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Évrõl évre többen tesznek sikeres nyelvvizsgát az iskolából. Ebben a
tanévben eddig hatan vették ezt az akadályt sikerrel. Alapfokú an-
gol „C” típusú nyelvvizsgát szerzett Dicsérdi Ádám, Gremsperger
Bence, Husvéth Zsolt és Kiss Nikolett a 8. a osztályból, „A” típusút
pedig Killer Richárd és Bereznay Benjamin, szintén a 8. a osztály-
ból. (6. oldal)

Idegen nyelvi sikerekIdegen nyelvi sikerek

Gyõzelmi örömünnepGyõzelmi örömünnep

BajnokságotBajnokságot
nyertek a fiúk!nyertek a fiúk!
A sárbogárdi VAX férfiA sárbogárdi VAX férfi
kézilabdacsapat utolsó itthoni mérkõ-kézilabdacsapat utolsó itthoni mérkõ-
zésén fölényes gyõzelmet aratott a Rácalmászésén fölényes gyõzelmet aratott a Rácalmás
csapata ellen. Ezzel megnyerték a bajnokságot.csapata ellen. Ezzel megnyerték a bajnokságot.

(10. oldal)(10. oldal)

Hetvenmillió a Hétszínvirágnak
Hetvenmilliót nyert pályázaton fejlesztésre az abai Hétszínvirág
Óvoda az új, kompetencia alapú oktatás-nevelés bevezetésére.

(2. oldal)

Az alapi óvodában minden évben megrendezik az
egész falut megmozgató családi majálist. Az idén
is volt sok színes mûsor, fõzõverseny a gyerekek és
felnõttek örömére. (12. oldal)

CsaládiCsaládi
majális Alaponmajális Alapon
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A laboratóriumról az üzemeltetõ
A Bogárd és Vidéke 2010. április 29-ei számának 20. oldalán talál-
ható, „Elszabotálták a labort?” címû cikkhez az alábbi választ
kérjük közzétenni a lakosság hiteles tájékoztatása érdekében,
amennyiben Önöknek a tények is számítanak:
Társaságunk, a FUTURELAB Hungary Kft. 2004. január 1-jei
hatállyal kötött közremûködõi szerzõdést a Fejér megyei Szent
György Kórház egészségügyi szolgáltatóval. A FUTURELAB
Hungary Kft. a FUTURELAB sárbogárdi laboratóriumot (Sár-
bogárd, Ady Endre út 79.) a fenti közremûködõi szerzõdés alap-
ján, érvényes mûködési engedély birtokában, mint közremûködõ
üzemeltette.
A közremûködést kérõ intézmény a Fejér megyei Szent György
Kórház volt, mely 2010. április 16-ai hatállyal felmondta a közüze-
mi szerzõdésünket az épület rekonstrukciójára való hivatkozás-
sal, ezért az üzemeltetést megszüntettük.
A kórház – a sárbogári önkormányzattal egyeztetve – a sárbogár-
di Tompa Mihály u. 2. szám alatt biztosítaná a laboratórium üze-
meltetését a rekonstrukció befejezéséig.
Jelenleg a Tompa Mihály utcai rendelõ nem szerepel telephely-
ként a kórházzal kötött szerzõdésünkben. Mûködési engedélyün-
ket a kórházzal kötött közremûködõi szerzõdésünk új telephelyre
vonatkozó módosítása után tudjuk az illetékes ÁNTSZ-tõl meg-
kérni, tekintettel arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás gyakori-

ságának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélye-
zési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendelet szerint a
kérelemhez mellékelni kell közremûködõ egészségügyi szolgálta-
tó igénybevétele esetén a közremûködésrõl szóló szerzõdést (elõ-
szerzõdést).
Erre vonatkozóan a kórháztól még megkeresést nem kaptunk,
azonban társaságunk együttmûködésre kész, és a betegellátást –
amint annak jogszabályi és technikai feltételei adottak – az új te-
lephelyen biztosítani kívánja.
Visszautasítjuk az újságcikk azon megjegyzését, mely szerint szá-
munkra „kényelmesebb”, hogy nem mûködtetünk jelenleg Sár-
bogárdon laboratóriumot. Tájékoztatjuk, hogy az Ön feltételezé-
seivel ellentétben „üzlet” sincs benne. Számunkra jelentõs költsé-
get és bevételkiesést jelent, hogy a székesfehérvári telephelyün-
kön kell a sárbogárdi betegek vizsgálatait elvégezni, ahova térí-
tésmentesen szállítjuk a sárbogárdi háziorvosok által levett vizs-
gálati anyagokat.
Célunk és érdekünk is a helyzet mielõbbi rendezése. Egyben tisz-
telettel jelezzük, hogy kapcsolatunk a Fejér megyei Szent György
Kórházzal töretlen, és lehetõségeinkhez mérten a jövõben is min-
denben támogatni kívánjuk a szolgáltató elképzeléseit, céljait.

Tisztelettel: Szekeres Júlia és dr. habil. Kalocsai Renátó ügyvezetõk,
FUTURELAB Hungary Kft.

Igen, nekünk a tények számítanak!
… és nem a mellébeszélés. A lakosság hite-
les tájékoztatása érdekében számtalan tu-
dósítás jelent meg lapunkban február vége
óta, amióta tudomásunkra jutott, hogy a
rendelõintézet felújításának idejére a la-
boratóriumot be akarják vinni Székesfe-
hérvárra. Célunk az volt, hogy ettõl a tér-
ség lakossága számára rendkívül kényel-
metlen megoldástól híradásaink segítségé-
vel is „eltántorítsuk” a szolgáltatót. Az
üggyel kapcsolatos illetékeseket megszó-
laltattuk, s bizony minden jel arra utalt,
hogy valamiért eredeti elképzelésükön
nem nagyon akarnak változtatni.

Voltak egyeztetések, ígéretek, amelyek
sorra nem teljesültek.

A felelõsséget lehet kenni ide-oda, de hát a
Futurelab Hungary Kft. a közvetlen üze-
meltetõ. S mint szolgáltató, kötelessége
lett volna idõben tájékoztatni a pácienseit,
ügyfeleit a várható változásról. Ennek elle-
nére ezt egészen mostanáig nem tette meg
a cég – s most az újságon kérik ezt számon?

Ne feledjék: közpénzbõl végeznek köz-
szolgáltatást, s annak színvonaláért elsõ-
sorban õk felelõsek, nem csak a kórház,
vagy a fenntartó megyei önkormányzat. A
tények azt mutatják, hogy február óta se a
kórház, se az üzemeltetõ nem törte magát
azért, hogy Sárbogárd és térsége lakossá-
gának betegellátását a rendelõintézet
felújításának idejére megoldják.

Ha annyira veszteséges a laboratórium,
mégis miért törték magukat érte? Miért
kellett privatizálni az egészségügy egyik
igenis (!!!) nyereségesen mûködtethetõ ré-
szét: a laboratóriumot? De ha már privati-
zálták, akkor legalább minõségi szintû
legyen az ellátás!
Nagyon várjuk már, hogy az egészségügy-
ben is történjen valami változás, s végre
nevéhez illõen betegségügybõl valóban
egészségüggyé váljon ez a közszolgáltatás.
Bízunk abban, hogy mindezek után való-
ban céljuk és érdekük lesz a helyzet mi-
elõbbi rendezése.

Hargitai Lajos

Kompetencia alapú neveléssel az abai Hétszínvirág Óvodában
Az Aba–Soponya Közoktatási Intézményi
Társulás a TÁMOP-program keretében
nyert közel 70 millió forintot a kompeten-
cia alapú oktatás–nevelés bevezetésére.
Ez a Hétszínvirág Óvoda számára közel 7
millió forintot jelent.

2009 õszétõl a pályázat megvalósításában
a Búzavirág csoport vesz részt, 26, fõleg
nagycsoportos korú gyermekkel, Borné
Jakubik Márta és Csapóné Horváth Judit
óvodapedagógusok irányításával.

A TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú ok-
tatás bevezetése az Aba–Soponya Közok-
tatási Társulás intézményeiben” címû pá-
lyázat kötelezõ eleme két 1 hetes óvodai
témahét anyagának kidolgozása, és meg-
valósítása, amelyek a víz illetve a Föld té-
makörökhöz illeszkedve a farsang ünnep-

köréhez, valamint a madarak és fák
napjához kapcsolódnak.
Ezek feldolgozásának már sok évre
visszamenõ hagyománya van az intéz-
ményben, de a kihívást az jelentette a
számukra, hogy a régi hagyományt meg-
tartva új elemekkel ötvözzék mindazt az
élményt, amely ezekre az idõszakokra
korlátozódik.
A témaheteket, innovációkat a Búzavi-
rág csoportban dolgozó két bevont pe-
dagógus dolgozta ki.
Az idei nevelési évtõl elkezdett gyakor-
lati munka tapasztalatai jók, a gyerekek
komplex képességei jól alakulnak, ezál-
tal könynyebben alkalmazkodnak majd
az iskolai oktatáshoz.

Abai Hétszínvirág Óvoda
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Egészségpark a Sárszentmiklósi ÁMK-ban
Az „Egészségparknak” már múltja van –
idén (május 7-én) harmadszor került meg-
rendezésre a miklósi klub és könyvtár
udvarán.

Az egészségügyi statisztikák szerint Ma-
gyarországon sok betegség – különösen a
szív-, a keringési és a daganatos betegsé-
gek – súlyosabb lefolyású, és gyakrabban
végzõdnek halálozással, mint az európai
átlag esetében. A tavalyi rendezvényen
mért adatok alapján a vérnyomás-, vércu-
kor-, koleszterinszint-, csontritkulás-, lá-
tásvizsgálaton résztvevõk egynegyedének
eredménye eltért az egészséges szinttõl.
Ebben nagy szerepe van a késõi felisme-
résnek. Ez bizonyítja a szûrõvizsgálatok
fontosságát.

Tudatosabb egészségszemlélettel az em-
berek sokat tehetnek saját egészségük
megóvásáért odafigyeléssel, életmódvál-
tással, szûrõvizsgálatok igénybevételével.

Az „Egészségpark” az egészséges élet-
módhoz kapcsolódó számtalan rendez-
vénytõl abban különbözik, hogy nemcsak
hirdeti a helyes út választását, hanem
konkrét segítséget ad. Az „Egészségpark”
a szûrõvizsgálatokat helybe hozta azért,
hogy minél több embernek legyen lehetõ-
sége kellemes körülmények között minél
többet megtudni saját szervezetének
egészséges, vagy éppen attól eltérõ állapo-
táról. Természetesen ez olyan program,
ahol a gyerekek és a szülõk is sokféle infor-
mációt, szórakozási lehetõséget, játékot és
szándékaink szerint egészségüket szolgáló
termékeket is találtak. A napot az iskolá-
ban az egészség témája köré felépített hét
elõzte meg, készítette elõ.

Pénteken a gyerekek és a résztvevõk teljes
kiõrlésû gabonából készült ételeket, gyü-
mölcsös és zöldséges finomságokat kóstol-
hattak. Megízlelhették a zöldséges és ma-
zsolás rizs kellemes zamatát.

A felnõttek receptversenyének gyõztese
Erõs Györgyné Marika néni lett salátakü-
lönlegességével. Õ Sárbogárd címerét is
elkészítette számunkra tésztából, mely
megtekinthetõ a könyvtárban.

Az Írisz hastánccsoport fellépése és a gye-
rekek tánca színesítette a programot.

A résztvevõk az alábbi vizsgálatokon ve-
hettek részt:
– légzésfunkció-, COPD-mérés – dr. Lévai
Katalin;
– neurológiai vizsgálat – dr. Tóth Tímea;
– urológia, PSA-mérés – dr. Rácz Lajos,
dr. Rácz Lajosné;
– érsebészeti konzultáció – dr. Mikola Jó-
zsef;
(Ezen vizsgálatok segítõi és támogatói a
Pfizer Kft. és munkatársai, Puskásné Antal
Tímea hatékony közremûködésével.)
– vércukor-, koleszterinszint-mérés – Ke-
resztes Andrea, az ÁNTSZ egészségneve-
lõje, Ciocanel Diána védõnõ, Princzes Éva
védõnõ;
– Shüssler arcdiagnosztika: Dörmer Zita
védõnõ, Lakatos Tiborné védõnõ, Kovács
Istvánné védõnõ;
– számítógépes szemvizsgálat – Nagy Ti-
bor;
– számítógépes talpvizsgálat – Peditopán
Kft.
Minden szakembernek köszönjük a mun-
káját! Köszönet az Arcadia Kft.-nek és az
Eurest Kft.-nek, valamint a támogató
gyógyszertáraknak: Korona, Rézkígyó,
Unicornis.
A rendezvény sikeréhez hozzájárult:
– Szilágyi Béla, a Fõtéri cukrászda tulajdo-
nosa, aki biztosította a sátrat, melyben
egyes mérések, vizsgálatok zajlottak;
– Rigó László a pavilonokat adta erre a
napra kölcsön számunkra;
– Farkas Pista bácsi, aki évek óta rendelke-
zésünkre bocsátja a nagy ponyvát, mely ár-
nyékot ad a résztvevõknek;
– a Sárszentmiklósi Katolikus Megújulá-
sért Alapítvány, mely a gyümölcsöket és
zöldségféléket adta erre a napra, és Örké-
nyi Béláné Julika, aki a friss árut összeválo-
gatta és kiegészítette.
Köszönet az ÁMK munkatársainak és csa-
ládjainknak (Kõmûves, Huszár, Csatári) a
tevékeny, segítõ munkáért!

Csatáriné Somogyvári Erzsébet

XV. jubileumi „BRUZSA MIKLÓS-EMLÉKTORNA”
2010. május 29.
A sárbogárdi és környékbeli

általános iskolák
labdarúgó-

válogatottjainak tornája

Helyszíne:
a Sárszentmiklós SE

sporttelepe.

Program
8.00 megemlékezés a sírnál –

virág elhelyezése;
8.15 sorsolás;
8.30 ünnepélyes megnyitó;
8.45 ritmikus gimnasztika zenére;
9.00–13.00 ifjúsági csoportmérkõzések;

ÖREGFIÚK TORNÁJA Bruzsa Miklós tanítvá-
nyának, Májer Lajosnak az emlékére – részt-

vevõ csapatok: Videoton Öregfiúk (UEFA-
csapat), MTK Öregfiúk (Fülöp Ferenc vezeté-
sével), Miklósi Öregfiúk, Sárbogárdi Öregfiúk;

14.00 eredményhirdetés, díjak átadása.

Közben, a délelõtt folyamán: mazsorettbemu-
tató, fotókiállítás a sporttelep klubtermében.

A rendezvény napján büfé üzemel.

Szervezõk, Sárszentmiklós Sportegyesület
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
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Napló
— a sárbogárdi képviselõ-testület

május 11-ei nyílt ülésérõl —

Elsõként a gyermekvédelem helyzetérõl
készült beszámolóról tárgyaltak a képvise-
lõk.
Szakács Benõné köszönetet mondott a
gyermekvédelemben dolgozóknak a ne-
héz helyzetben végzett jó munkáért.
Elfogadták a városi bölcsõde beszámoló-
ját, és jóváhagyták az intézmény nyári szü-
netének idõpontját is.

Sárhatvani válás
Meghallgatták a sárhatvani nyugdíjasklub
vezetõjét, aki kérte, hogy a klub hátsó ré-
szét kaphassák meg kizárólagos használat-
ra.
(Lapunk elõzõ számában olvashattak arról
a vitáról, amely a klub használatával kap-
csolatban a településen kialakult. Szerk.)
Juhász János: Felkértem Pluhár Istvánt,
hogy próbáljon közvetíteni Sárhatvanon
belül a felek közt, hátha megnyugszanak a
kedélyek és zavartalan lesz az együttmûkö-
dés. Sok sikerrõl tegnap még nem tudott
beszámolni.
Farkas Józsefné: Engem úgy engedtek el a
nyugdíjasok, hogy külön szeretnénk válni.
A szüreti bál óta nem tudtunk a kialakult
helyzeten változtatni. Hibákat fedeztünk
fel az elszámolásokban, nem voltunk meg-
elégedve azzal, ahogy csinálták, ezért sze-
retnénk különválni. A nyugdíjasok nem
állnak rá az együttmûködésre. Most a
szombati rendezvényre szeretnénk figyel-
ni.
Etelvári Zoltán: Az egyesület elnöke arról
tájékoztat bennünket, hogy a nyugdíjas-
klub március 1-jén megszûnt, helyette a fi-
atal tagokkal rendelkezõ sportklub van.
Ezt tudjuk, hogy nem igaz. Felháborító,
hogy a várost így tájékoztatja valaki. Én
úgy módosítanám a határozati javaslatot
(miszerint a nyugdíjasok hetente kétszer
megkapnák a kért helyiséget), hogy azt a
helyiséget a nyugdíjasok korlátozás nélkül
használhassák.
Juhász: Béke nem lesz teljesen, de leg-
alább elkülönülnek, és egy idõ után bizto-
san rendezõdnek a dolgok.
Fülöp Sándor: Sajnos eléggé elmérgese-
dett a helyzet Sárhatvanon. Jobban örül-
tem volna annak a megoldásnak, hogy a fe-
lek leülnek egymással, és megegyezésre
jutnak, mert egy felsõbb szintrõl hozott
döntés sosem hoz békét. Inkább várjunk
még egy kicsit.
Bódai Gábor: Most döntsünk.
Fülöp S.: Abban a helyiségben a fiatalok-
nak kondigépek vannak meg masszázs-
ágyak.
Farkas Józsefné: Azok a gépek Baki Feri
élettársának a gépei.
Rigó László: Ha õk maguk között nem tud-
ják ezt eldönteni, akkor nincs más lehetõ-

ség, várhatunk még, de ebbõl megoldás
nem fog születni.
Horváth Tibor: Én is mûködtetek kon-
ditermet, de a saját szakállunkra csináljuk
a dolgot. Ha ez így megy, ilyen nagylelkû a
testület, akkor 50-60-ad magunkkal beköl-
tözünk a díszterembe.
Juhász: Nem jó a hasonlat.
Dr. Krupa Rozália: Annyit lehet kérni,
hogy az épület közmûhasználata ne halad-
ja meg a 300.000 Ft-ot éves szinten, mert
akkor az egyesület elnöke reklamálhat,
ugyanis egy villanyórája és egy fûtésrend-
szere van a klubnak, és ehhez kaptak a tá-
mogatást.
A testület 9 fõs többsége végül megszavaz-
ta a sárhatvani nyugdíjasklub kérését, kor-
látozás nélküli használattal.

Kevesebb tanulócsoport
Meghatározták a következõ tanévre az ok-
tatási intézmények tanulócsoportjainak
számát. A 2010/2011-es tanévben. A Köz-
ponti Általános Iskola, Óvoda, Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 tanu-
lócsoporttal és egy napközivel kevesebb
lesz az elõzõ tanévhez képest, az ÁMK-
ban egy tanulócsoporttal kevesebb, a gyer-
meklétszám csökkenése miatt. Az ezek
után kapott normatíva kiesik, emiatt 2-2 fõ
pedagógus álláshely megszûnik. Ez tervbe
volt véve az idei költségvetésben.

Temetõgondok
Még mindig gond a bontott beton síremlé-
kek és sírkeretek elszállítása, de a szolgál-
tató, a Közév Kft. törekszik ennek megol-
dására. Ugyancsak gondot jelent, hogy
többen nem a szemetesbe teszik a hulladé-
kot. A Varga-temetõben például háztartá-
si és egyéb szeméttel töltik meg a kihelye-
zett konténert. A Huszár-temetõbe a
szomszédos kertek tulajdonosai hordják át
a zöldhulladékot. De a miklósi temetõben
is probléma az illegális szemétlerakás.
Szinte mindegyik temetõ bõvítésre szorul,
és a körbekerítés is megoldatlan egyes he-
lyeken.
Pusztaegresen a ravatalozót kellene felújí-
tani, Sárhatvanon pedig nincs víz és villany
a ravatalozónál, valamint a bejárati ajtó ja-
vítása/cseréje is szükséges.
Idén nem sok remény van e feladatok el-
végzésére.

Felújítják a Zengõ Óvodát
Juhász: Az Önkormányzati Minisztérium
által kiírt pályázaton nyertünk 13.610.000
Ft-ot. 20 milliót szerettünk volna nyerni, és
ehhez a költségvetésben 6,5 millió önrészt
rendeltünk hozzá. Mivel éppen a fõ célra,

egy tornaszoba kialakítására és a összeget
fõ cél volt, a tornaszoba és a mosdók aka-
dálymentesítésére nem kaptunk támoga-
tást, ezért javaslom, hogy nagyobb önerõ
vállalása mellett a teljes fejlesztést valósít-
suk meg. Ehhez 12.890.000 Ft önrész szük-
séges, amit fejlesztési hitelbõl szeretnénk
állni.
A testület elfogadta a polgármester javas-
latát.

Két háziorvos nem vállal
ügyeletet

Juhász: Dr. Jarabin János szeretné 6 havi
felmondási idõvel a megbízási szerzõdését
felmondani, és nyugdíjas kora illetve
egészségi állapota miatt szeretné, ha ezen
idõszak alatt az ügyeleti szolgálat alól is
felmentenénk. Sajnos idáig jutottunk. Dr.
Horváth Endre hasonlóképpen kéri az
ügyelet alóli felmentését. Várható volt,
hogy elõbb-utóbb néhány háziorvos ilyet
fog jelezni felénk.

Etelvári doktorrá avatta Juhászt
Etelvári: Doktor úr, meg kell mondjam, én
meg vagyok ijedve.
Juhász: Doktor úr? Nem énnekem mond-
ta … De nekem mondta! Köszönöm szé-
pen!
Etelvári: Még lehet, nem?
Juhász: Nem szándékoztam doktor lenni,
de most megcsillantottad a reményt.
Etelvári: Megijedtem, mert Jarabin dok-
tor nemcsak jó barátom, hanem anyámnak
a háziorvosa is. Tudom, hogy mennyit dol-
gozik õ és Horváth doktor úr is. Sajnos
megöregedtek. Hát, igaz, én is, sajnos.
Juhász: Még jó, hogy te nem vagy doktor,
mert még egy kiesés lenne.
Etelvári: Azért vagyok elkenõdve, mert
ezek a jó szakemberek kiesnek a gyógyítás-
ból. Mi lesz velünk? Természetesen meg-
érdemlik a pihenést, de ha õk nem lenné-
nek itt a végeken, akkor nagy baj lenne. Ki
fog ügyelni, mert a maradék orvosaink is
nagyon el vannak fáradva. Mit fogunk ten-
ni annak érdekében, hogy legyen Sárbo-
gárdon ügyelet továbbra is?
Juhász: Ha mindkettõt mentesítjük az
ügyelet alól, nyolcan maradnak.
Etelvári: Nekem az lenne a javaslatom,
doktor úr...
Juhász: Hát ne akarjál már tényleg tanu-
lásra ösztönözni!
Juhász: A doktor úrnak azt az ígéretét
azért bírom, hogy ha eredménytelen lesz a
pályázati kiírás, tehát nem lesz jelentkezõ,
akkor a saját körzetébe visszajár helyette-
síteni. De ügyeleti ellátást nem vállal.
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Lúdas Matyi háromszor veri
Döbrögit

Juhász: Ha a térségünket érintõ fejleszté-
sekrõl van szó, nem tudom elkerülni, hogy
megszólítsam dr. Szabadkai Tamást, aki a
kampányában „Együtt a sikeres Mezõföl-
dért” mondattal hirdette meg a program-
ját. Miután a Jobbik is megverte, 3. helyen
zárt a választáson (igaz, Sárbogárdon a 2.
helyen), elkezdi leszabolcsozni a Mezõföl-
det az utolsó parlamenti jelentésében. A
tévében megfenyegetet finoman a képvi-
selõ úr, hogy Lúdas Matyi módjára három-
szor veri rajtam vissza a sérelmét.
Dr. Berzeviczy Gábor: Ez most napirendi
pont, hogy Juhász János b…szogatja Sza-
badkai Tamást? Én ilyet nem találtam az
elõterjesztések között.
Juhász: Fülöp Sándort tudnám idézni: ná-
lam a szó...
Dr. Berzeviczy: Téged sem szokott zavar-
ni, amikor más képviselõtársam beszédébe
belebeszélsz. Vagy a bejelentéseknél mon-
dod el, amit szeretnél, vagy vegyük fel kü-
lön napirendi pontba. Én ezt már többször
mondtam.
Juhász: Nem olyan sokszor jársz te ide,
hogy itt ossz, vagy szorozz, tehát légy szí-
ves, állítsd le magad!
Dr. Szabadkai: Bocsánat, mondtam én
ilyet, hogy visszaverem?
Juhász: Igen. … Megfogadom Berzeviczy
tanácsát.
Dr. Berzeviczy: Nehogy megfogadd, csak
káros lehet.
Juhász: De megfogadom. Rendeljek el
technikai szünetet, hogy a gyógyszert meg-
találd?
Dr. Szabadkai: De János, magadnak kell!
Dr. Berzeviczy: Vedd be nyugodtan a
gyógyszeredet, engem nem zavar.
Juhász: Hogy te mekkora paraszt vagy!
Dr. Berzeviczy: Fejétõl bûzlik a hal, János.

Új napirend: álmok a jövõrõl
Szó esett a jövõ terveirõl, amiket a Varga
Gábor országgyûlési képviselõvel kötött
megállapodás alapján gyûjtöttek csokor-
ba.
Bódai Gábor több javaslatot is tett arra vo-
natkozóan, hogy még milyen fejlesztéseket
kellene bevenni a jövõ terveinek sorába.
Horváth: A Balatont egy kicsit közelebb
kellen hozni.
Juhász: Ja, Enyingnek se nagyon jön be,
pedig egész közel van.

Centi
A tervek elfogadását követõen dr. Szabad-
kai bejelentette: Bocsánat, el kell men-
nem, mert a bíróságon tárgyalok. Ha kér-
hetem, a következõ testületi ülésre tartsd
meg a bejelentéseidet, és akkor nyugodtan
csörtézhetnénk.
Juhász: Nem foglalkozom veled a további-
akban. Még három napig vagy képviselõ,
utána már semmi gondom veled.
Dr. Szabadkai: Sárbogárd város lakossága
is vágja a centit, ameddig te vagy még a pol-
gármester.

Juhász: Majd meglátjuk. Az biztos, hogy
téged nem választottak meg. Az enyém
még bizonytalan.
Dr. Szabadkai: Van miért aggódnod.
Juhász: Neked már nincs. De most nem
tudom, miért kell ezt csinálni. Biztosan
szórakoztatni akarod az ügyvédtársadat.
Dr. Szabadkai: További jó munkát, min-
denki õrizze meg a higgadtságát.

Bejelentések

Mikor lesz újra laboratórium
Bogárdon?

Juhász: A mai napig tart az engedélyezési
eljárás a labor ügyében. Állandóan sürge-
tem, de még nincs meg a mûködési enge-
dély. Május 6-a óta nem kell Fehérvárra
utazni vérvételre, mert heti két alkalom-
mal a háziorvosok által levett vért a
Futurelab Kft. elszállítja. A kórház késve
kérte a mûködési engedély módosítását. A
kft. ügyvezetõjének javaslatot tettem, hogy
õk is nyújtsák be a mûködési engedély
iránti kérelmüket, és a fellebbezési jogról
is mondjanak le az ügy gyorsítása érdeké-
ben. Reméljük, hogy ez az átmeneti idõ-
szak nem sokáig tart.
Etelvári: A kórház már kb. fél éve tudta,
hogy át fogják építeni a rendelõt. Fölhábo-
rító, hogy szórakoznak az emberekkel.
Dr. Krupa: Az elsõ elképzelés az volt, hogy
itt nem is fog mûködni labor. Az itteni tár-
gyalás eredménye, hogy egyáltalán hajlan-
dóságot mutatnak arra, hogy labor fog mû-
ködni Sárbogárdon. Mi ajánlottuk föl a
Tompa utcai rendelõt.
Varga László: Írásban kérjük nyomatéko-
san a kórházat és a céget, hogy Sárbogárd
és környéke betegeinek mielõbbi színvo-
nalas ellátása érdekében a felkínált helyen
a laboratóriumi tevékenységet kezdjék
meg.
Rigó tájékoztatta a testületet, hogy 18 fõt a
testületbõl vendégül látnának a Zetelakai
Napokon. Csak az útiköltséget kell állni.

Osztogatás pofára?
Nedoba Károly: A civil bizottság a sport-
szervezetek mûködésének támogatására
biztosított 4.269.000 Ft-ot odaítélte a 11
beérkezett pályázónak. Sárréti Íjász Club
369.000 Ft, Lovas Egyesület 160.000 Ft,
Flórián Lövész Klub 50.000 Ft, Labdarúgó
Sport Klub Sárbogárd 950.000 Ft, Asztali-
tenisz Klub 95.000 Ft, Természetbarát
Szövetség 300.000 Ft, Nõi Kézilabda Egye-
sület 300.000 Ft, Vax Kézilabda Egyesület
155.000 Ft, Sárszentmiklós SE 1.700.000
Ft, Sárbogárdi Kosárlabda Klub 80.000 Ft,
Postagalamb SE 100.000 Ft.
Etelvári kifogásolta, hogy adtak a bajnok
férfi kézilabdások feleannyit kaptak, mint
a nõi kézilabdások illetve a természetjá-
rók. Kérdezte: ki és miért vágta ki a teme-
tõben a fákat? Ki nyilvánította veszélyes-
nek azokat? Hova lett a kivágott fa?
Sinka Attila: A lakók folyamatosan pana-
szolják, hogy a Mészöly iskolánál az egyirá-
nyú utcába rendszeresen bejárnak az au-
tók, ugyanis a behajtani tilos tábla eltûnt.
Jövõre érdemes lenne a város sportkon-

cepcióját áttekinteni. Miért kapta a keret-
összeg 60 %-át a labdarúgás? Nem szabad
ilyen hatáskört adni egy bizottságnak. Ne
2-3 ember döntsön errõl a büdzsérõl, ha-
nem a testület.
Varga: A miklósi szüreti rendezvényekbõl
befolyt összegbõl megvásároltuk a sár-
szentmiklósi kultúrház elõtetejéhez szük-
séges lécet, átlátszó poliészter lemezt és a
szükséges csavarokat. Sok sárszentmiklósi
vállalkozó és magánszemély szívesen segí-
tene a kivitelezésben. Hosszú idõ óta meg-
oldatlan a Vasút utca torkolatának megvi-
lágítása. Erre most lehetõség nyílik a
Cerbona Zrt. segítsége révén. Óriási gödör
van a miklósi iskolával szemben, a két ru-
házati bolt elõtt. Egy biciklist láttam felbo-
rulni benne. Mivel a miklósi kispályán nem
voltak szabványosak a játékok, azokat be
kellett szedni. Gondoskodni kellene a
megfelelõ pótlásukról. A pusztaegresi
egyesület az elõzõ civil bizottsági ülésün-
kön nem kapott támogatást, mert bizonyos
jogi probléma merült fel az egyesület elnö-
kével kapcsolatban. A testület viszont
tehetne azért, hogy a pusztaegresi embe-
rek ne essenek el támogatástól.
Juhász: Most már lassan a válaszadások
jönnének.
Etelvári: Jó, csak közérdekû, doktor úr.
Juhász: Figyelj rám! Menjünk ki, és meg-
mûtelek, de nagyon precízen. Semmi baj
nem lesz.
Etelvári: A patikák írják ki, hogy ki mikor
ügyeletes.
Dr. Krupa: Mi is megjelentethetjük, hogy
mikor melyik gyógyszertár az ügyeletes.

Tekervényes favágási procedúra

Szõnyegi Lajos: A temetõ fáival kapcsolat-
ban folyamatosan bejelentések jöttek,
hogy a fák a síremlékeket megemelik, ha
nagy szél van, a faágak letöredeznek. En-
gedélyt kértünk a kivágásra a jegyzõtõl, de
mivel önkormányzati tulajdonú útról van
szó, a hatósági osztály az engedélyezés alól
a kizárását kérte. Az államigazgatási hiva-
tal a fakivágás engedélyezésére Cece jegy-
zõjét jelölte ki, aki helyszínelés után az en-
gedélyt megadta. 3 db veszélyes fa kivágá-
sát Heiland János végezte, kettõét Hor-
váth József. A fa a kivágás fejében a kivá-
gót illette meg. A kivágott fákat pótolták.
Etelvári: Elfogadhatatlan számomra, hogy
több százezer forint értékû fa helyett olyan
fát ültettek, amilyet. A gyökér ráadásul
bent maradt, és lehet, hogy jobban dolgo-
zik, mint eddig.
Juhász: A veszélyes és nehezen kivágható
fákat máskor is a fa fejében szoktuk kivá-
gatni, hogy ne kelljen fizetni érte.

Hargitai Lajos és Hargitai Kiss Virág
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Idegen nyelvi sikerek a Mészölyben

Iskolánk tanulói továbbra is nagyon sok rangos versenyen vesz-
nek részt és szerepelnek eredményesen, valamint évrõl évre több
nyelvvizsgát tesznek le, mert a következetes, rendszeres munká-
hoz az iskola minden támogatást megad.
Ebben a tanévben eddig hat tanulónk tett sikeres nyelvvizsgát.
Alapfokú angol „C” típusú nyelvvizsgát szerzett Dicsérdi Ádám,
Gremsperger Bence, Husvéth Zsolt és Kiss Nikolett a 8. a osztály-
ból, „A” típusút pedig Killer Richárd és Bereznay Benjamin, szin-
tén a 8. a osztályból.
2010. április 19-én 14 órakor került megrendezésre a megyei an-
gol fordítóverseny Székesfehérváron, a Zentai úti általános isko-
lában. A versenykiírás szerint a Mészöly Géza Általános Iskolát
két tanulónk képviselte: a 8. a osztályból Gremsperger Bence és
Dicsérdi Ádám. Mátyás királyról kellett lefordítaniuk egy hosszú
angol szöveget magyarra, ami olyan remekül sikerült, hogy Bence
egyetlen pontvesztéssel megnyerte a versenyt, és Ádám három
pontot veszítve a harmadik helyezést érte el, így elhoztuk a két
dobogós helyet.
Ez az eredmény még azért is dicséretes, mert olyan tanulók között
érték el az elõkelõ helyezéseket, akik hetente 1-2 órával nagyobb
óraszámban tanulják az angol nyelvet.
Gratulálunk minden érintettnek!

Selmeczi Kovács Andrea

„Legyen a zene mindenkié!”

A 2009-2010-es tanévben a Fejér Megyei Népdaléneklési Ver-
seny kiírására jelentkeztünk a Mészöly Géza Általános Iskolából.
Kilenc diák vállalta a felkészülést – Bodoki Bernadett, Farkas Ág-
nes, Szabó Tünde, Jákob Mihály és a 7. a osztályos „Bogárdi lá-
nyok” –, mely sok idõt és energiát követelt meg tõlük.
Délutánonként vagy szünetekben kerestünk alkalmat arra, hogy
gyakoroljunk.

Végre elérkezett a verseny napja. Nagy izgalommal mentünk
Abára a területi válogatóra. Itt a gyerekek tudásuk legjavát nyúj-
tották. Körülbelül negyven szereplõ vett részt, mindenkinek sze-
mélyesen egy oklevéllel köszönték meg a produkciót, majd ismer-
tették velük, hogy ki jutott be a megyei versenyre. Közülünk egy
csoportos és egy egyéni énekes került be: a Bogárdi lányok
(Gortva Lúcia, Virág Barbara, Papp Anna, Borostyán Zsófia,
Kling Dóra), egyéniben pedig Jákob Mihály.
Újabb felkészülés, majd elérkezett a nagy nap, a megyei verseny,
melyet Soponyán tartottak meg. Rengeteg iskola képviseltette
magát, köztük a Mészöly Géza Általános Iskola tanulói is.
Büszkék vagyunk, hogy elhoztuk csoportosban a bronz, egyéni-
ben pedig az ezüst minõsítést. Jutalomkönyvvel gazdagították
könyvtárunkat a versenyzõk.
Tapasztalatokkal és ötletekkel gazdagodva tértünk haza, és a sok
jó tanácsot megfogadva jövõre újból elindulunk, még több ver-
senyzõvel.
Köszönet jár mindenkinek, aki hozzásegítette a versenyzõket eh-
hez a szép teljesítményhez!

Szénásiné Szabó Mariann

Matematikaversenyek

Iskolánk évek óta sikeresen rendezi meg a Zrínyi Ilona Matemati-
kaversenyt, ahol a 3-8. évfolyamos tanulók mérik össze tudásukat.
A verseny diákjaink között igen népszerû, sokan jelentkeznek rá;
idén 52 tanulónk indult. A verseny elõtt tanáraik feladatsorokkal
segítik õket a minél jobb eredmény elérésére. Minden évfolya-
mon a megye legjobb 15 tanulóját díjazzák; ezen az ünnepélyes
díjkiosztón már többször is voltunk, szép eredményeket értünk el.
Az alapmûveleti matematikaverseny iskolai fordulóján még töb-
ben vettek részt, évfolyamonként 15-20 tanuló. A megyei verse-
nyen iskolánkat évfolyamonként az elsõ két helyezett képviselte
április 14-én Székesfehérváron. A megmérettetésen évfolyamon-
ként az elsõ hat tanulót jutalmazták. Iskolánkból a 4. évfolyamon
Huszár Boróka Márta hatodik helyen végzett.
Alapon április 1-jén játékos logikai versenyen vettünk részt a 3-8.
évfolyamos tanulókkal.
Diákjaink szívesen vállalják a versenyekre való felkészülést, logi-
kus gondolkodásuk, problémamegoldó képességük ezáltal sokat
fejlõdik.

Suplicz Ildikó

MÉSZÖLY-
HÍREK

Nosztalgiadiszkó
Még MZ motor is volt!

A 70-es, 80-as évek elevenedtek meg hét-
végén a Mészöly Géza Általános Iskola au-
lájában, ahol a az iskolaszék jótékony célú
nosztalgiadiszkót rendezett. Erre Majdán
Ervint hívták meg, aki a 70-es 80-as évek-
ben a Nyárfásban, majd a József Attila
Mûvelõdési Központban volt a lemezlo-
vas.

Ervin díjazás nélkül
vállalta a zeneszolgál-
tatást ezen a rendkí-
vüli eseményen.

A szülõk és a baráti
kör mûsorral is ké-
szültek a nagy ese-
ményre. Rendeztek
egy retro divatbemu-
tatót. Felvonultatták
az 50-es évektõl nap-
jainkig, a kismamaru-

hától a csíkos pizsamáig, a parafakalapos
régi motorostól az úttörõ zászlóvivõig a
korabeli öltözékeket. Még egy MZ motor-
kerékpár is résztvevõje volt a felvonulás-
nak.
Nagyon sokan eljöttek azok közül, akik an-
nak idején a Majdán diszkóba jártak, s itt
ismerkedtek meg a párjukkal. Most itt tán-
coltak velük a felnõtt gyerekeik is.

Hargitai Lajos



Bogárd és Vidéke 2010. május 13. CECEI HÍREK 7

Cecei hírek
Kõrengetegben jártunk

A TÁMOP-os kompetenciafejlesztést elõsegítõ pályázatnak kö-
szönhetõen önálló innovációt is kidolgoztak a cecei iskolában. Az
ötletgazda, Ráczné Pincési Julianna szerint a vidéki gyermekek
utazzanak el a fõvárosba, a „kõrengetegbe”, ahol az erdei iskolák
mintájára a városi közlekedésrõl és kulturális lehetõségekrõl
szerezzenek tapasztalatokat.

Ennek a kezdeményezésnek megfelelõen az elmúlt héten 81 cecei
felsõ tagozatos diák két napot töltött Budapesten. Három cso-
portban ismerték meg a város nevezetességeit, életkoruknak, ér-
deklõdési körüknek és eddig szerzett tapasztalataiknak megfele-
lõen szervezve a programokat.

A kirándulás csatlakozott a projekt keretében õsszel megvalósult
„Legyen kerek a világ!” háromhetes projekthez is, hiszen a városi
közlekedési eszközök kipróbálása közben, valamint a gyalogos
közlekedésben is igyekeztek kört leírni a városban.
A diákok a csillebérci volt úttörõtábor területén szálltak meg éj-
szakára, ami sajnos már nem idézi a régi szép idõket. Kissé dohos,
bogaras környezet fogadta a közel száz gyereket, ami egy kicsit
beárnyékolta a programok pozitív hatásait. Ez, persze, nem veszi
el a lehetõség érdemeit, ami kiváló ötletként tényleg rengeteg ta-
pasztalathoz és élményhez juttatta a cecei diákokat, akik egy kiál-
lítás, valamint vetített képes bemutatók keretében mutatják be
egymásnak és az itthon maradó kicsiknek a kirándulásuk
tapasztalatait.

Papírgyûjtés

Papírgyûjtési akciót szerveznek a Cecei Általános Iskolában szer-
dán és csütörtökön a délutáni órákban. Új helyszínen, az Árpád
úti iskola gazdasági udvarán várják a pedagógusok a szelektíven
gyûjtött papírhulladékot, amit a diákok személyenként és osztá-
lyonként összesítve is gyûjtenek, a hagyományokhoz híven. A pa-
pírgyûjtés minden évben kétszer, õsszel és tavasszal az iskola
programjainak része, mellyel a környezettudatosságot is kívánják
fejleszteni az iskola nevelõi. A papírgyûjtésbõl származó bevéte-
leket a diákönkormányzat az iskola udvari játékainak karbantar-
tására kívánja fordítani, amire természetesen minden évben nagy
szükség van, hiszen 280 diák játszik rajtuk naponta.

Tiszta udvar, rendes ház

A takarító nénik és közmunká-
sok segítségével szépül az iskola
udvara Cecén. Az elõdök által el-
kezdett parkosítás folytatódik, új
udvari padok kerülnek kihelye-
zésre, valamint virágtartókkal és
virágágyásokkal szépítik a bejá-
rati részt, mindenki nagy meg-
elégedésére. Nagy örömükre
nemcsak vásárolt, hanem kapott
évelõ virágokat is ültethetnek, hiszen a cecei emberek nagyon
ügyelnek a portájuk tisztaságára, virágosítására, és másoktól sem
sajnálják a virágot, ha kérnek tõlük.
A pedagógusok nagy örömére a diákok is szívesen vesznek részt a
virágosítási akciókban, mely lelkesedés – a remények szerint –
majd felnõttkorukban is megmarad. Hiszen aki a virágot szereti,
rossz ember nem lehet!

Cecei Általános Iskola

Meghívó
Sok szeretettel meghívunk mindenkit a

2010. május 15-én tartandó, mûsorral egybekötött

JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA!
A mûsor 18.30-kor, a bál 20.00 órakor veszi kezdetét.

Mûsor: az egyesület nyitóbeszéde; óvodások mûsora; az egye-
sület tagjainak „hahota” elõadása; kán-kán elõadás; iskolások
mûsora.
A bál ideje alatt büfé üzemel.
Támogatói jegy: 500 Ft.
A zenét Takács Gábor és Lestár Tibor szolgáltatja.
Tombolatárgyakat szívesen fogadunk!
A bál bevételét a júniusban megrendezésre kerülõ gyermek-
napra fordítjuk.
Jó szórakozást kívánunk!

Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület tagjai

Meghívó
Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidõs Egyesület (ARISZ),

az Esélyek Háza és az Art Stúdió Képzõmûvészeti Szaküzlet
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2010. május 14-én (pénteken) 18 órára

Szabóné Czuczai Katalin

Kézmûvesremekek gyöngybõl
címû kiállításának megnyitójára,

az Art Stúdió Képzõmûvészeti Szaküzletbe
(Székesfehérvár, Halász u. 39.).

A kiállítást megnyitja:
Herczog Edit, az Európai Parlament képviselõje és

Márton Zoltán, az Esélyek Háza igazgatója.
A kiállítás május 14-étõl június 14-éig

ingyenesen látogatható.
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Hirdetmény
A Fejér Megyei Mezõgazdasági és Szakigazga-
tási Hivatal állatorvosai a 164/2008. (XII. 20.)
rendelet elõírása alapján az ebek veszettség el-
leni védõoltását és féregtelenítését végzik az
alábbi idõpontokban, és helyeken:

2010. május 18. (kedd)
Pusztaegres, sportpálya 8.00–9.45
Örspuszta 10.00–10.15
Nagyhörcsök 10.30–11.00
Sárhatvan 17.00–18.00
Kislók puszta 14.30–15.00
Kislók, József A. u. sarka 15.15–16.00

2010. május 19. (szerda)
Sárbogárd, Ifjúsági park 8.00–9.45
Sárbogárd, Dínom-Dánom
(Kossuth u.) 10.00–11.00
Töbörzsök, Gulyarét 13.00–13.45
Töbörzsök, Esze Tamás u. vége 14.00–15.30
Sárbogárd, Dínom-Dánom
(Kossuth u.) 15.45–16.45
Sárbogárd, Endre kocsmája
(Köztársaság út) 17.00–17.30

2010. május 20. (csütörtök)
Sárszentmiklós, MOL-lal szemben 8.00–8.45
Sárszentmiklós, Mini presszó
(Semmelweis u.) 9.00–10.00
Sárszentmiklós, László u.
és Vasút u. sarka 10.15–11.00
Rétszilas 11.15–12.00
Sárszentmiklós, temetõ
(parkoló) 15.00–16.00
Sárszentmiklós, Gabona 16.30–17.30
Az eboltás költségét az eb tulajdonosa viseli. A
veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelení-
téssel együtt: 3.000 Ft + a kötelezõen elõírt új
eboltási könyv: 500 Ft. Háznál történõ oltás
esetén kiszállási díjat kell fizetni! A veszettség
elleni védõoltás valamennyi 3 hónapnál idõ-
sebb ebnél kötelezõ! Az oltás megtörténtét a
minden ebre kiadott, új kisállat-egészségügyi
könyvbe kell bejegyeztetni a veszettség elleni
védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20) FVM-rendelet elõírásainak
és a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásainak
megfelelõen. Elmaradt eboltás esetén 30.000
Ft bírság róható ki.

Az FMMGSZH állatorvosai

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzata
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,

tel.: 06 /25/ 520 260) pályázatot hirdet

a IV. számú körzeti védõnõi
munkakör betöltésére,

határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszonyban.

Ellátandó feladatok: a területi védõnõi ellátás-
ról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM-rende-
letben meghatározott feladatok ellátása az
adott védõnõi körzetben.
A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Köz-
társaság út 151.
A munkakör betöltésének feltételei: büntet-
len elõélet, cselekvõképesség; szakirányú fel-
sõfokú iskolai végzettség (védõnõi szakon szer-
zett diploma).
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. alapján.
Juttatás: 6.000 Ft étkezési utalvány.
A pályázat benyújtásának feltételei: részle-
tes szakmai önéletrajz; három hónapnál nem ré-
gebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított
hatósági bizonyítvány; Iskolai végzettséget iga-
zoló dokumentumok másolata; nyilatkozat ar-
ról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismer-
hetik a jelölt pályázati anyagát, valamint arról,
hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen
kéri.
A pályázat benyújtásának határideje, helye:
az Egészségügyi Közlönyben történõ megjele-
nést követõ 30. nap – 2010. június 3.
A pályázatokat Juhász János polgármester ré-
szére kell benyújtani az önkormányzat fenti cí-
mére.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati
határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi
ülés.
Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

Juhász János polgármester

Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000

Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

hatósági ügyintézõi munkakör
helyettesítéssel történõ betöltésére

az ügyintézõ fizetés nélküli szabadságának
idejére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok: meghatározott államigaz-
gatási hatósági feladatok intézése (hadigondo-
zási ügyek, szociális szolgáltató, szociális intéz-
mény, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szol-
gáltató tevékenység mûködésének engedélye-
zése, a jogszabályszerû mûködés ellenõrzése,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatási /utazási
támogatás/ kérelmek intézése, birtokvédelmi
és telepengedélyezési ügyek stb.).
A munkakör betöltésének feltételei: büntet-
len elõélet, cselekvõképesség, magyar állam-
polgárság; – összeférhetetlenségi szabályok-
nak való megfelelés; a 9/1995. (II. 3.) kormány-
rendelet a köztisztviselõk képesítési elõírásairól
1. számú melléklete I/1. pontja alapján I. beso-
rolási osztályban jogász szakképzettség, vagy
fõiskolai szintû igazgatásszervezõi, vagy rend-
védelmi felsõoktatásban szerzett szakképzett-
ség; felhasználói szintû számítástechnikai is-
meretek; közigazgatási versenyvizsga megléte,
vagy annak letétele alóli mentesülés a Ktv. és a
126/2009. (VI. 15.) kormányrendeletben foglal-
tak szerint; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás le-
folytatása a munkakör betöltése elõtt; részvétel
elõzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton.
Elvárt kompetenciák: megbízhatóság, pon-
tosság, problémamegoldó-, döntés-, és önálló
munkavégzési képesség; jó szintû szóbeli és
írásbeli kifejezõkészség.
Illetmény és egyéb juttatások
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szerint, valamint Sárbo-
gárd város jegyzõjének 1/2010. számú szabály-
zata alapján. Juttatás: a Ktv. 49/F. §-ában és a
Sárbogárd város jegyzõjének 1/2010. számú
közszolgálati szabályzatában meghatározottak
szerinti cafetéria-juttatás.
A pályázatot Sárbogárd város jegyzõjének cí-
mezve kell benyújtani, feltüntetve rajta a KSZK
honlapján közzétett pályázati azonosító számot
valamint a munkakör megnevezését.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok,
mellékletek: részletes szakmai önéletrajz; fõis-
kolai/egyetemi diploma másolata; versenyvizs-
gáról szóló tanúsítvány, vagy a mentesülés iga-
zolása; három hónapnál nem régebbi, bûnügyi
nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizo-
nyítvány, melyben a büntetlen elõélet mellett
azt is igazolja, hogy foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt nem áll; iskolai végzettséget, szakmai
képzettséget és nyelvismeretet igazoló okirat-
ok másolata; nyilatkozat arról, hogy az elbírálás-
ban résztvevõk megismerhetik a jelölt pályázati
anyagát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hason-
ló területen szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázat benyújtásának módja: postai
úton, a Sárbogárd város polgármesteri hivatala,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. címre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
június 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010.
június 10.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen
azonnal betölthetõ. Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Helyesbítés
A Bogárd és Vidéke elõzõ számában, a
Mészöly Géza Általános Iskola hírei-
ben a katasztrófavédelmi versenyen
részt vevõ egyik versenyzõ neve helye-
sen: Molnár Márk.

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági

bejelentések és
segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

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

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!
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Meghívó
2010. május 22-én (szombaton)

13.00 órai kezdettel
a kisebbségi önkormányzat

GYERMEKNAPI
rendezvényt tart.

Helyszín:
az Amadeus étterem terasza.

Minden gyermeket
sok szeretettel várunk!

Programok: kötélhúzás, lufifújás,
pizzaevõ-verseny, ügyességi versenyek

(4 fõs csapatok részvételével –
lehetnek családok is!).

Szervezõk

Újra a
Huszár-temetõ!

A Bogárd és Vidéke újságban megje-
lent cikkünkre nem reagáltak. A Hu-
szár-temetõben a református sírokra rá
van dobálva a sok szemét a déli részen.
Újból kérjük az illetékes személyt, hogy
tartson helyszíni szemlét. Ezt az állapo-
tot több mint három hónapja sérelmez-
zük. Tartsuk tiszteletben az elhunyta-
kat! A jövõben több figyelmet és tiszta
temetõt!

Tisztelettel: Farkas György

Ingyenes jogi
tanácsok

Helyesbítés
Két héttel ezelõtt beszámoltunk arról,
hogy a Közép-dunántúli „Jogpont” Há-
lózat Sárbogárdon az Árpád-lakótelep
15. sz. alatt egy uniós pályázatnak kö-
szönhetõen bármilyen jogi kérdésben
segítséget ad az ezt igénylõ polgárok-
nak. Ennek idõpontja helyesen: minden
hónap elsõ három hetén péntekenként
10–14 óráig.

A szakemberekkel interneten is felve-
hetik a kapcsolatot. Honlapjuk címe:
www.jogpont.hu.

Hargitai Lajos

Közlemény
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK
AZ ALMA MATERÉRT ALAPÍT-
VÁNY kuratóriuma köszönetét fejezi
ki azoknak, akik jövedelemadójuk 1
%-ával eddig is támogatták az alapít-
ványt.

A kapott összeget, az alapító okiratban
rögzítetteknek megfelelõen, 50 %-ban
alaptõkésítettük, amelynek kamatai
növelik az évrõl évre felhasználható ke-
retet. A másik 50 %-ból a tehetséges, ki-
magasló eredményeket elért, a szociáli-
san rászoruló tanulók jutalmazását,
nyári táborozását, külföldi nyelvtanulá-
sát, a Petõfi-pályázat díjazottjait támo-
gattuk.

Kérem, a jövõben is támogassák mun-
kánkat!

Az alapítvány adószáma:
18483228-1-07.

Köszönettel:
Boda János, a kuratórium elnöke

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

Kedves adózó zenebarát!
Kérjük, hogy adója 1 %-át szíveskedjen
felajánlani a Bogárd-Dal Egyesület szá-
mára.

Adószámunk: 18497575-1-07.

Támogatását köszönjük!

A sárkeresztúri gyerekek
kirándulása Erdélybe

Csodálatos egy hetet tölthetett el Sárkeresz-
túrról három tanuló és két tanár Erdélyben.
A tanulók: Kovács Aletta, Lakatos Alexand-
ra, Törzsök András, felkészítõ és kísérõ taná-
raik pedig Mészáros Adrienn és Bódás Já-
nosné.
A Keresztúr Nevû Települések Szövetsége
immár 10 éve fogja közösségbe a történelmi
Magyarország területén lévõ, Keresztúr nevû
településeket. Az évenként megrendezett,
nagyszabású találkozókon kívül a polgármes-
terek és képviselõ-testületek szoros együtt-
mûködésben állnak.
Az idei székelykeresztúri kezdeményezés,
miszerint az iskolák találkozzanak, és tanuló-
ik mérjék össze tudásukat, úttörõ kezdemé-
nyezés, és reméljük folytatása is lesz. A ver-
seny témája az Európai Unió volt, de ez az
esemény nem csak verseny volt. Sok-sok gyö-
nyörû élményben gazdag hetet töltöttek a
gyerekek vendéglátóik társaságában, szebb-
nél szebb helyeken kirándulva. A gyerekek
nagyon lelkesen készültek. Nagyon büszkék

vagyunk a teljesítményükre, hiszen a
középmezõnyben végeztek, ami nem kis
teljesítmény, tekintve, hogy nagyon erõs
csapatokkal versenyeztek. Külön köszö-
netet mondunk a felkészítõ tanároknak
is a munkájukért.
Íme néhány gondolat a résztvevõktõl:
„A versenyre csütörtökön került sor.
Három részbõl állt: a csapatok bemutat-
kozása, a vetített képes bemutató a ka-
pott országról – nekünk Portugáliáról –,
és az írásbeli rész az Európai Unióról.
Szerintem igen jó helyezést értünk el: 16
csapatból a 9. helyet. Ha újra sor kerül
egy ilyen versenyre, én jelentkezni fo-
gok rá! Ez az erdélyi kirándulás egy élet-
re szóló élmény volt.” Törzsök András
„Ezt a hetet soha nem fogjuk elfelejteni,
és az új barátainkat sem, akik nélkül ez a
hét nem lett volna olyan szép.” Kovács
Aletta, Lakatos Alexandra 8. osztályos ta-
nulók

Kovács Györgyné
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BAJNOKSÁGOT NYERT
a VAX Férfi Kézilabda Sárbogárd!

Férfi kézilabda megyei I. osztály

Két fordulóval a rájátszás vége elõtt már behozhatatlan elõnyre tett szert csapatunk.

VAX Sárbogárd–Rácalmás 34:17 (14:8)

Mészöly-csarnok, 119 nézõ, vezette: Németh, Polgár.
VAX Sárbogárd: Németh II.–Németh I. 3, Bodoki 4, Takács 4,
Suplicz, Balogh 14, Szabó J. 2. Csere: Rehák 3, Nacsa, Szabó J.
Zsolt, Pluhár 1, Borostyán, Hegedûs 2, Lakatos 1. Edzõ: Bodoki
György.
Óriási bravúrt hajtott végre csapatunk. A tavalyi utolsó hely után
az idei bajnokságban megszerezte az elsõ helyet. Itt szeretnék
gratulálni a csapat minden tagjának, vezetõjének, támogatójá-
nak, a lelkes közönségnek, a város egész lakosságának, akik szin-
tén velünk szorítottak. Köszönjük simontornyai sportbarátaink-
nak, hogy hétfõnként tudtunk edzeni az õ csarnokukban, ami
szintén nagyban segítette a csapatot.

Tudom, hogy rögös volt az út minden tekintetben. Voltak problé-
mák, fõleg a háttérben. Bizonyos erõk próbáltak ellentéteket szí-
tani a fiúk és a lányok között, de az idõ igazolta, hogy a barátság a
játékosok között megmaradt. A vezetõk közötti ellentét meg nem
számít, az a lényeg, hogy menjen a szekér. Itt is az idõ igazolta a
változást. Az új stáb a bajnoki címet segítette megszerezni, de eh-
hez a fiúk óriási munkájára volt szükség. Elindítottunk egy után-
pótláscsapatot is, Virág Mária tanárnõ vezetésével, a mi egyesüle-
tünk támogatásával.

A bajnoki címet Bogárdon büntetik

Az önkormányzat sportbizottságának elnöke, Nedoba Károly,
mielõtt elosztotta saját hatáskörben a sportra szánt támogatáso-
kat, jobban tette volna, ha kilátogat néhány mérkõzésre, az után-
pótlás hétfõi, a felnõttek keddi, illetve csütörtöki edzéseire. Ott
láthatta volna, hogy milyen népszerû a férfi kézilabda. Ehelyett
bosszút állt barátja, Sárközi tanár úr sérelmeiért. Feleannyi
pénzt, 150.000 Ft-ot adott a férfiak két csapatának, mint az egy
nõinek. Itt jegyzem meg, hogy a lányok 300.000 Ft-ja is kevés. Mi
nem az õ pénzüket sokalljuk, hanem az arányokat kifogásoljuk. A
hobbiból kirándulók is annyit kapnak, mint a szabadidejüket fel-
áldozó, becsülettel dolgozó kézilabdás lányok. Mi 40 embert
edzünk, utaztatunk, terembérletet, játékvezetõket fizetünk, sze-
reléseket veszünk, tagdíjat szedünk, bajnokságot nyerünk, s ezért
alamizsnát kapunk az önkormányzattól, mint egy koldus az aluljá-
róban.

Mivel ez a döntés sportbizottsági hatáskör, nem a testületet hi-
báztatom, hanem egyedül Nedoba Károlyt, aki szerintem visszaél
a hatalmával.

Mikor lesz ennek már vége? Mikor takarodnak el a közéletbõl a
nem oda való élõsködõ politikai kalandorok?
Mindegy. Mi gyõztünk a sportpályán, de szerintem ezzel a kicsi-
nyes bosszúval Nedoba veszített a politikában.
Mi dolgozunk tovább, és nem hagyjuk lerombolni, amit felépítet-
tünk.

A kézilabdát szeretõ sportbarátok nevében lejegyezte: Rehák Sándor
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Maroshegy–Sárszentmiklós 0:3 (0:1)
Székesfehérvár Sóstó, 150 nézõ, vezette:
Horváth István.
Maroshegy: Héger, Farkas, Komáromi,
Gelencsér, Dénes, Szabó, Perzic, Király
(Molnár), Schneider (Vas), Kiss, Balogh
(Major). Edzõ: Mezõvári József.
Sárszentmiklós: Papp Z., Palotás, Papp
A., Szabó, Emperger, Huber, Salga
(Arany), Markovics, Gráczer B. (Gráczer
G.), Vámosi, Král. Edzõ: Masinka László.
A szurkolók szép számban kísérték el csa-
patunkat, és egyöntetû volt a vélemény:
csak a gyõzelem az elfogadható az ered-
mény.
Ennek szellemében lépett pályára csapa-
tunk, és már az elsõ percekben látszott,
hogy tervünk megvalósítható. Elsõ gó-
lunkra a 7. percig kellett várni, amikor Vá-
mosi volt eredményes, 0:1.
A játékrész további részében több helyze-
tet kidolgoztunk, de ezeket elszórakoztuk,
majd ahogy haladt az idõ, számomra úgy
tûnt, elkényelmesedtünk. Járattuk a lab-
dát hátul és a középpályán, de nem volt a
pályán olyan játékosunk, aki a csatárokat
meg tudta volna játszani. Igaz, lassúságunk
miatt az ellenfelet hagytuk visszazárni.
A szünetben azon bosszankodtak a szur-
kolók, hogy nem szabad ennyi helyzetet el-
szórakozni. De abban is megegyezett a vé-
lemény, hogy sima gyõzelmet szerzünk.
A második játékrész elején a hazai csapat
huszáros támadásokat vezetett, és kije-

lenthetõ, hogy veszélyhelyzeteket is te-
remtettek a kapunk elõtt, ám gólt nem
sikerült szerezniük.

82. perc: a bal oldalról a kapu felé beadott
szabadrúgásba Papp A. tette bele a lábát,
és a játékszer a hálóban kötött ki, 2:0.

89. perc: jó ütemben indított Huber, s vé-
dõjével a nyakán, nagy erõvel helyezte a
labdát a hálóba, 3:0.

Hoztuk a kötelezõ gyõzelmet, de mégis
maradt bennem hiányérzet, mert nem
éreztem a lendületes játékot csapatunk-
ban. Többek között a saját véleményem
szerint is akkor vettünk lendületet, amikor
a pályára lépett Gráczer G., aki a számára
biztosított 10 perc alatt két alkalommal is
kifektette a teljes hazai védelmet.

Ifjúsági mérkõzés:
Maroshegy–Sárszentmiklós 7:2

Az erõsen tartalékos ifjúsági csapatunk
nem csak az említett okok miatt szenve-
dett ilyen súlyos vereséget. Több meghatá-
rozó játékos a pályáról nézte a mérkõzést,
és ebbõl kifolyólag nem is lehetett más az
eredmény.

Hét közben, szerdán, 12-én 17.30 órakor
az elmaradt bajnoki forduló keretében ha-
zai pályán fogadjuk Pusztavám csapatát,
ahol szintén csak a gyõzelem az elfogadha-
tó eredmény.

Szabó Béla

A Déli-csoport állása
1. Vajta 23 15 4 4 66-32 49
2. Sárszentágota 22 15 2 5 73-34 47
3. Kulcs 22 14 5 3 70-30 47
4. Perkáta 23 14 2 7 60-28 44
5. Zichyújfalu 22 10 4 8 50-31 34
6. Tác-Csõsz 22 10 3 9 43-46 33
7. Dunapentele 22 10 2 10 49-50 32
8. Alap 22 9 4 9 45-36 31
9. Nagylók 22 8 7 7 50-35 31
10. Besnyõ 22 9 3 10 52-45 30
11. Elõszállás 22 7 3 12 39-49 24
12. Soponya 22 6 6 10 30-38 24
13. Mezõkomárom 22 3 3 16 21-87 12
14. Kisapostag 22 - 2 20 14-121 2

A Femol-csoport eredményei
Adony–Iváncsa 3-2 (1-1)

Gólszerzõk: Huszár, Hegedûs, Kármán, il-
letve Kovács Z., Kovács Zs. Ifjúsági mér-
kõzés: 2-1.

Mezõszilas–Dég SE 2-1 (0-0)
Gólszerzõk: Kiss, Nagy, illetve Szilágyi
(öngól). Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Mezõfalva SE–Seregélyes 4-1 (2-0)
Gólszerzõk: Szilva (2), Virág, Tórizs, illet-
ve Tömör. Kiállítva: Nagy (Seregélyes). If-
júsági mérkõzés: 8-3.

Pusztaszabolcs–LMSK 3-0 (0-0)
Gólszerzõk: Csányi, Kovács, Mészáros. If-
júsági mérkõzés: 2-1.

Lajoskomárom–Aba-Sárvíz 1-5 (0-4)
Gólszerzõk: Reichardt, illetve Gyuricza T.
(2), Fülöp, Esze, Gyuricza V. Ifjúsági mér-
kõzés: 0-5.

Enying–Rácalmás 4-4 (3-3)
Gólszerzõk: Tóth (2), Tárkányi (2), illetve
Antal (2), Munkácsi, Bortkó. Kiállítva:
Tóth, illetve Végi, Bortkó. Ifjúsági
mérkõzés: 4-1.

Sárbogárd–Nagyvenyim 4-1 (1-0)
Gólszerzõk: Szabó Z. (2), Szabó J., Bõhm,
illetve Fülöp. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Cece–Szabadegyháza 1-4 (1-2)
Gólszerzõk: Csomai, illetve Vizi, Imre,
Baló, Hegedûs (öngól). Kiállítva:
Bánóczki (Cece). Ifjúsági mérkõzés: 2-3.

A Déli-csoport eredményei
Dunapentele–Mezõkomárom 6-0 (4-0)
Gólszerzõk: Molnár, Berkes, Deli,
Beretka (2), Cislo.

Kisapostag SE–Vajta 0-6 (0-1)
Gólszerzõk: Meister, Csajági (2), Simon
(2), Sinka.

Kulcs SE–Tác-Csõsz 4-2 (3-1)
Gólszerzõk: Hadnagy, Mészáros (2), Fe-
kete, illetve Kõvári, Mukrányi.

Besnyõ SE–Zichyújfalu 4-2 (3-0)
Gólszerzõk: Petkes (2), Becséri (2), illetve
Újfalusi (2). Kiállítva: Régi (Zichyújfalu).

Elõszállás–Nagylók 0-5 (0-2)
Gólszerzõk: Tóth (3), Lendvai (2).

Sárszentágota–Perkáta 0-1 (0-1)
Gólszerzõ: Palóka.

Soponya–Alap 2-1 (1-1)
Gólszerzõk: Miklós, Babai, illetve Takács.
Kiállítva: Babai.

A Femol-csoport állása
1. Iváncsa 24 20 1 3 85-13 61
2. Szabadegyháza 24 19 2 3 82-29 59
3. Adony 24 16 6 2 65-27 54
4. Aba-Sárvíz 24 14 4 6 69-27 46
5. Sárbogárd 24 12 7 5 48-31 43
6. Pusztaszabolcs 24 12 5 7 51-45 41
7. Mezõfalva 24 13 1 10 62-41 40
8. Mezõszilas 25 10 3 12 36-61 33
9. Rácalmás 25 7 5 13 36-67 26
10. Seregélyes 24 8 1 15 43-55 25
11. Dég 24 8 1 15 33-64 25
12. Lajoskomárom 24 7 4 13 45-65 25
13. Cece 24 7 4 13 34-61 25
14. Enying 24 5 8 11 48-62 23
15. LMSK 24 4 3 17 32-75 15
16. Nagyvenyim 24 3 1 20 35-81 10

A Roneko-csoport állása
1. Pálhalma 24 20 2 2 83-16 62
2. Bicske 24 17 4 3 58-19 55
3. Csákvár 25 17 1 7 69-31 52
4. Velence 24 14 5 5 54-25 47
5. Martonvásár 24 13 5 6 55-23 43
6. Sárszentmiklós 24 13 4 7 42-33 43
7. Kisláng 25 11 3 11 40-39 36
8. Kápolnásnyék 24 9 9 6 33-41 36
9. Maroshegy 25 9 3 13 34-57 30
10. Baracs 24 7 7 10 30-30 28
11. Bakonycsernye 25 8 3 14 25-45 27
12. Sárosd 25 6 2 17 20-40 20
13. Pusztavám 24 6 2 16 20-49 20
14. Pákozd 24 6 1 17 23-58 19
15. Polgárdi 24 4 7 14 24-58 19
16. Káloz 25 5 2 18 28-76 17

Pünkösdi kupa
A hagyományok folytatásaként

2010. május 24-én
ismét megrendezzük a
PÜNKÖSDI KUPÁT

az LSC Sárbogárd sporttelepén
(5 m-es kapuk, 5+1).

A labdarúgótornára május 20-áig
lehet nevezni személyesen, vagy

telefonon Szakács Istvánnál
(06 /30/ 823 1229) és Tóth Zoltánnál

(06 /30/ 902 8023).
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Örökkévalóság
„…nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra,

mert a láthatók ideig valók,
a láthatatlanok pedig örökkévalók” (2Kor 4,18)

Az emberi elme az örökkévalóságot, amely kezdet és vég nélküli,
képtelen felfogni. Egy vízcsepp, amely a tengerbe hullik, parányi
kicsinek tûnik, szinte elenyészõ semmiségnek, és mégsem olyan
kicsi, mintha egy évet hasonlítunk össze az örökkévalósággal. Az
idõt senki sem képes feltartóztatni. Mennyire figyelmeztetõ üze-
net ez arra, hogy mi mindnyájan átlépünk az örökkévalóságba!

„…és senkinek sincs hatalma a halál napja fölött”
(Préd 8,8)

Annak, akinek a bûnei megbocsátást nyertek, nem félelmetes az
örökkévalóságba való átlépés. Õ biztos abban, hogy az örökkéva-
lóságot a mennyben tölti. Azt azonban elgondolni is szörnyû,
hogy mit jelent az embernek a bûneivel átlépni az örökkévalóság-
ba. Milyen döbbenetes valóság: „Ha valakit nem találtak beírva az
Élet Könyvébe, azt a tûz tavába vetették” (Jel 20,15).

A legfontosabb kérdés mindannyiunk számára: hol töltöd az
örökkévalóságot? Az idõ és mi mindannyian sietünk az örökkéva-
lóság felé, akár gondolunk rá, akár nem. Minden ember örök osz-
tályrésze földi élete során dõl el. Nézzél ezért a láthatatlanokra,
amelyek örökkévalók!

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzõjére és
beteljesítõjére…” (Zsid 12,2)

J. G.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

2010. május 22-én 14 órakor
a Sárszentágotai Általános Iskola

200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkre
és az azt követõ V. pünkösdi bemutatóra.

Az eseményre várjuk
volt pedagógusainkat és diákjainkat is.

Helye: általános iskola, Sárszentágota.
Program:

– 200 éves az ágotai iskola – megemlékezés;
– a sárszentágotai tanulók mûsora – a Sárvíz Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény csoportjai.

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

Családi nap Alapon
Az alapi óvoda családi napjának kezdetét kissé „beárnyékolta” a
változékony idõjárás szombaton délután, de aztán megkegyel-
meztek az égiek, s szépen sokasodtak a vendégek.
Ez a vidám, bensõséges esemény mindig lehetõséget kínál a helyi
alkotó közösségeknek a bemutatkozásra. Az Alapi Gondozó Ott-
hon lakói saját készítésû dísztárgyakat (képeket, dobozkákat stb.)
állítottak ki az udvar egyik részén, s zenés-táncos mûsorukkal is
színesítették a fellépõk palettáját. Gyönyörködhettünk többek
között az alapi és cecei gyerekek táncaiban, a társastáncot tanuló
ifjak elõadásában, Rohár Anita és Radnai Zoltán párosában.
Rohár Alexandra táncházba hívogatta a közönséget. A helyi
nyugdíjasklub asszonyai dallal örvendeztettek meg minket.
Eközben az udvar egyik traktusában különbözõ méretû bográ-
csokban kavargatták a fõzõverseny résztvevõi titkos receptjeik

hozzávalóit. Örömmel konstatáltam, hogy a sok férfi mellett kü-
lön nõi csapatok is indultak a gasztronómiai megmérettetésen.
Aki a vacsoraidõig nem bírta, annak finom lángos, palacsinta és
pizza, szendvics, valamint tepertõs pogácsa csillapította az étvá-
gyát.

Bármerre nézett az ember, mindenütt volt valami: focizó srácok a
pályán, ugrálóvár, arcfestés, az udvari játékokat nyüstölõ gyerek-
sereg. S közben fogytak a tombolajegyek, meg a zsákbamacska is.

Este Titán-koncert és tûzijáték szórakoztatta a közönséget.

Hargitai Kiss Virág
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Emlékezés Lázár Ervinre
A múlt héten szerdán negyedik alkalommal rendezték meg
Pálfán és Rácegresen a hajdani pusztai iskolában az író születés-
napja alkalmából a Lázár Ervin-napokat.
Ez alkalomból volt focikupa és természetesen mesemondóver-
seny is, amelyen az elnöki teendõket Németh Judit, az Illyés Gyu-
la könyvtár munkatársa látta el. A mesemondóversenyre más te-
lepülésekrõl is érkeztek iskolások. A legjobbaknak járó díjat Ko-
vács Dominik Simontornyáról, Mátics Anita, Heidecker Valenti-
na és Benkõ Zsófia Nagydorogról kapták. Különleges tehetségé-
vel kitûnt a pálfai, hetedik osztályos Kalányos Melinda.
Délután az író volt iskolatársai, barátai elzarándokoltak Lázár
Ervin régi iskolájához Rácegresre, ahol megkoszorúzták az egy
évvel ezelõtt felavatott emléktáblát, majd a könyvtárban feleleve- nítették az íróhoz kapcsolódó emlékeiket. A találkozón részt vett

Lázár Ervin özvegye, Vathy Zsuzsa és Sárszentlõrincrõl a Lázár
család több tagja is. A beszélgetést Németh Jolán, a pálfai általá-
nos iskola igazgatója vezette.

Lapunk 2009. május 21-ei számában írtunk az egy évvel ezelõtti
emlékezetes találkozóról. Mintha az akkor elkezdett beszélgetés
folytatódott volna. Megelevenedett az emlékezések során az
50-es, 60-as, 70-es évek világa, s e világban élõként megelevene-
dett a hazai tájat, az itteni embereket mélységesen szeretõ író sze-
mélyisége a maga ünnepi hétköznapiságában.

Mára ünnepivé váltak a megelevenedett régi hétköznapi emlékek
is.

Hargitai Lajos

Meghívó

Szeretettel meghívjuk a

2010. május 15-én,
szombaton,

9 órakor kezdõdõ

ORSZÁGOS DÍJUGRATÓ
LOVASVERSENYRE.

A verseny helye:
Arany János MSZ Alap,

Tavasz-major.
Mindenkit szeretettel vár

a rendezõség!

Rock CaféRock Café
www.rockcafekepek.atw.huwww.rockcafekepek.atw.hu

www.muvhaz.bogard.huwww.muvhaz.bogard.hu

Info, asztalfoglalás:Info, asztalfoglalás: 06 (30) 99 33 39506 (30) 99 33 395

J. A. M.-koncertJ. A. M.-koncert
www.jamzenekar.huwww.jamzenekar.hu

Sárbogárd, mûvházSárbogárd, mûvház

2010. május 22., szombat, 22.002010. május 22., szombat, 22.00
Jegyek elõvételben: 700 Ft; a helyszínen, este: 900 Ft.Jegyek elõvételben: 700 Ft; a helyszínen, este: 900 Ft.

„Annak, aki szeret”
A szép versek, lélek-
gyógyító gondolatok
kedvelõi Ady Endre,
Bella István, Csoóri
Sándor, József Attila
és más költõk verseit
hallgathatták Pálfy
Margit színmûvész ér-
tõ tolmácsolásában
hétfõn a városi könyv-
tárban.

/H/



14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2010. május 13. Bogárd és Vidéke

Bácskai rizses hús
Hozzávalók: 50 dkg sertéslapocka, 1 nagy fej hagyma, 30 dkg
zöldpaprika, 15 dkg paradicsom, 4+2 evõkanál olaj, 1 kávés-
kanál pirospaprika, 25 dkg közepes szemû rizs, 4-5 szál petrezse-
lyem.
A húst leöblítjük, apró kockákra vágjuk. A hagymát meghámoz-
zuk, finomra aprítjuk. A zöldpaprikát megmossuk, kicsumázzuk,
felkarikázzuk. A paradicsomot leforrázzuk, meghámozzuk, apró-
ra vágjuk. Felforrósítunk 4 evõkanál olajat, és megfonnyasztjuk
benne a hagymát, rádobjuk a húst, erõs tûzön fehéredésig pirít-
juk. Megszórjuk a pirospaprikával, ízlés szerint sóval, és saját le-
vében, fedõ alatt 20 percig fõzzük. Hozzáadjuk a zöldpaprikát és a
paradicsomot, és az egészet további 20-25 percig pároljuk, azaz
pörköltet készítünk. A sütõt elõmelegítjük 200 fokra (gázsütõn a
3. fokozat). A rizst megmossuk, lecsepegtetjük. A maradék 2 evõ-
kanál olajat felforrósítjuk, rádobjuk a rizst, 2-3 percig pirítjuk. A
rizst a húshoz adjuk, felöntjük 5 dl forró vízzel, egy kevés sót
adunk hozzá, összekeverjük, felforraljuk, és áttesszük egy csinos
tûzálló tálba (ebben fogjuk tálalni). Lefedjük, és a forró sütõben
az egészet puhára pároljuk (20 perc), félidõben egyszer megke-
verjük, és többet nem! Néhány paprika- és paradicsomszelettel,
vágott petrezselyemmel díszíthetjük. Azonnal tálaljuk.

Bácskai legényfogó
Hozzávalók a tésztához: 35 dkg liszt, 20 dkg margarin, fél cs. sütõ-
por, 2 tojás, kevés tejföl, só. A töltelékhez: 20 dkg sovány fõtt sonka,
20 dkg tehéntúró, 5 dkg margarin, só, a kenéshez tojás.
A lisztet a margarinnal, sóval és a sütõporral elmorzsoljuk, hozzá-
adunk két tojássárgáját, egy kevés tejfölt, és könnyû tésztává gyúr-
juk. Cipót formázunk belõle, és fóliával letakarva pihentetjük.
Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A sonkát ledaráljuk, a túrót áttör-
jük, és az egészet margarinnal és egy csipet sóval elkeverjük. A két
tojásfehérjét kemény habbá verjük, és lazán a masszába keverjük.
Kinyújtjuk a tésztát vékonyra, kockákra vágjuk, majd megtöltjük
a masszával, és lazán buktaformára feltekerjük. Kikent tepsibe
rakjuk. A tetejét kissé felvert tojással megkenjük, és közepesen
meleg sütõben pirosra sütjük. Melegen is, hidegen is élvezetes.
Borkorcsolyaként is finom.

Bácskai krémes
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 5 dkg zsír, 5 dkg porcukor, 1 dkg szalal-
káli. Krém: 3 csomag vaníliapuding, 8 dl tej, 25 dkg margarin, 25
dkg porcukor.
Az anyagokat (annyi tejjel, amennyit felvesznek) összegyúrjuk, és
egy tepsi hátán két lapot sütünk belõle. Krém: 3 csomag vaníliapu-
dingot 8 dl tejjel péppé fõzünk, 25 dkg margarint 25 dkg porcukor-
ral habosra keverünk, és a kihûlt péphez adjuk. Ezt a krémet a két
lap közé töltjük. A tejére 2 tojásfehérjébõl és 14 dkg porcukorból
gõz fölött habot verünk. A tésztára kenjük, és végül kakaóval
meghintjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI FIKTÍV LEVÉL
Mindenekelõtt gratulálok Önnek, mint kedvenc pénzintézetem
vezetõjének, hogy a száz leggazdagabb magyar ember közül Ön
szerezte az elmúlt évben a legmagasabb jövedelmet. Szép dolog
ez. Örülhet mindenki, aki hozzájárult ehhez a sikerhez, mint a
bank ügyfele. S miközben feladjuk a postán az esedékes havi tör-
lesztõ részletet, melengetheti a szívünk táját az a tudat, hogy ezzel
is hozzásegítettük Önt ahhoz, hogy milliárd forintok elköltésének
örömteli gondját vegye a vállaira.
Mint sokan honfitársaink közül, jómagam is szoktam lottózni né-
ha. Ilyenkor nyilván felvillan a gondolataimban az a lehetõség,
hogy mi lenne, ha a sorsolás véghezvitelére kisorsolt hölgyike épp
az én számaimat húzná ki abból a bizonyos átlátszó falú gömbbõl.
Itt, ugye, milliárdokról van szintén szó. Az álmodozás eljut odáig,
hogy minden hozzátartozómnak rendes lakást lehetne szerezni
valahol a fõváros környéki dombvidéken. Aztán fölmerülne a le-
származottak taníttatásának, külföldi nyelvtanulásának gondola-
ta, esetleg valami komolyabb világutazás terve. Biztos vagyok ab-
ban, hogy az ezekhez hasonló problémák az Ön esetében már rég
megoldódtak, tehát a családjában mindenki rendes lakással ren-
delkezik, a gyermekeinek, unokáinak megvannak a megfelelõ
diplomái, rendelkeznek olyan fokú nyelvismerettel, amelyhez
fogható kizárólag anyagi okokból az én köreimben élõ fiatalok
esetében nem adatik meg. Gondolom, Önnek az sem jelent ne-
hézséget, ha bokros teendõi közepette kikapcsolódásképp vala-
mely déltengeri szigetre óhajt ellátogatni. Mindezt lottónyere-
mény nélkül is megteheti, s ami még érdekesebb, a vagyona mind-
eme javak megléte ellenére nemhogy csökkenne, inkább nõ.
Az én közgazdasági ismereteim túl csekélyek ahhoz, hogy akár la-
tolgatni is merném, hogy mire költi Ön a pénzét. Megnyugtató tu-
dat számomra, hogy ha jó egészségnek örvend (ami minden pénz-
nél fontosabb tud lenni), akkor Ön az átlagot messze fölülmúló
szinten élhet, és bizonyára gyümölcsözõ üzleti tervek közepette
tölti a napi nyolc órát feltétlenül meghaladó munkaidejét.
Én nem nyertem a lottón, bankvezér sem vagyok, tehát nem nyo-
masztanak sok-sok pénz elköltésének gondjai. Érvényben van az
Önök pénzintézetével egy lakásvásárlási kölcsönszerzõdésem, s
mint utaltam rá, rendszeresen nyögöm a törlesztõ részleteket már
ötödik éve. Ha jól számolok, az állami támogatást is tekintetbe vé-
ve már majdnem az egész kölcsönt visszafizettem, de sajnos a ka-
matok és a kezelési költség miatt még két nehéz év és néhány hó-
nap van hátra. Na, de a múltkor kaptam egy levelet a banktól,
amely szerint a havi törlesztõ részletet több mint kétszeresére
emelik. Semmiféle elszámolást nem mellékeltek hozzá, a dolgom
annyi volt, hogy nyeljek egyet. Nem vagyok káromkodós típus.
Gratulációmat megismételve most még eldicsekszem azzal, hogy
vásároltam egy új cipõt, mert a réginek már nagyon elvékonyo-
dott a talpa, megtalpaltattam a feleségem tavaszi lábbelijét, a leg-
kisebbik gyermekem tegnapelõtt beszerzett egy új mellényt. Meg-
vagyunk.
Üdvözlöm!

(L. A.)

Heti idõjárás

Folytatódik a változékony, csapadékos idõ. Szombatig sokfelé, késõbb elszórtan várható
újabb esõ, zápor, zivatar. Lokálisan jelentõs mennyiségû csapadék, néhol jégesõ is valószínû.
Általában gyenge, vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében átmenetileg
viharos széllökések is elõfordulhatnak. Szombatig a magasban még viszonylag enyhe, majd
vasárnaptól egyre hûvösebb léghullámok sodródnak a Kárpát-medence fölé. Eleinte a csapa-
dékos idõ, majd a hûvös léghullámok hatására sokfelé 20 fok alatt marad a csúcshõmérséklet.
A jövõ hét elején jelentõsen erõsödik az éjszakai lehûlés is, olyannyira, hogy hétfõn hajnalban
az ismert fagyzugos helyeken 2-3 fok is elõfordulhat.

www.metnet.hu
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Nyílt
tér

A pékszakma kiváló tanulója
A pékszakma kiváló tanulója címet egy
sárbogárdi lány, Eigner Alexandra nyerte
el az idén a péktanulók országos megmé-
rettetésén, 16 tanuló közül.
A verseny a székesfehérvári Szent István
Árpád Szakképzõ Iskolájának tanmûhely-
ben zajlott. Nemcsak gyakorlati, hanem el-
méleti feladatokkal is meg kellett birkózni,
s végül minden diák olyan jól teljesített,
hogy megkapták a szakmájukat.
Alexandra kiemelkedõ eredményével,
pontos munkájával több elismerést is szer-
zett. Az FVM-tõl egy oklevelet, az iskolá-
tól ajándékcsomagot kapott, az élelmi-
szeripari kamarától serleget vehetett át,
valamint pénzjutalomban is részesült. S
nem utolsósorban más versenyekre is meg-
hívták.
A 18 éves lány számára ez volt az elsõ ilyen
jellegû szakmai megmérettetés, amire na-
gyon sokat gyakorolt.

Mielõtt munkába áll a szakmájában, sze-
retne leérettségizni és technikusnak tanul-
ni.
Kedvence a kakaós és a pizzás csiga, ami-
ket egyaránt szívesen fogyaszt és készít.
Gratulálunk, és további szép sikereket kí-
vánunk!

Hargitai Kiss Virág

Búcsú tanító
néninktõl

Értesítjük mindazokat, akik szerették s
tanítványai voltak, hogy elemi iskolás
tanító nénink, Bors Józsefné, született
Nagy Ilona (Ica néni, 1922–2010) áldá-
sos élete 87 éves korában véget ért.
Ica néni a háború után érkezett Jobban
Jánosnéval együtt Sárbogárdra taníta-
ni. Itt ismerkedett meg férjével, Bors
József tanár úrral. A mi osztályunkat
Ica néni 1949-ben tanította.
Nagy részvéttel temettük el Sárosdon.
Az iskolatársak nevében búcsúzunk
Tõle.

Sándor Pál, Simontornya

Köszöntötték
Sándor Pált

Sárbogárdi hazánkfia, dr. Sándor Pál 40
éve áll gyógyszerészként a simontornya-
iak szolgálatában.
E 40 éves munka elismeréseként a vá-
rosba érkezése évfordulóján, 2010. áp-
rilis 24-én a Fried kastélyban egy csalá-
dias emlékünnepségen köszöntötték
Õt.
Sándor Pál köztiszteletben álló szemé-
lyiség a Tolna megyei kisvárosnak. Te-
vékenysége elismeréseként, a város
egészségügyében végzett szolgálataiért,
a város közéletében való aktív részvét-
eléért, valamint a kulturális élet önzet-
len támogatásáért a város képvise-
lõ-testülete a „Simontornyáért” kitün-
tetést adományozta neki.
Sándor Pálnak a szülõföld nevében mi
is gratulálunk!

Hargitai Lajos

Nyílt nap a mentõállomáson

Pénteken nyílt napra várták a sárbogárdi mentõsök az érdeklõdõket. Jöttek családok, is-
kolai osztályok és sok óvodás csoport. Meg lehetett nézni belülrõl is a mentõautót, be le-
hetett ülni a volán mögé, befeküdni a hordágyra. Kipróbálhatták a gyerekek az újraélesz-
tési gyakorlathoz használt próbababát, a nyaksérülésekhez használt nyakmerevítõt.
Nagy élmény volt a gerincsérüléseknél használt felfújható hordágy kipróbálása is. A
mentõsök a gyerekcsoportokat megvendégelték a látogatás végén.
Ezek a nyílt napok közel hozzák a gyerekekhez a mentõsök munkáját.

Hargitai Lajos
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Május 15., 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 Az
én lányom nem olyan 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Sze-
rencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.45 Sky kapitány
és a holnap világa 22.30 Örömzene – Örömtánc: A tehetségkutató verseny dön-
tõje 0.20 Hírek 0.25 Sporthírek 0.35 Grigorij Raszputyin – A csillagok felett:
Csapda az Antikrisztusnak 1.35 Koncertek az A38 hajón 2.25 Chaplin, a tûzoltó
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.10 Disney-rajzfilmek 10.00 Játék
10.50 Autómánia 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Férfi vízilabda – bajnoki
döntõ 13.30 Forma-1 15.20 A dadus 15.45 Robin Hood 16.45 Cuki a sütid 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 S.W.A.T. – Különleges kommandó 21.50 A
nyakörv 23.50 A szamuráj 2.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a földrõl 6.25 TV2-matiné 8.05 Nickelodeon kedvencek 10.05
Mókás állatvilág 10.35 Szurikáták udvarháza 11.05 Doktorológia Leslie Nielsen
módra 11.35 Babavilág 12.05 Így készült a Stargarden 12.35 A láthatatlan em-
ber 13.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.35 Rejtélyek kalandorai 15.35
Doktorok 16.35 Knight Rider: Halálos iramban 17.30 Trinity kórház 18.30 Tények
19.05 Magellán 19.35 Megasztár 5. – A válogatás 20.35 Spangol – Magamat
sem értem! 23.00 Amerikai pite 4. – A zenetáborban 0.40 Véres játék 2.15
Kalandjárat 2.40 Teleshop 3.40 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
20.59 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 16., 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
Tanúságtevõk 10.30 A sokszínû vallás 10.45 Református magazin 11.10 Refor-
mátus ifjúsági mûsor 11.20 Az utódok reménysége 11.45 Zsidó jelképek 12.00
Hírek 12.10 Sport7 12.40 Gyõri Szabó József énekel 13.10 Hogy volt!? – Váloga-
tás 15.30 Kívánságiroda 17.10 Panoráma 17.40 Magyarország története 18.10
Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás szabadsága 21.00 Vaní-
lia égbolt 23.15 Kultúrház 0.10 Innováció az emberért 0.40 Hírek 0.45 Sporthírek
0.50 TS – Motorsport 1.20 Magyarország története 1.50 Az utókor ítélete 2.15
Panoráma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Menetrend
10.50 Red Bull Air Race 2010 11.30 Férfi kézilabda – bajnoki döntõ 12.00 Híradó
13.15 Magyar autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.20 Míg a halál el nem vá-
laszt 16.50 Apa lettem, kisapám! 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Holnapután
22.20 Heti hetes 23.45 Kemény zsaruk 0.50 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 7.50
Nickelodeon kedvencek 9.50 Nagy vagy! 10.40 Két testõr 11.10 Stahl konyhája
11.40 Kalandjárat 12.10 Borkultusz 12.40 Száguldó vipera 13.40 Hegylakó 14.40
Álomgyári feleség 15.35 Baywatch Hawaii 16.35 Airport ’75 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Titkok könyvtára – Visszatérés Salamon kincséhez 21.50
Frizbi Hajdú Péterrel 22.50 A királyság 23.45 Psycho 1.30 Napló 2.20 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 Az Evan-
géliumi Pünkösdi Közösség istentiszteletének 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 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Május 17., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szó-
lás szabadsága 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sport-
hírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05
Domovina 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45
Teadélután 17.35 Don Matteo: Titkos nyomozás 18.35 McLeod lányai 19.20
Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00
Hétfõ este 21.30 Drágakövek 23.35 Prizma 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.00
Memento 0.10 Teadélután 1.00 Nappali 1.55 Parlamenti napló

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 0.45
Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.20 Cloak és Dagger
13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.15 Capri – Az álmok szigete 16.20 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 Ezo.tv 2.20 Káosz 4.05 Magellán 4.30
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05
Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 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 18., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Ez történt ma reg-
gel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.40 Don Matteo: A bõ-
rönd 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 Drágakövek 23.35 Prizma
23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55 Memento 0.05 Teadélután 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 14.20 A nagy csobbanás 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 22.20 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk
élnek 23.55 Reflektor 0.15 Borzongás – Hajsza a metróban
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 11.25 Laura – Átok a
Riviérán 13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.15 Capri – Az álmok szigete 16.20 Bûbájos
boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.25 Félholt 23.15 A médium 0.15 Tények este 0.45 Ezo.tv
1.35 Szent Iván napja 3.05 Babavilág 3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Május 19., 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:
Gyilkosság egyenes adásban 18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millió-
ért 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este
21.30 Amikor a nagypapa Rita Hayworth-t szerette 23.00 Prizma 23.15 Hírek
23.20 Sporthírek 23.25 Memento 23.35 Teadélután 0.25 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.20 Repül a haverom 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 Buliszerviz 2.: Taj elõmenetele 23.15 A fiók 1.20 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.15 Teleshop 11.15 Birkanyírás 2
13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.15 Capri – Az álmok szigete 16.20 Bûbájos boszor-
kák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House 22.30 Mercy angyalai 23.30 Szellemekkel
suttogó 0.30 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.50 Így készült a Szélcsend címû magyar
film 2.20 Egykék 3.40 Két testõr 4.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.21 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, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán,
a 189,25 MHz-es frekvencián.
Május 15., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Futball: Cece–Sz.egyháza
(100’) és S.bogárd–Nagyvenyim (100’) 13.00 Lapszemle 15.00 Majális
Sárbogárdon és Vajtán (kb. 30’), Kézilabda: Sárbogárd–Lovasberény (nõi,
60’) és Sárbogárd–Rácalmás (férfi, 60’) 19.00 Lapszemle 20.00 Ballagás a
gimnáziumban (60’), Májfaállítás Cecén (60’), Dr. Kellner Józsefné helytör-
téneti elõadása (60’)
Május 16., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Majális Sárbogárdon és Vajtán
(kb. 30’), Kézilabda: Sárbogárd–Lovasberény (nõi, 60’) és Sárbo-
gárd–Rácalmás (férfi, 60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00
Heti híradó 20.00 Dr. Tõkéczky László Kálvinról (ism.)
Május 17., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ballagás a gimnáziumban
(60’), Májfaállítás Cecén (60’), Dr. Kellner Józsefné helytörténeti elõadása
(60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Futball: Cece–Sz.egyháza (100’) és
S.bogárd–Nagyvenyim (100’) 19.00 Heti híradó 20.00 A Sebõ együttes
koncertje (ism. 80’)
Május 18., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Tõkéczky László Kálvinról
(ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 A Sebõ együttes koncertje (ism. 80’) 19.00
Heti híradó 20.00 FM Közgyûlés (30’), Halország hírei (30’), Pálfy Margit a
könyvtárban (70’)
Május 19., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 FM Közgyûlés (30’),
Halország hírei (30’), Pálfy Margit a könyvtárban (70’) 13.00 Heti híradó
15.00 Családi nap Alapon (50’), Nosztalgiadiszkó Majdán Ervinnel (35’),
Lázár Ervin-napok Pálfán (60’) 19.30 Lapszemle 20.00 Futball: Vajta–
Dunapentele (100’) és Cece–S.bogárd (100’)
Május 20., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Futball: Vajta–Dunapentele
(100’) és Cece–S.bogárd (100’) 13.00 Lapszemle 15.00 FM Közgyûlés
(30’), Halország hírei (30’), Pálfy Margit a könyvtárban (70’) 19.00 Lap-
szemle 20.00 Dr. Tõkéczky László Kálvinról (ism.)
Május 21. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Családi nap Alapon (50’),
Nosztalgiadiszkó Majdán Ervinnel (35’), Lázár Ervin-napok Pálfán (60’)
13.00 Lapszemle 15.00 Dr. Tõkéczky László Kálvinról (ism.) 19.00 Lap-
szemle 20.00 FM Közgyûlés (30’), Halország hírei (30’), Pálfy Margit a
könyvtárban (70’)

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

Május 20., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szom-
szédok 13.35 Rondó 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek
16.45 Teadélután 17.40 Don Matteo: A függöny mögött 18.35 McLeod lányai
19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Hogy volt!?
– Extra 21.00 Csütörtök este 21.30 Joanne Kilbour rejtélyei 23.00 Kassza 0.20
Prizma 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.45 Memento 0.55 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.40 Békés családi tûzfészek 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 Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.45 Európai idõ
0.05 Helyszíni szemle 1.05 Reflektor 1.20 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 10.15 Teleshop 11.15 Micsoda
házasság 13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.15 Capri – Az álmok szigete 16.20 Bûbá-
jos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív
20.50 Jóban-Rosszban 21.25 Pelenkás bajkeverõ 23.10 Painkiller Jane 0.05 Té-
nyek este 0.35 Ezo.tv 1.25 GSG 9 – Az elit kommandó 2.15 Segíts magadon!
2.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 21., 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 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.25 Közlekedõ 14.35 Ez történt ma reg-
gel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 Don Matteo: Tit-
kok és hazugságok 18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.30 Vera sofõrje 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 Ron kapitány 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
CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 0.20 Reflektor 0.40 Itthon 1.00 Odaát
1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.35 Illegális ki-
vándorló 13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.15 Capri – Az álmok szigete 16.20 Bûbá-
jos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív
20.50 Jóban-Rosszban 21.25 Trauma 22.25 NCIS 23.25 A férjem védelmében
0.25 Bajnokok Ligája magazin 0.55 Tények este 1.25 Ezo.tv 2.15 Gyilkos körök
3.05 Smallville 3.55 Alexandra pódium 4.20 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 Hetednapi Adventista Egyház félórá-
ja 14.05 Arcvonások 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 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 Sportvi-
lág 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. Tele-
fon: 06 (70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308
4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek
alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70)
2185 666.
Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB
238R típusú 4 x 51 W-os CD-s autórádió,
illetve egy alig használt, szép állapotban
lévõ Padovano Parma, 45-ös munkavé-
delmi félcipõ. A szabványoknak megfele-
lõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06 (30)
386 4133.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Vegyes tûzifa eladó 1600 Ft/q kugliban.
06 (20) 454 8979. (276542)

LAK6 Stúdió: Eladó ingatlanok Sárbogár-
don és környékén, vásárlóknak ingyenes
szolgáltatások. Ingyenes hitelügyintézés!
Biztosítások a biztosítók összehasonlítá-
sával. Értékbecslés. Mindent egy helyen!
06 (30) 491 5363.
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. Ér-
deklõdni: 06 (70) 234 1352.
Eladó Sárbogárdon központhoz közeli
csendes utcában belsõ felújításra szoruló
tégla, családi ház, melléképületekkel, kis,
összközmûves telekkel. Irányár: 12 millió
Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 234 1352.
Lakás eladó. Irányár: 4,9 millió. 06 (70)
244 4983.
6 fiókos fagyasztó megkímélt állapotban
eladó. 06 (25) 462 113. (276296)

Tápkockás, szálas paprika-, paradi-
csom-, fûszerpalánta 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 el-
adó. 06 (30) 236 0222. (276287)

Cecén központhoz közel ház eladó. Érdek-
lõdni: 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 erké-
lyes lakás eladó. 06 (20) 279 8071.
Sárbogárd központjában kétszobás háza-
mat panelra cserélném, elsõ emeletig.
Rattan ülõgarnitúra, gyermekbútor eladó.
06 (30) 304 1440. (276687)

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

Sárbogárd központjában 50 m2-es, 4. emeleti, rész-
ben felújított panellakás eladó. Telefon: 06 (30) 916
2373.

Kiadó Sárbogárd központjában 32 m2-es helyiség ga-
rázsnak, vagy raktárnak. Telefon: 06 (30) 337 1563.
(276799)

Sírkövek felújítása, tisztítása, gépi csiszolása. Hely-
színi öntés. Strausz Péter, 06 (30) 494 0305. (276798)

Családi ház sürgõsen eladó Sárszentmiklóson. 06
(30) 516 9962. (276795)

Sárszentmiklóson, Rákóczi utcában kétszobás,
fürdõszobás parasztház eladó. 06 (70) 374 9710.
(276793)

Sárbogárdon eladó József A. utcában tégla épí-
tésû társasház elsõ emeletén, kétszobás, balko-
nos, részben felújított lakás. 06 (20) 910 6399.
Vajtai lovarda munkaerõt keres lovász munka-
körbe másodállás jelleggel, elsõsorban a hétvé-
gékre. Jelentkezni: személyesen a helyszínen,
vagy a 06 (30) 500 8863-as telefonon lehet. (276790)

Automata mosógép, elöltöltõs, 18 éves; francia-
ágy 160 x 200 cm-es eladó. 06 (30) 632 7249.
(276789)

Családi ház sürgõsen eladó. 06 (70) 232 1484.
(276786)

Palánta! Zöldségnövények és egynyári virágok
nagy választékban. H-P: 14 h-tól, hétvégén egész
nap. Tósoki, Nagyhörcsök. Telefon: 06 (30) 464
0345 www.tosokikert.5mp.eu (276783)

Alapon háromszobás családi ház eladó a Nap ut-
cában. Érdeklõdni: 06 (30) 823 1384. (276800)

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

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602

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

Kiemelt apróhirdetés: a Bogárdi TV-ben is látható!
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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”

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

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

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

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

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

május 25. Sárkeresztúr–Sárszentágota, távvezeték
szivacsos csõtisztítás

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

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

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

Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál kisebb víz-
nyomás, esetleg idõszakos vízhiány várható. A munkálatok miatt
a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az egészségre
nem ártalmas. Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fo-
gyasztható.

Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és
megértését.

FEJÉRVÍZ ZRT.



20 HIRDETÉS 2010. május 13. Bogárd és Vidéke

Csütörtökön legyen
a vendégünk!

*Minden 5000 Ft feletti vásárlás esetén, 2010. május 13-án, 20-án, 27-én és június 3-án a sárbogárdi Tesco hipermarketben (7000 Sárbogárd,
Ady Endre út 19.). Blokkonként egy ajándék érvényesíthető, az ajándék készpénzre nem váltható. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. A képen
látható étel csak illusztráció. A promóció szervezője és a reklám közzétevője: Tesco Globál Áruházak Zrt., 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.

Most csütörtökön minden vásárlónknak, aki 5000  Ft 
felett vásárol, egy finom és gyors vacsora hozzávalóit, 
1 kg rizst és 1 kg gyorsfagyasztott pulykafasírtot 
ajándékba adunk! Jó étvágyat kívánunk!

Ezt jól kifôztük!

Pancsi  panírozott 
gyorsfagyasztott 
pulykafasírt, 1kg

Compex kerek 
szemû rizs, 1kg

AJÁNDÉK*

Minden
5000 Ft felett

vásárlónak

MÁJUS 13-ÁN, MÁJUS 20-ÁN, MÁJUS 27-ÉN ÉS JÚNIUS 3-ÁN


