bent a nagyszobában, és esténként
pislogva nézte a kandallóban pattogó tüzet. A cica a fáskamrában
lakott, a fáskamra sarkában volt egy halom szalma, esténként ab-
ba bújt bele, és nagyon szerette hallgatni a szalma zizegését. A
barna nyuszi a kertben lakott, egy bokor alatt ásott lyukat magá-
nak, éjszakánként ott aludt, és nagyon szerette a sötét kertet. A
varjúfióka a nyárfán lakott egy csinos varjúfészekben, és nagyon
szerette a susogó lombokat.
A négy barát jobbnál jobb játékokat talált ki: a kutyus pamutgom-
bolyagot hozott ki a nagyszobából, s a cicával labdázott, a nyulacs-
ka versenyt ugrált a varjúfiókával. Esténként elbúcsúztak egymás-
tól, s ki-ki ment a helyére aludni.
– Valami új játékot kellene kitalálni – mondta egyik reggel a
kutyus.
– De mit? – kérdezte a cica, a varjúfióka, meg a nyuszi.
– Gondolkozzunk! – mondta a kutyus.
És akkor gondolkoztak. Egyszer csak a kutyus felkiáltott:
– Kitaláltam! Játsszuk azt, hogy ma éjszakára helyet cserélünk!
– Ezt nem értjük! – mondták a többiek.
– Pedig egyszerû! – mondta a kutyus, és aztán elmagyarázta nekik,
hogyan kell helyet cserélni. Este így is történt. A kutyus a varjúfé-
szekbe ment, a cica a bokrok alá, a lyukba, a varjúfióka a fáskam-
rába, a szalma közé, a nyuszi meg be a nagyszobába, a kutyus
kosarába.
Aztán leszállt az éjszaka. Föltámadt a szél, szitált az esõ, és a hold
néha ki-kikukkantott a felhõk közül.
A nyuszi nem tudott elaludni. Pattogott a tûz, lobbant a láng, a
nyuszi reszketett.
A kutyus nem tudott elaludni. Zúgtak a lombok, fütyült a szél, a
kutyus reszketett.
A cica nem tudott elaludni. Nedves volt a lyuk, az esõ dobolt a bo-
kor levelein, a cica reszketett.
A varjúfióka nem tudott elaludni. Zizegett a szalma, a fáskamra
ajtaja nyikorgott a szélben, a varjúfióka reszketett.
– „Nem ér a nevem!” – gondolták egyszerre mind a négyen.
A hold ismét kikukkantott a felhõk közül … és mit látott?
A sötét udvaron összetalálkozott a barna kutyus, a fehér cica, a
szürke nyuszi, és a pelyhes varjúfióka. Csak nézték egymást. Az-
tán a kutyus megszólalt:
– Ez nem volt jó játék! Menjünk mindnyájan a helyünkre aludni,
aztán reggel, majd ha kisüt a nap, fogócskázunk!
És négyen négyfelé szaladtak, hogy ki-ki a helyére kerüljön.

(Átdolgozta: Bartócz Ilona)
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Május 8., 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 Ke-
rek Ferkó 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszom-
bat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.45 Mona Lisa mosolya 22.45
Hírek 22.50 Sporthírek 23.00 Gyász Jeruzsálemben 23.55 Dokuzóna 1.00
Koncertek az A38 hajón 1.50 Rajongó szerelem
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Slayers
– A kis boszorkány 10.25 Autómánia 11.05 Házon kívül 11.35 Híradó 11.50 Nõi
kézilabda – bajnoki döntõ 13.35 Forma-1 15.25 A dadus 15.50 Robin Hood 16.50
Sziki-szökevény 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Nekem 8 21.35 Ölve,
vagy halva 23.20 Az igazság napja 1.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a földrõl 6.25 TV2-matiné 8.30 Nickelodeon kedvencek 10.30
Mókás állatvilág 11.00 Szurikáták udvarháza 11.30 Doktorológia Leslie Nielsen
módra 12.00 Babavilág 12.30 A láthatatlan ember 13.30 A kiválasztott – Az
amerikai látnok 14.30 Rejtélyek kalandorai 15.30 Doktorok 16.30 Knight Rider:
Léteznek még lovagok 17.30 Trinity kórház 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35
Megasztár 5. – A válogatás 20.35 Az angyal 22.40 Lánglovagok 0.50 Tökéletes
másolat 2.45 Kalandjárat 3.10 Teleshop 4.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádió-
kabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30
Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A
kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye
20.52 Zene 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 9., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40
Katolikus válaszok 10.55 Törésvonal 11.10 A sokszínû vallás 11.20 Evangélikus
magazin 11.50 Evangélikus ifjúsági mûsor 12.00 Hírek 12.10 Sport7 12.40 Nyári
Zoltán énekel 13.10 Leonardo Vinci – A zseni származása 14.05 Hogy volt!? – Vá-
logatás 16.10 A beszéd kezdete 17.05 Panoráma 17.35 Magyarország története
18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás szabadsága
21.00 Mária szerelmei 22.50 Kultúrház 23.45 Innováció az emberért 0.15 Hírek
0.20 Sporthírek 0.25 TS – Motorsport 0.55 Magyarország története 1.25 Az
utókor ítélete 1.55 Panoráma 2.25 A sötétlõ Nap – Az 1991-es teljes
napfogyatkozás
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Slayers – A kis boszorkány
10.30 Trendmánia 11.00 Menetrend 11.30 Férfi kézilabda – bajnoki döntõ 12.00
Híradó 13.20 Magyar autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.10 Míg a halál el
nem választ 16.35 Banános Joe 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Én, a robot
22.10 Heti hetes 23.30 Kemény zsaruk 0.30 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 7.30
Nickelodeon kedvencek 9.20 Nagy vagy! 10.10 Két testõr 10.40 Világszám
11.10 Stahl konyhája 11.40 Kalandjárat 12.10 Borkultusz 12.40 Száguldó vipera
13.35 Hegylakó 14.40 Álomgyári feleség 15.35 Baywatch Hawaii 16.35 Truman
show 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Titkok könyvtára – A szent lándzsa-kül-
detés 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 A királyság 23.55 Psycho 3 1.25 Napló
2.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Emlékhelyek üzenete 9.05 Anyanyelve: magyar 10.04 Reformá-
tus istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika
12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.05 Rádiószínház 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Május 10., 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 17.40 Don
Matteo: Halál hajnalban 18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.30
Montalbano felügyelõ 23.20 Prizma 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.45
Memento 23.55 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 Kung-fu 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25 Mó-
nika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Gyõzike 22.20 Showder Klub 23.30 Poker After Dark 2009 0.25 Reflektor 0.40
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 10.20 Teleshop 11.25 Sztár születik
13.25 Kvízió 14.55 Lessie 15.25 Capri – Az álmok szigete 16.25 Bûbájos boszor-
kák 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 A vér kötelékei 3.25 Magellán 3.50 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 Az evangélikus 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 20.26 Zene 20.30 Kultúr-
kör 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 11., 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 17.35 Don Matteo: Kese-
rû pohár 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 Suttogások a sötétben
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 Zsarulesen 2 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
A mentalista 22.15 A Grace klinika 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.50 Reflektor 0.10 Parti gimi
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.30 Laura – Átok a
Riviérán 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 15.25 Capri – Az álmok szigete 16.25 Bûbájos
boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.25 Gladiátor 0.30 Így készült a Robin hood címû film 1.00
Tények este 1.30 Kisvilma – Az utolsó napló 3.20 Babavilág 3.45 Animációs fil-
mek
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 12., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Ez történt ma
reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 Don Matteo:
Lopott szerelem 18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este 21.30 Sze-
relmem Szarajevo 23.05 Prizma 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Memento
23.40 Teadélután 0.30 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.25 Túlélõk háza 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Gyilkos cápa vs. óriáspolip 23.10 Mentõosztag 1.10 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 10.20 Teleshop 11.25 Pokoli tévéto-
rony 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 15.25 Capri – Az álmok szigete 16.25 Bûbájos bo-
szorkák 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 Mercy angyalai 23.30 Szellemekkel
suttogó 0.30 Tények este 1.00 A guru 2.30 Két testõr 2.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.21 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁR-
EGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, 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 8., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Futball 13.00 Lapszem-
le 15.00 Hastáncfesztivál (ism. 50’), A lepráról (ism. 90’) 19.00
Lapszemle 20.00 Hangverseny az evangélikus templomban (60’),
Mesemondás Cecén — teljes (60’)
Május 9., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Hastáncfesztivál (ism.
50’), A lepráról (ism. 90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Miklósiak a
Puskás Akadémián (40’), Az új KRESZ-rõl (30’), Fúvósbál (ism.
40’) 19.00 Heti híradó 20.00 Áhítat Sáregresen (ism.)
Május 10., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hangverseny az evan-
gélikus templomban (60’), Mesemondás Cecén — teljes (60’)
13.00 Heti híradó 15.00 Futball 19.00 Heti híradó 20.00 Majális
Sárbogárdon és Vajtán (kb. 30’), Kézilabda: Sárbogárd–Lo-
vasberény (nõi, 60’) és Sárbogárd–Rácalmás (férfi, 60’)
Május 11., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Áhítat Sáregresen
(ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Majális Sárbogárdon és Vajtán (kb.
30’), Kézilabda: Sárbogárd–Lovasberény (nõi, 60’) és Sárbo-
gárd–Rácalmás (férfi, 60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés
Május 12., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00
Heti híradó 15.00 Ballagás a gimnáziumban (60’), Májfaállítás
Cecén (60’), Dr. Kellner Józsefné helytörténeti elõadása (60’)
19.30 Lapszemle 20.00 Futball: Cece–Sz.egyháza (100’) és
S.bogárd–Nagyvenyim (100’)
Május 13., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Futball: Cece–Sz.egy-
háza (100’) és S.bogárd–Nagyvenyim (100’) 13.00 Lapszemle
15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle 20.00 Áhítat Sáregresen
(ism.)
Május 14. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Ballagás a gimnázium-
ban (60’), Májfaállítás Cecén (60’), Dr. Kellner Józsefné helytör-
téneti elõadása (60’) 13.00 Lapszemle 15.00 Áhítat Sáregresen
(ism.) 19.00 Lapszemle 20.00 Testületi ülés

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalun-
kon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mû-
sorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A
mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorvál-
toztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök 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 13., 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 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 Ez történt ma reggel 16.25
Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 Don Matteo: A szív kisiklásai
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 A mintaférj 23.05
Kassza 0.25 Prizma 0.40 Hírek 0.45 Sporthírek 0.50 Memento 1.00 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 14.30 A virginiai férfi 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.15 A királynõ – Miss World és Miss Universe Hungary 2010 0.10 Európai idõ
0.30 Helyszíni szemle 1.25 Reflektor 1.40 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 10.20 Teleshop 11.25 Zálogocska
13.25 Kvízió 14.55 Lessie 15.25 Capri – Az álmok szigete 16.25 Bûbájos boszor-
kák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.25 Anyám nyakán 23.15 Painkiller Jane 0.15 Tények este
0.45 GSG 9 – Az elit kommandó 1.35 Segíts magadon! 2.00 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 14., 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 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti
híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 Don Matteo: A 23. pont 18.35
McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.00 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.30 A lány és a farkasok 23.20 Prizma 23.35 Hí-
rek 23.40 Sporthírek 23.45 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 14.20 Virtuális vagyonszerzõk 16.25 Rubi, az elbûvölõ ször-
nyeteg 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék 0.20 Reflektor 0.40 Itthon
1.00 Odaát 1.50 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.20 Howard, a
kacsa 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 15.25 Capri – Az álmok szigete 16.25 Bûbájos
boszorkák 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 2.20 Csillagközi romboló 3.10 Ale-
xandra pódium 3.35 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 A baptista egyház félórája 14.05 Arc-
vonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB 238R típu-
sú 4 x 51 W-os CD-s autórádió, illetve egy alig
használt, szép állapotban lévõ Padovano Parma,
45-ös munkavédelmi félcipõ. A szabványoknak
megfelelõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06 (30)
386 4133.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
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)

LAK6 Stúdió: Eladó ingatlanok Sárbogárdon és
környékén, vásárlóknak ingyenes szolgáltatások.
Ingyenes hitelügyintézés! Biztosítások a biztosítók
összehasonlításával. Értékbecslés. Mindent egy
helyen! 06 (30) 491 5363.
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)

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)

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) 453 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)

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)

Alapi Szélrózsa Falatozóba pecsenyesütésben jár-
tas szakképzett pultost keresek! 06 (30) 929 4932.
(276647)

Cecén központhoz közel ház eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 500 5529. (276696)

Többfajta paprika, paradicsom palánta kapható.
Tinódi u. 21. 12 óra után. (276697)

Árpád-lakótelepen kétszobás, második emeleti
lakás kiadó! 06 (20) 923 0973. (276694)

Ady-lakótelepen második emeleti erkélyes lakás
eladó. 06 (20) 279 8071.
Mozgó fagylaltárust keresek 06 (20) 254 0399.
(276688)

Sárbogárd központjában kétszobás házamat pa-
nelra cserélném, elsõ emeletig. Rattan ülõgarnitú-
ra, gyermekbútor eladó. 06 (30) 304 1440. (276687)

Kiadó kétszobás lakás. 06 (30) 863 5196. (276682)

Sárbogárd központjában 50 m2-es, 4. emeleti,
részben felújított panellakás eladó. Telefon: 06 (30)
916 2373.
ERDÉRT típusú faház, 38 m2 alapterülettel eladó.
06 (30) 532 6170

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi
gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,
3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

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

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.)

Suzuki Barta Márkakereskedés ésSuzuki Barta Márkakereskedés és
Márkaszerviz munkatársat keresMárkaszerviz munkatársat keres

SZERVIZVEZETÕSZERVIZVEZETÕ
munkakörbe sárbogárdi telephelyére.munkakörbe sárbogárdi telephelyére.

Elvárás: felsõfokú szakmai végzettség, jóElvárás: felsõfokú szakmai végzettség, jó
kommunikációs készség, nagy munkabírás.kommunikációs készség, nagy munkabírás.

Jelentkezni fényképes, részletesJelentkezni fényképes, részletes
szakmai önéletrajzzal aszakmai önéletrajzzal a

suzukibarta@suzukibarta.husuzukibarta@suzukibarta.hu
címen lehet.címen lehet.

Érdeklõdni a 06 (25) 50-80-80-asÉrdeklõdni a 06 (25) 50-80-80-as
telefonszámon.telefonszámon.



NOSZTALGIA-NOSZTALGIA-
DISZKÓDISZKÓ

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 Iskolaa Mészöly Géza Általános Iskola
aulájába, aholaulájába, ahol

NOSZTALGIADISZKÓT rendezünkNOSZTALGIADISZKÓT rendezünk
RETRO DIVATBEMUTATÓVAL.RETRO DIVATBEMUTATÓVAL.

Lemezlovasunk a SárbogárdonLemezlovasunk a Sárbogárdon
a 70-es, 80-as években jól ismert ésa 70-es, 80-as években jól ismert és

kedveltkedvelt
MAJDÁN ERVIN lesz!MAJDÁN ERVIN lesz!

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

Bevételünket az iskola alapítványánakBevételünket az iskola alapítványának
ajánljuk fel.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, Sárszent-
miklós

„Helyben a helyiekkel a helyiekért”
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Nyílt
tér

Flórián-nap a tûzoltóságon
A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóságon hétfõn reggel ünnepélyes ál-
lománygyûlést tartottak. A köszöntõ elõtt
egyperces tiszteletadással emlékeztek az
elmúlt héten váratlanul elhunyt kollégá-
jukra, a 46 éves Fekete János tûzoltó fõ-
törzsõrmesterre.

Varga Zoltán parancsnok köszöntötte ez-
után az állományt, s méltatta az esemény
jelentõségét. Ezt követõen parancsnoki el-
ismerésben részesítette a munkájukat jól
végzõ tûzoltókat.

Az „Év Tûzoltója” címet Ragyamóczki Ist-
ván tûzoltó fõtörzsõrmesternek adomá-
nyozták a tûzoltóság nevében.
Sárbogárd város képviselõ-testülete az
„Év Tûzoltója” elismerést Kovács Gábor
tûzoltó fõtörzsõrmesternek adományozta.
A díjat és az ezzel járó jutalmat Juhász
János polgármester adta át.

Hargitai Lajos

Gondolkodjunk!
Volt kedvenc fõnököm mondogatta ró-
lam: „Az Edit mindent tud, amit nem, az
nem érdekes.” Kevesen vagyunk e hazá-
ban, akik már tudják, hogy 2010. június
1-je és 21-e között általános mezõgazdasá-
gi összeírás lesz. Természetesen én is részt
veszek benne, mint összeíró – kezdem ma-
gam úgy érezni, mint egy régi filmben a ju-
goszláv partizánok: ott vagyok minden
kilométerkõnél.
Egy ilyen komoly feladatra fel kell készül-
ni, ezért egy barátnõmnél összegyûltünk
négyen, és értelmeztük, sõt, kitöltöttük a 8
oldalas kérdõívet. Amellett, hogy roppant
jól szórakoztunk (ettünk, ittunk), azért há-
rom óra múlva egy-két kérdõjel még ma-
radt a nyomtatványon. Majd a felkészítõ
megbeszélésen azokat tisztázzuk.
Otthon jutott eszembe: mi fel leszünk ké-
szítve, de ki készíti fel a tisztelt lakosságot?
Visszahúzódó módon rögtön illetékesnek
éreztem magam: majd én.
Elõször is mindenki készüljön fel arra,
hogy a fent említett idõszakban összeíró
keresi fel szerény hajlékát. Lesz igazolvá-
nyunk, aminek felmutatásával kérünk be-
bocsátást, hogy a feladatunkat elláthassuk.
Három kérdéssel támadjuk le a védtelen
állampolgárt: 1. Van állatállomány? 2.
Használ földterületet? 3. Nyújt mezõgaz-
dasági szolgáltatást? – Ezek a „bemelegí-
tõ” kérdések, itt dõl el a delikvens meg az
összeíró további sorsa.
Városi leányként van egy kérésem: tessék
velem hektárban és négyzetméterben érte-
kezni, sõt az sem ártana, ha a helyrajzi szá-
mokat, illetve a MEPAR (Mezõgazdasági
Parcellaazonosító Rendszer) blokkazono-
sító számát addigra mindenki megtanulná,
vagy „kéz alá” készítené.
Lesznek izgalmas kérdéseim a gazdaság
munkaerejére, földterületére, a szántó
hasznosítására, az ültetvényekre, az állat-
állományra vonatkozóan, sõt hajt a kíván-
csiság a mezõgazdasági termelési módsze-
rek vonatkozásában is, a téli talajtakarás-
tól a trágyatárolásig.
Abban bízom, hogy mire az összeírással
végzek, kikupálódok falusivá. Sokat tanul-
hatok az emberektõl.
Végezetül már csak egy tisztázandó dol-
gom van: a mezõgazdasági összeírásban
nincs szabadon választott gyakorlat, az
adatszolgáltatás kötelezõ.

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

TÓTH MIHÁLYNÉ
Tercsi néni

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.

Külön köszönet a Szentlélek
Temetkezés dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Kemény volt
a föld

Olvastuk az újságban, a Nyílt tér rovatban
a közmunkával kapcsolatos kritikát arról,
hogy lassan ment az ásás a fõutca sarkán.
Ez igaz, de annak az volt az oka, hogy na-
gyon kemény volt a föld, még az ásó is bele-
törött. Mi igyekszünk jól végezni a dolgun-
kat, ha lehet. Ez másnak se ment volna
jobban.

Közmunkások

Kérdezték
Nem volt szocimajális!

Minden évben volt eddig szocimajális. Ér-
dekes, ez az idén elmaradt. Mi lehet az
oka? Elfogyott a szegfûs lufi a pártirodán?
Vagy belefáradtak a fiúk?

Volt szoci

Mire emelték
a szemétdíjat?

Ezer forinttal emelték a szemétdíjat. Ezt
megszavazta a testület. A nagy szegénység-
ben csak a közszolgáltatók veszik a bátor-
ságot, hogy ekkorát emeljenek, de mi len-
ne az elfogadható indoka az egyharmados
emelésnek? Talán azért, mert a fõnök az
alpolgármester?
A másik, ami szúrja a szemünket, hogy pa-
pírgyûjtõ állványokat raktak ki, hogy abba
tegyék a papírt a népek. Meddig fog az ki-
tartani? A használatra se egészen megfele-
lõ. Na, és elcsúfítja a környezetet. Fõleg,
amikor a környéke terítve lesz szeméttel,
reklámújságokkal. Nem biztató jövõ!

Boros

Mikor lesz tiszta a
kerékpársáv?

Lassan már itt a nyár, a kerékpársávot vi-
szont még nem tették rendbe a téli idõjárás
után. Ez kinek a feladata? Nem csak a vá-
rosközpontot kéne takarítani! Vagy a Bo-
gárdi Napokat várjuk?

Kerékpárral közlekedõk

Köszönjük!
Gábris István képviselõ az Árpád-lakóte-
lepen a parkoló kialakításához díjmente-
sen hozott 10 m3 földet. Id. Nagy László
vállalkozó a föld elterítéséhez gépet bizto-
sított. Mindkettõjüknek köszönjük az ön-
zetlen segítséget.

Az Árpád-lakótelep lakói

Köszönet
Pintér István (Töbörzsök, Tüzér u. 22.
szám alatti) lakosnak, aki megtalálta és ön-
zetlenül visszaszolgáltatta a Penny elõtt el-
veszett mobiltelefonomat!


