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Tisztánlátás a férfi kézilabda ügyében
(Válasz a „sportbarátnak”)

A lap elõzõ számában megjelent, Rehák Sándor által írt cikkre kí-
vánok reagálni, az olvasók valósághû tájékoztatása érdekében.
A testületi ülésen a képviselõk még kulturált formában fogalmaz-
ták meg kérdéseiket a sportpályázaton elnyert összegek nagysá-
gáról, ám a Bogárd és Vidéke lap tulajdonosa már „Osztogatás
pofára?” alcímmel hergeli a közvéleményt. A lap másik oldalán
Rehák Sándor valóságos igazságosztóként látja el jelzõkkel sze-
mélyemet.

Lássuk tehát a tényeket, a valóságot.

A VAX Férfi Kézilabda Egyesület 2010. április 30-án 12 óráig (a
pályázati határidõig) olyan pályázatot adott le, mely a kiírásnak
nem felelt meg, mivel az egyesületnek a fenti határidõig nem volt
(és ma sincs) a bíróság által jogerõsen bejegyzett elnöke, elnöksé-
ge, és nem csatolták az új vezetõséget választó közgyûlés jegyzõ-
könyvét.

Mivel a pályázati kiírás egyértelmûen fogalmaz (az elnök nevének
feltüntetése, cégszerû aláírása, pecsétje tekintetében), a pályáza-
tot szigorúan nézve nem lehetett volna elfogadni. Volt a bizott-
ságban olyan, aki ezt javasolta. (Utólag belátom, neki volt igaza.
Így ütött vissza Rehák Sándor és Sinka Attila személyében a
sportszeretetem.) De én nem ezt javasoltam. Mint elnök, kértem
a szakreferens asszonyt, hogy továbbítsa a kérést a vezetõség felé,
hogy a már említett jegyzõkönyv másolatát sürgõsen csatolják a
pályázathoz, így legalább elmondhatjuk, hogy az átvezetés folya-
matban van. (A fentieket tanúsítja a szakreferens asszony.) Úgy
gondoltam, hogy ne a férfi kézilabdázók lássák kárát vezetõik ha-
nyagságának.

A másik 10 pályázó által benyújtott pályázat a kiírásnak kifogásta-
lanul megfelelt. Hogy ki mennyit nyert, sokat, vagy keveset, azon
lehet vitatkozni. Egy példa: tavaly a kézilabdázók 420 ezret nyer-
tek, az idén 455 ezret. Hogy miért kaptak a nõk többet? Új egyesü-
letet kellett létrehozni, aminek költségei voltak, és ezt a bizottság
tolerálta. Továbbá több meccset játszottak, messzebbre utaztak
stb.
Akik ellenszenvet éreznek irántam, azokat a tények nem érdek-
lik. Nem is nekik írom e sorokat. A férfi kézilabdacsapat április
30-án még nem volt bajnok, így a bajnoki címmel és a leendõ NB
II-es tagsággal járó jövõbeni költségek még fel sem merülhettek.
Egy olyan személy ne oktassa ki a bizottságot és annak elnökét,
aki maga nem tett meg mindent azért, hogy a VAX Férfi Kézilab-
da Egyesület a pályázatnak megfeleljen.
Ahogy a volt tanáromat, Steitz Ádámot, úgy Sárközi Lászlót sem
fogom megtagadni, bár tudom, hogy mindketten jobboldali beál-
lítottságúak (voltak), de nekem nem ez számít, hanem maga az
ember.
Sinka Attila képviselõtársamnak pedig javaslom, hogy keresse
meg Nagy Lászlót és Szakács Istvánt. Õk elmagyarázzák, hogy mi-
ért kapták a labdarúgók azt az összeget. Nevezett urak a labdarú-
gó-egyesületek elnökeiként képesek részletekbe menõen vála-
szolni a kételyeire, kérdéseire. Talán ha meghallgatja õket, akkor
a képviselõ úr is meggyõzõdik arról, hogy e két egyesület fenntar-
tása mekkora összegbe kerül. Elképzelhetõ, hogy még dicsérni is
fogja a pályázatok elbírálóit. Bár ez utóbbiban nem vagyok biztos,
ismerve Sinka Attilának a labdarúgás iránti ellenszenvét.
Nyugodt és higgadt viselkedést javasolok az uraknak. Próbálják
meg, ha nehezen is megy.

Nedoba Károly

Megszólíttattunk?
Nézve a helyi televízió, a Bogárdi TV adását, és olvasva néhány la-
ikus, fogalomzavarban szenvedõ ember írását, úgy gondoltam,
hogy reagálni kell az elhangzottakra, leírtakra.
Miért a címben a kérdõjel?
Néhány helyen elhangzik, pl. testületi ülésen, újságban, hogy „ki-
rándulók”. Ez nem vonatkozik ránk. De ha az illetõ mégis ránk ér-
tette, akkor meg kell magyarázni neki, hogy mi a különbség a ki-
ránduló és a természetjáró (turista) között.
A tudatlanság senkit nem jogosít fel a sértegetésre.
Kiránduló az, aki beszáll a 9-14 fõs autóbuszba, pl. Etelvári Zoltá-
néba, elutazik Horvátországba, vagy bárhova, megtekint néhány
nevezetességet, de kevés gyaloglással, szinte mindenhova jármû-
vel közlekedve tölti el az idõt. Ezzel szemben a természetjáró (tu-
rista) a célt jármûvel közelíti meg, majd hosszabb gyalogos, kerék-
páros túrát tesz a természetben (nem városban), ami 8-10 km-tõl
kezdõdõen végtelennek tûnõ hosszúságú is lehet (50-100 km).
Ugyanúgy, mint más sportágakban, itt is van versenysport, illetve
tömegsport. Mi zömmel az utóbbit mûveljük, tekintve, hogy a tag-
ság nagyobb része az idõsebb korosztályból kerül ki.
Néhány adat a természetjárókról: több mint 20 éve mûködik a vá-
rosban, azóta is az én elnökségemmel. Nálunk nincs veszekedés,
csúfoskodás, korosztályok közötti ellentét, harc. Minden hónap-
ban 25-38 fõ közötti létszámmal, rendszeresen járjuk a hazai és a
külföldi tájakat. Ez utóbbinak köszönhetõen bábáskodtunk a
testvérvárosi kapcsolatok kialakításában is (Bene, Zetelaka). Bár
az utóbbinak már sok gazdája lett, de a kapcsolatok elindítása a
mi nevünkhöz fûzõdik. (Mi vettünk részt elõször a Zetelakai Na-
pokon is, a Deságon – és nem Desákon. Minket, persze, elsõsor-
ban a táj, az ottani magyarok megismerése inspirált, és nem a val-
lás.) A kapcsolatok kiépítését egy jelenlegi önkormányzati képvi-

selõ és a polgármester is segítette, támogatta. Többen rendelkez-
nek bronz, ezüst, arany stb. minõsítéssel is. Mi fizetünk tagsági dí-
jat, és a szabadidõnket áldozzuk fel. Ja, és mint elnök, teljesítem
magam is a túratávokat (nem a pálya mellett ülök és kiabálok).
Mit is kell ezekhez teljesíteni? Sok gyalogos és kerékpáros kilo-
métert, jelentõs szintkülönbséggel (pl. Országos Kék Túra, Ma-
gyarországi Kék Kör, Kerékpártúra a Duna-völgyben Ausztriá-
ban, Németországban, elkerekezni az olaszországi Velencébe és
még sorolhatnánk).

Javaslom a tisztelt nyilatkozóknak, hogy bármelyik túránkon ve-
gyenek részt, hogy összehasonlítást tudjanak tenni a kiránduló és
a természetjáró (turista) között. Szeretettel várjuk õket.

A pályázaton nyert összegrõl

Pályázatokon már régóta részt veszünk. Tudom, hogy mit jelent
az, amikor azt a választ kapjuk, hogy forráshiány miatt elutasítva.
Hála a sorsnak, 2002 óta olyanok bírálják el a pályázatokat, akik
ezt a választ nem ismerik. Igyekeznek a rendelkezésre álló össze-
get úgy elosztani, hogy mindenkinek, aki a pályázati kiírásnak
megfelel, jusson támogatás.

A jelzett év elõtt is voltak pályázatok, amiken részt vettünk, de ak-
kor több esetben kaptunk elutasító választ, a fenti okra való hivat-
kozással. Ennek oka lehetett az is, hogy olyanok bíráltak, akik
nem tudtak különbséget tenni a turista és a kiránduló között, nem
tekintették sportnak a természetjárást. Ezt a korszakot nem sír-
juk vissza.

Reméljük, hogy a jövõben is olyanok lesznek a testületben, akik a
sportot szeretik, és a költségvetésbõl valamennyi sportágnak tud-
nak támogatást nyújtani.

Németh Pál elnök, a természetjárók elnöke
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Belvíz
A Nagy Lajos utcából Rajcsányi Mihály kereste fel szer-
kesztõségünket, és elmondta, hogy a hétvégi esõzés miatt
megteltek a kertek vízzel. Mint elmondta, a mûanyagüzem
telkének végében van ugyan egy víztározó, de annak nincs
közvetlen csatlakozása a csapadékvíz-elvezetõ rendszer-
hez. A területrõl ott összegyûlõ víz a szomszédos kertekbe
folyik. Korábban volt a víztározónak egy csatornába kive-
zetõ csöve, de az beszakadt, és azóta nincs a víznek elfolyá-
sa.

A helyszínen látható volt, hogy a kertekben valóban álla a
víz. Ahol a terület mélypontja van, ott már egész tó van.
Vízben áll a kertben a borsó, kukorica, a kis gyümölcsfák.
Korábban, míg Szabó Pista élt, az õ háza mögött kifolyt a
víz. Több háznál is ástak csatornát az udvaron keresztül az
utca felé, de azok az árkok nem kellõ mélységûek, így a víz
nagy része a kertekben reked. Mivel mindenki feltöltötte a
háza udvarát, sehol nincs a víznek természetes útja kifelé,
hogy az minél gyorsabban elfolyjon a csatornába.
Közös érdek lenne pedig, hogy együtt kiássák a háztulajdo-
nosok a víz számára leginkább követhetõ árkot. Ha ezt
nem teszik meg, a víz a talajban is megkeresi magának az
utat, s akár a melléképületekben, az alacsonyabban fekvõ
házak szobáiban is feltörhet bárhol. A súlyosabb következ-
mény pedig az lehet, hogy az öreg házak vályogfalát feláz-
tatja, és akkor a ház akár össze is dõlhet. Ilyen szempontból
a legmélyebb ponton lévõ házak vannak nagy veszélyben.
Bizonyára a vulkánkitörésnek is köszönhetõen az idei év
idõjárása rendkívüli lehet, sok csapadékkal, a nyáron
özönvízszerû esõkkel. Emlékezzünk csak 1999 és 2000 nyá-
ri árvizeire!
Az önkormányzat a megelõzésben sokat tehet. A választá-
sok elõtt a terület önkormányzati képviselõje a Nagy Lajos
utcaiaknak is tett ígéretet, hogy közmunkások segítenek
majd az árok kiásásában. A választások után ez az ígéret
elfelejtõdött.
Persze, nem csak a Nagy Lajos utcában van ilyen gond.
Nemrégiben az újságban egy tinódi utcai esetrõl írtunk.
Ott a helyzet szerencsésen megoldódott. Még mielõtt egy
ház összedõlt volna, közmunkások segítségével kiásták a
régi vízelvezetõ árkot. De ez sem egyedi eset, mert több he-
lyen a régi árkokat – amelyeket közmegegyezéssel régen a
kerteken vezettek keresztül – mára betemették, a területet
feltöltötték. Ez többnyire nem engedéllyel, hanem illegáli-
san történt.
Ha szép szóval, meggyõzéssel nem sikerül rábírni a tulaj-
donosokat a közös érdek miatti együttmûködésre, meg le-
het találni a módját annak, hogy hatósági eszközt is lehes-
sen alkalmazni az árkot megnyitni nem akaró állampolgár-
ok meggyõzése érdekében.
De idõben kell cselekedni, amíg a baj be nem következik!

Hargitai Lajos

Borverseny
A Sárszentmiklósi Borba-
rát Kör szombaton nagy
érdeklõdés mellett ren-
dezte meg az idei borver-
senyt Márkovics Lajos pin-
céjénél. Itt elõzõ nap sátrat
állítottak, s erre bizony a
viharos–esõs idõ miatt
nagy szükség is volt. A bor-
versenyre a térségbõl vár-

ták a szõlõsgazdák borait.
Hagyományosan jó baráti
kapcsolatban vannak a sár-
bogárdiak a lepsényiekkel;
õk is eljöttek, s hozták a
boraikat.
A zsûri elnöki tisztjét Lász-
ló Éva borász szakember

vállalta. A zsûri tagjai: He-
gedûs János, Etelvári Zol-
tánné, Nyikos József, Zsol-
dos Zoltán és Huszár
Gyöngyi voltak. A gazdák
92 borfajtát neveztek be a
versenybe. Míg a szakem-
berek a borokat bírálták,
Gili János, a borbarátok
körének mesterszakácsa
kitûnõ vadpörköltet készí-

tett. 13 órakor fejezõdött
be a borbírálat. László Éva,
a zsûri elnöke nagy elisme-
réssel szólt a bemutatott
borokról. Különösen a fe-
hérborok minõsége volt ki-
váló.
A fehérborok közül 5 ka-
pott oklevelet, 14 bronz, 21

ezüst, 12 arany minõsítést,
1 bor, ifj. Németh László
fehérbora kapott nagy-
arany minõsítést, s meg-
kapta az ezzel járó vándor-
serleget is. A vörösborok
közül 6 bor kapott elisme-
rést, 1 oklevél, 13 bronz, 8
ezüst, 7 arany minõsítést.
Flõgl Istvánné vörösbora lett nagyarany minõsítésû, s megkapta az ezzel
járó serleget is. A rosé kategóriában 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz minõsítés
született, 1 bor kapott elismerést.
Az oklevelek és díjak átadása után közös ebéden vettek részt a vendégek,
s ekkor az ebéd mellé meg lehetett kóstolni a bemutatott borokat. A jó
borok meghozták a zord idõjárás ellenére is a jó hangulatot, s szép nóták-
tól lett hangos a szõlõhegy.
A szervezõk köszönetet mondanak Rigó László alpolgármesternek és
csapatának a borverseny alkalmából a sátor felállításáért és lebontásá-
ért!

Hargitai Lajos
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Polgárõrnap
Szombaton a régi tanácsháza udvarán ren-
dezték meg a sárbogárdi polgárõrök nap-
ját.

Nagy bográcsban fõtt a pörkölt, míg a pavi-
lonok alatt megterített asztalnál Rozman
Gábor elnök köszöntötte az egyesület tag-
ságát és a meghívott vendégeket: dr. Ozs-
váth Zsolt rendõrkapitányt és Juhász Já-
nos polgármestert.
Ez alkalomból adták át a sárbogárdi pol-
gárõrség által alapított „Az Év Rendõre”
díjat Batári Róbert rendõr fõtörzsõrmes-
ternek, Pusztaegres–Sárhatvan–Rétszilas
körzeti megbízottjának. Juhász János pol-
gármester a sárbogárdi képviselõ-testület
által alapított „Az Év Polgárõre” kitünte-
tést Dala Károlynak adta át, aki az elmúlt
évben 400 óra járõrszolgálatot teljesített.
Ezután baráti beszélgetéssel töltötték az
idõt, amíg megfõtt a közös ebéd, amit jó ét-
vággyal fogyasztottak el.

Hargitai Lajos

Az obsitosok áztak-fáztak
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd
szervezésében, 2010. május 15-én, az
Aranyponty Zrt. örspusztai horgászcent-
rumában került megrendezésre a BEOSZ
közép-dunántúli régiós tagegyesületek ta-
lálkozója. A találkozóra eljöttek a pápai,
devecseri, várpalotai, tatai, szomódi hon-
véd nyugállományú klubok és egyesületek
képviselõi, és jelen volt Erdõs Géza nyá.
Alezredes, a BEOSZ közép-dunántúli ré-
gióvezetõje. Visszatérõ vendégekként kö-
szönthettük a nagytarcsai nyugállományú
barátainkat. A sárbogárdi rakéta ezred né-
hány egykori beosztottja is eljött. A vendé-
geket Gál Sándor nyá. szds., a HBE elnöke
fogadta és köszöntötte.

Horgászverseny

A találkozó keretében került lebonyolítás-
ra az egyesület immár hagyományos hor-
gászversenye. A versenyzõk regisztrációja
után a pecások irányítását a versenybíró,
Rehák Sándor tagtársunk vette át. A sza-
bályok ismertetése után következett a sor-
solás, majd a helyek elfoglalását követõen
megkezdõdött a „beetetés” (mármint a
halakat illetõen). Dudaszóra indult a ver-
seny az immár zuhogó esõvel dacolva.
A fõzõsátorban közben a Nagy Dezsõ, Tar
János páros Farkas István fõséf vezetésé-
vel már javában csillogtatta halászlé- és gu-
lyásleves-fõzési tudományát.

Emlékezés a hõsökre

A találkozó keretében a Hõsök terén meg-
emlékeztünk a II. világháború befejezésé-
nek 65. évfordulójáról. Az ünnepi megem-
lékezésre meghívtuk a város polgárait is.
Sajnos az idõjárás nem kedvezett a szabad-
téri rendezvénynek, így a József Attila Mû-

velõdési Központ aulájában kellett azt
megtartani. Emlékezõ beszédet mondott
Novák Kovács Zsolt, a Petõfi Sándor Gim-
názium igazgatóhelyettese, a Sárbogárdi
Múzeum Egyesület elnöke. Az ünnepi
megemlékezés a Szózat eléneklésével zá-

rult, amelyet a sárbogárdi fúvószenekar kí-
sért, Ezt követõen a szakadó esõben, már
külön protokoll nélkül, helyeztük el a meg-
emlékezés virágait és a koszorúkat a Hõ-
sök terén a két világháború emlékmûvé-
nek talapzatánál. Koszorút helyezett el
városunk polgármestere és alpolgármeste-
re, a BEOSZ közép-dunántúli régióveze-
tõje, a régió tagegyesületei, illetve egyesü-
letünk.

Díjátadás
közös ebéddel

A megemlékezést követõen vendégeink-
kel visszatértünk az örspusztai bázisra,
ahol hamarosan jó hangulatú baráti be-
szélgetés, ismerkedés vette kezdetét. Az
idõ elõrehaladtával elõkerültek a katona-
nóták is. A mostoha idõjárás alaposan
megtette hatását, és az átfázott, megéhe-
zett társaság jóízûen fogyasztotta el a fi-
nomra sikerült ebédet. A felszolgálók alig
gyõzték kihordani az adagokat.
Eközben a horgászok rendületlenül állták
az esõ rohamát, a verseny utolsó percéig
várták a „nagy fogást”. A verseny lefújása,
az eredmények összesítése után láthatóvá
vált, hogy szép fogási eredmények szület-
tek. Díjazásban részesült az elsõ három
helyezett, a legkisebb és a legnagyobb hal
kifogója. Ezenkívül három fõ a horgász-
centrum különdíját vehette át.
A mostoha idõjárás a délutánra tervezett
programjainkat részben elmosta, így Réti-
majort is csak autóbuszból tudtuk bemu-
tatni vendégeinknek.
Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik közremûködésükkel vagy anyagi
hozzájárulásukkal segítették rendezvé-
nyünket: Agyagási István református espe-
res, Bogárd és Vidéke Lapkiadó, Domján
János vállalkozó, Horváth István – JAMK,
Kapás Zsolt vállalkozó, Lévai Ferenc –
Aranyponty Zrt., Novák Kovács Zsolt ta-
nár úr, Sárbogárdi Fúvószenekar, Szegedi
Zsolt és munkatársai – Horgászcentrum,
Várady-Szabó Bence gimnáziumi tanuló.

A HBE Sárbogárd vezetõsége
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GIMISAROK
2010. MÁJUS — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea

A végzõs évfolyam ballagása után rohamo-
san itt van a tanév vége. Mi is számot ve-
tünk eredményeinkkel, és jó érzés látni a
szép sikereket.

OKTV
Németh Éva (12. c) francia nyelvbõl az or-
szágos döntõben 7. helyet szerzett. Felké-
szítõ tanára: Némethné dr. Müller Viktó-
ria.

Nyelvvizsgák
A végzõs diákok összesen 58 nyelvvizs-
ga-bizonyítványt szereztek. Ebbõl 24 alap-
fokú, 33 középfokú és egy felsõfokú nyelv-
vizsga – 54 %-uk kezében van nyelvvizsga-
bizonyítvány.
Német nyelv: Gubik Géza 12. c, Kaufmann
László 12. c, Nagy Tímea 12. b – középfok
C.
Angol nyelv: Farkas Andrea 12. b, Csepregi
Anna 12. b Nagy Krisztina 12. b, Gombos
Péter 12. b, Szemzõ Petra 12. b, Dombi
Viktor 12. c, Sárközy Viktor Zoltán 12. c,
Tolnai Ádám 12. c, Kéri Zoltán 12. c – kö-
zépfok C; Emperger Bence 12. c, Sebes-
tyén Dóra 12. b, Mészáros Csaba 12. c – kö-
zépfok B; Simon Ádám 12. c, Lajtos And-
rás 12. c, Mezõ Bálint 12. b, Csatári Regina
12. b – középfok A; Tolnai Ádám 12. – c
felsõfok B.
Francia nyelv: Kéri Zoltán 12. c – középfok
C.

Az alsóbb évfolyamok
nyelvvizsga-eredményei:

Angol nyelv: Huszár Rózsa Flóra 11. c,
Horváth Réka 10. – c középfok C; Nagy
András 11. c – középfok A; Sebestyén Vik-
tória 9. b – alapfok A; Csonka Csaba 10. c –
alapfok C.

Versenyeredmények
A rangos Országos Latinversenyen, az
ELTE szervezésében, idén két diák képvi-
selte iskolánkat. A minores/kicsik kategó-
riájában Márton Anett Roxána (8. c), míg

a Maiores/nagyok közötti versenyen
Vinklmann Gréta (9. c) vettek részt. Tanu-
lóink kb.100 hasonló korú diák társaságá-
ban írták meg fordításaikat. Márton Anett
Roxána munkájáért dicséretben részesült.
Felkészítõ tanáruk: Árvai-Vucskics Ivett.
A Bod Péter könyvtárhasználati verseny
országos írásbeli fordulójában a 10. c osz-
tályos Léki Boglárka a 16. és Már Nóra a
20. helyezést érte el. Felkészítõ tanáruk:
Barabás Irén.
A megyei diákköltõk versenyén 3. helye-
zést ért el Nagy Tímea Andrea (12. b).
A Fejér Megyei Diáknapok 2010 rendez-
vényén iskolánk tanulói közül Zsigmond
Dóra (11. c) néptánc kategóriában arany
minõsítést, Varnyu Lilla (9. b) szólóhang-
szer kategóriában ezüst minõsítést, Vá-
rady-Szabó Bence (11. c) és Takács Anna
(9. c) versmondó kategóriában bronz mi-
nõsítést szereztek.
A Fejér megyei matematikai verseny II.
fordulójába jutott Takács Anna 9. c osztá-
lyos tanuló. Felkészítõ tanára: Varga Pi-
roska.
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
megyei fordulójába jutottak: Gráczer
Asztrik 5. c, Bunford Enikõ 6. c, Siák Mag-
dolna 7. c, Márton Anett Rozália 8. c osztá-
lyos tanulók. Felkészítõ tanáraik: Õri Vik-
tória és Barabás Irén.
A Bendegúz Nyelvész Verseny megyei for-
dulójába jutottak: Sümegi Zoltán 7. c és
Parnicsán Eszter 5. c osztályos tanulók.
A székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért Egye-
sület és a pozsonyi székhelyû Szövetség a
Közös Célokért Társulás által szervezett
„A MI EURÓPÁNK – KÖZÉPISKOLÁS
EU-VETÉLKEDÕ” rendezvényen iskolán-
kat háromfõs csapat képviselte. A vetélke-
dõ a csapattagok leleményességét, talpra-
esettségét és internetes tájékozódási kész-
ségét mérette össze a hazai és szlovákiai
csapatoknál. Kéri Donát, Nagy András,
Szávics Dániel, a 11. c osztály tanulói, túl-
jutva a 2+1 fordulós internetes forduló-
kon, az interregionális döntõben Fejér me-

gye legjobbjaiként az 5. helyen végeztek a
szoros versenyben, néhány ponttal le-
csúszva a dobogóról.
Illés Éva 8. c osztályos tanuló a Fejér Me-
gyei Baleset-megelõzési Bizottság által ál-
talános iskolásoknak szervezett, közleke-
dési ismeretekkel kapcsolatos tanulmányi
verseny megyei döntõjén 3. helyezést ért
el.
Kiszl Fanni 6. c osztályos tanuló a Szép
magyar beszéd területi versenyen 1. helyet
szerzett.
A Bolyai városi és régiós matematikai csa-
patversenyen, amit 8. és 9. osztályosok szá-
mára rendeztek Dunaújvárosban, gimná-
ziumunk csapata a második legmagasabb
pontszámmal jutott tovább a döntõbe,
ahol a második helyen végeztek. A csapat
tagjai: Takács Anna 9. c, Farkas Anna Má-
ria 9. d, Gebhardt Éva 9. d, Szõnyegi Dóra
9. d. Felkészítõ tanáruk: Takács Sándor.
Az általános iskolák országos angol nyelvi
versenyének megyei fordulóján szép ered-
ményt ért el Végh Bence 7. c és Balogh
Tamás 8. c. Felkészítõ tanáruk: Dombi
Zoltánné.
A „Víz világnapja” címû rajzpályázaton
oklevelet nyert Halasi Nóra és Huszár
Fruzsina a 6. c osztályból. Felkészítõ taná-
ruk: Huszár Károly.

Kompetencia alapú oktatás
Jelentõsebb pályázati siker idén a TÁ-
MOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás,
egyenlõ hozzáférés innovatív intézmé-
nyekben” címû pályázat (az elnyert összeg
24.088.280 Ft), amelynek keretében kollé-
gáink több tanfolyamon képezhették to-
vább magukat, a diákok pedig új módszer-
tani eljárásokkal szervezett tanórákon ve-
hetnek részt. Emellett a pályázat erdei is-
kolai, múzeumpedagógiai és drámapeda-
gógiai foglalkozások szervezésére is lehe-
tõséget nyújt. Mindezek a programok je-
lenleg zajlanak az iskola valamennyi osztá-
lyában.

A dégi Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány szervezésében,
a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ és

Dég Község Önkormányzata támogatásával tisztelettel meghívjuk
2010. május 22-én a Bálint Gyula Gyermekvédelmi Napra.

10.30: ünnepélyes megnyitó és koszorúzás az
emléktáblánál (helyszín: Dég, Széchenyi u. 13.,
lakásotthon);

11.30-tól a Festetics-kastélyparkban: archív
asztal – régi fényképek megtekintése, archív
DVD-k vásárlására lehetõség;

13 órától: bográcsos ebéd.

A régi gyermeknapok hangulatát idézve a dél-
után folyamán: aszfaltrajzverseny; lepényevés;
zsákban futás; arcfestés, hennafestés, számhá-
ború, lufihajtogatás, kispályás foci.
15 órától: paintball festékcéllövészet és sumo-
birkózás;
16 óra: nagy MÉTA;
18 óra: gyermekeink záró elõadása.

A kastélyban mûködõ kiállítás a rendezvény
alatt csoportosan látogatható (200 Ft/ fõ).
A délután folyamán büfé üzemel a helyszínen.
A Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány 1
%-ra jogosult közhasznú szervezet a Dégen ne-
velkedõ, állami gondoskodásban élõ gyermeke-
kért.
Adószám: 18500646-1-07,
számlaszám: 58100099-10011881,
cím: 8135 Dég, Széchenyi u. 38.
Visszajelzéseket a részvételi szándékról szíve-
sen fogadunk az étkezés megkönnyítése végett:
anagytestver@freemail.hu.
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Mészöly-gála
A Mészöly Géza Általános Iskola egyhetes programjainak ünne-
pélyes zárásaként idén is megrendezték a Mészöly-gálát, pénte-
ken délután. Számos tehetséges diák mutatkozott be a kultúra
legkülönfélébb területein. Hallhattunk szavalatot, népdalt, zon-
gora- és furulyajátékot, tapsolhattunk a néptáncosoknak, akiket
Rohár Alexandra vett a szárnyai alá, és a német valamint angol
nyelvi foglalkozások hangulatát is megidézte egy-egy csoport.
Nagy sikert aratott Kocsis Erzsébet színjátszósainak filmje. A csa-
pat díjat is nyert a Rátóti csikótojás mozgóképes feldolgozásával,
amit Sárbogárdon, a Tájház környékén és az egyik kocsmában
forgattak. A zseniális film csillagai élõben is fölvonultak a színpa-
don learatni az elismerést.
Az iskola énekkara Nagy Ferencné valamint Szénásiné Szabó
Marianna vezetésével, hangszeresek közremûködésével adta elõ
mûsorát. Az egyik darabot, a Híd a Kwai folyón címû film betét-
dalát a kórus a Sárbogárdi Fúvószenekar kíséretével adta elõ kü-

lönlegességként. A legutolsó mû nagy derültséget keltett, mivel
dramatikus játék kísérte, melyben termetes török asszonyként
feltûnt Szénási Csaba is.

Hargitai Kiss Virág

Szülõi összefogás a mészölyös gyerekekért
Hosszú várakozás után végre elérkezett május 8-a, a mészölyös
nosztalgiadiszkó estéje. A fõszervezõk – Bodokiné Bettike, Ba-
loghné Mariann, Némethné Erika – nemcsak a 80-as évek egyik
népszerû lemezlovasát, Majdán Ervint hívták el, hogy zenéjével
néhány évtizeddel visszavarázsoljon minket a múltba, hanem még
az elmaradhatatlan meglepetés mûsort is megszervezték. Nagy ti-
tokban folytak az elõkészületek, csak néhány elszólásból tudtuk
meg, hogy különleges produkcióval készülnek.
Izgatottan vártuk az estét. Folyamatosan érkeztek a vendégek, 10
órakor már több mint 300-an voltunk az ízlésesen berendezett au-
lában. Zene, diszkófények, tánc, fergeteges hangulat! Ezt még fo-
kozta a fél 11-kor kezdõdõ divatbemutató. Mikor a „manökenek”
végigvonultak a korabeli ruhákban – ügyelve a kellékekre: cipõre,
táskára, s természetesen nem maradhatott el az öltözethez illõ ze-
ne sem –, együtt tapsolt a közönség. A hangulatot még inkább fo-
kozta, amikor egy ETZ-motor hangja búgott fel, és az R-GO-t fel-
idézve gördült be rajta Balogh István egy „gidával”.

A szervezõk lelkes munkájának legnagyobb elismerése nemcsak a
sok vendég hajnali 3 óráig tartó fantasztikus hangulata, hanem
azok a visszajelzések is, amiket azóta egyre többet hallani: „Mikor
lesz már a következõ?”
Mivel ingyenes felajánlásukkal támogatták alapítványunkat, sze-
retnék még egyszer köszönetet mondani Majdán Ervinnek, hogy
elvállalta a lemezlovas szerepét; Horváth Istvánnak, aki rendel-
kezésünkre bocsátotta az erõsítõket; Reiter Ilonának, Tarné
Andreának, Kocsisné Ildikónak, akik a büfében álltak helyt; és
mindenkinek, aki munkájával vagy részvételével segített!
Sokáig fogjuk emlegetni ezt a bulit! Köszönjük, hogy megszervez-
tétek az estét! Hiszen nemcsak 383 vendég szórakozását tettétek
lehetõvé, hanem a 495.000 Ft-os bevétellel a Mészöly Alapítvány
ez évi céljainak megvalósítását is biztosítottátok!

Fülöpné Nemes Ildikó, az MGÁI alapítványának elnöke

Tavaszi bemutató
A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola és Speciális Szakiskola
osztályai az intézmény hagyományai szerint az elmúlt héten pén-
teken tavaszi bemutatót tartottak a mûvelõdési központban. Az
aulában egy asztalon kiállították alkotásaikat, amiket meg is lehe-
tett vásárolni. A színpadon pedig több osztály is mûsorral lépett
föl a diáktársak, szülõk, pedagógusok alkotta közönség elõtt.
Láthattunk egy Mátyás-mesét, megelevenedett Csipkerózsika
története, egy csokornyi lány bravúrosan pörgette a mazsorett-
pálcát, és a legkisebbek is bemutatkoztak egy-egy játékos, zenés,
verses összeállítással.

A produkciókat az ötletes, kézzel készített díszítõelemek és öltö-
zékek tették még élvezetesebbé.

Hargitai Kiss Virág
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Abasári Katona- és Bordalfesztivál
Immár 16. alkalommal került megrende-
zésre 2010. május 15-16-án Közép-Európa
legnagyobb szabású népzenei rendezvé-
nye, a XVI. Katona- és Bordalfesztivál
Abasáron.
Abasár a Mátra déli lábánál, a Sár-hegy
lejtõjén, a Bene-patak völgyében fekszik.
A település eredeti neve: Saár, mely a X.
században itt élt birtokos nevét õrzi. Jelen-
tése: sárga, szõke. A település Árpád korá-
ban az abák szállásbirtoka. Elsõ írásos em-
lítése 1261-bõl való. 1902-tõl használatos
az Aba elsõ tag, mely arra utal, hogy a ki-
rály nemzetsége 1522-ig birtokolta a falut.
A falut körülvevõ dombokon a kiváló klí-
ma miatt évszázadok óta szõlõt termelnek,
általában magas mûveléssel. A lakosság fõ
megélhetése ma is a szõlõ és a bor, mely
minõségét tekintve országos szinten az el-
sõ tíz között található. Országos szinten
jelentõs az oltványkészítés is.
Az elsõ fesztivál az abasári kórus, az Aba
Sámuel Daloskör 1994. évi alakulásakor
lett megtartva, és rövid idõ alatt nemzet-
közi méreteket öltött.
A kétnapos fesztivál ideje alatt naponta
50-70 együttes, szólóénekes, zenekar lé-
pett fel, hazánkból és külföldrõl egyaránt.
A gyönyörû dalok mellett a fellépõk cso-
dás népi ruhái is emlékezetes élményt
nyújtottak. A fesztivál ideje alatt kirako-

dó- és kézmûvesvásár, borkóstolás, laci-
konyha és különbözõ kiállítások várták az
érdeklõdõket. Sajnos a szabadtéri progra-
mokat a déli óráktól az esõ és a szél félbe-
szakította.

Ezen a Nemzetközi Fesztiválon szerepelt
hatalmas sikerrel a vajtai Õszirózsa Dal-
kör (Kovács Sándorné, Csákvári György,
Csákvári Györgyné, Schneider Istvánné,
Béres Antalné, Tibor Sándorné, Potyondi
Gyuláné, Berkei Lászlóné, Czájner Ist-
vánné, Hetyei József, Hetyei Józsefné,
Molnár Ilona és Kókány Mihályné) Szász
Árpádné vezetésével.
A rendezvény szervezése kitûnõ volt. A be-
érkezett buszokat önkéntes segítõk és pol-
gárõrök fogadták és igazították útba,
mindegyik fellépõ csoportot elkísérve az
öltözõig. Folyamatosan ment a mûsor:
táncosok, szólisták és zenészek. A kisvonat
térítésmentesen körbevitte az érdeklõdõ-
ket a faluban, megmutatva a nevezetessé-
geket, látványosságokat. Az egyik citera-
zenekarnak feltehetõen a pincesor volt a
legérdekesebb látványosság, mert lekésték
a fellépésüket. De amikor sorra kerülhet-
tek, bebizonyosodott, hogy az abasári
rizlingben, bizony, nóta van, akkora, hogy
némelyik zenész még a citerájáról is meg-
feledkezett.
Késõ délután, szinte télies idõben indul-
tunk haza az Õszirózsa Dalkör asszonyai-
val. Sok szép élménnyel, nagy sikerrel, de
igen fáradtan érkeztünk Vajtára.
A következõ fellépésük a szlovákiai Béké-
ben lesz június 19-én.

Etelvári Zoltán

„Édesanyám, virágosat álmodtam”
Még a nap is kibújt a felhõk mögül óvodánk május
7-ei projektzáró délelõttjén, mely egyben anyák na-
pi ünnepély is volt.
Intézményünk, a Németh László ÁMK Dr. Végh Já-
nos Óvoda a TÁMOP 3.1.4. 8/2-2009-0062 –
„Kompetencia alapú oktatatás innovatív intézmé-
nyekben” címen nyert pályázati támogatással ve-
zette be a kompetencia alapú oktatási programcso-
magot 2009. szeptember 1-jén.
A befejezés szakaszába érkezetünk a pályázat meg-
valósításában.
Mit vártunk és mit is kaptunk e programcsomag
bevezetésétõl?
Módszertani megújulást. Olyan módszerek megis-
merését, melyek segítenek az óvodapedagógusok-
nak a mai kor gyermekeit egyéni képességeiknek
megfelelõen fejleszteni. „Keresem minden gyer-
mek titkát, és kérdezem, hogyan segíthetnék ab-
ban, hogy önmaga lehessen.”
(Janusz Korczak:
„Mutasd, hogyan tudom egyedül is!”)
Nos, ez az egy-egy mottó a sok közül, mely segített
számunkra megérteni e módszer alapelveit, me-
lyek a mi alapelveink is. Hogy a gyermek képessé-
ge (kompetenciája) az önálló tevékenykedésben, a
sokoldalú megtapasztalásban és tudatos komplex
ráhatásokkal fejlõdik a leghatékonyabban, ha a
szabad játékban valósul meg.
A bevezetett két csoportban, a mini és középsõ
csoportban, az eltelt idõszak alatt az óvó nénik, daj-
ka nénik a gyermekekkel közösen sok vidám, emlé-

kezetes élményt éltek át, amiket meg is örökítet-
tünk. Nemcsak szakmai megújulást eredménye-
zett az eddig megvalósított program, hanem sok ér-
dekes fejlesztõ játékkal, eszközzel gazdagodtunk,
melyek segítségükre voltak és vannak a szûkebb
és tágabb környezeti változások sokoldalú megta-
pasztalásában, a gyermekek fejlesztésében.
Mit nyertek a gyermekek?
Izgalmas kísérletezéseket, vidám, olykor feszült vi-
tákat, kirándulásokat, érdekes játékokat, eszközö-
ket. Az eltelt idõszak alatt fejlõdött a gyermekek
kommunikációja, szociális érzékenysége, értelmi
képességeik. Szívesen dolgoznak 3-4 fõs csopor-
tokban, meghallgatják egymás véleményét, és
próbálnak közöset alkotni, kompromisszumot kötni
az eredmény érdekében.
A rácsodálkozás, rácsodálkoztatás a természet
ezernyi szépségére alapvetõ nevelõ-oktató mun-
kánkban. Az „Édesanyám, virágosat álmodtam” cí-
mû projekt egy kis szelet a szûkebb környezet,
Mezõszilas és a tágabb környezet, Dég természeti
szépségeibõl. A 3 hetet meghaladó aktív tevékeny-
kedés a projektzáró nappal eredményesen lezárult.
Ezen idõszak alatt nagyon sok megtapasztalásban,
közös élményben volt részük a mini csoportos
gyermekeknek, akik a projekt megvalósítói.
A „Kiskertek virágai” hét folyamán séták során cso-
dálhatták meg a kiskertek virágait, megtekintettek
egy fóliasátrat, ahol virágokat termelnek. Elültették
a virághagymáikat, amiket folyamatosan gondoz-
tak.

„A jövõ fája” hét jegyében a Föld napján a szülõkkel
virágot ültettek a többi óvodással együtt, és elül-
tettük a Jövõ fáját.
Az „Erdõ–mezõ virágai” hét tevékenykedése során
megismerkedtek a pitypanggal, méhekkel, boga-
rakkal, lepkékkel.
Kirándulni voltak Dégen, ahol gyönyörködtek a kas-
télypark szépségében, a medvehagyma virágzásá-
ban.
A komplexitás a kompetencia alapú oktatás alap-
pillére. Ezekhez a tevékenységekhez virágokkal, vi-
rágzással kapcsolatos dalokkal, versekkel, mesék-
kel, mozgásos játékokkal, különbözõ vizuális tech-
nikákkal készített alkotásokkal lettek gazdagabbak
a résztvevõ gyermekek.
Ezen a szép napon a gyermekeink nemcsak ünnep-
lõbe öltöztek, hanem lelküket is ünneplõbe öltöztet-
ték, mert ezért a napért dolgoztak. Az édesanyjukat
köszöntötték a két kis kezükkel ültetett virággal,
melyet 3 héten keresztül gondoztak, hogy e napon
a szeretetük jelképe lehessen és átnyújthassák az
édesanyai gondoskodás, szeretet viszonzásaként.
Nemcsak a minisek, hanem az intézmény minden
csoportja, minden óvodása erre a napra, az év leg-
szebb napjára készült.
Az édesanyák, nagymamák meghatódva, szeretet-
tel fogadták a kedves dalokat, verseket és a gyer-
mekek által készített kis ajándékokat.
A gyermekcsoportok szereplését az ünnepeltek, a
vendégek tapssal, biztató mosollyal jutalmazták.

Kónya Vilmosné óvodavezetõ
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Hirdetmény
A Fejér Megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy állatorvosai az ebek veszettség el-
leni pótoltását végzik

2010. május 27-én (csütörtökön)
Pusztaegresen 8.00–8.30-ig;

Kislókon, a József A. u. sarkán
9.00–9.30-ig;

Sárbogárdon, az Ifjúsági parkban
10.00–10.45-ig;

Töbörzsökön, a Gulyaréten
11.00–11.45;

Sárszentmiklóson, a Gabona elõtt
17.00–18.00-ig.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy
minden 3 hónapnál idõsebb ebet évente
legalább egy alkalommal veszettség el-
len be kell oltani! A veszettség elleni ol-
tás a kötelezõ féregtelenítéssel együtt:
3.000 Ft + a kötelezõen elõírt új eboltá-
si könyv: 500 Ft. Az oltatlanul maradt
ebek tulajdonosaival szemben szabály-
sértési eljárást kezdeményezünk.

Az FMMGSZH állatorvosai

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2010. május 11-ei ülé-
sén elfogadta:
– a 18/2010. (V. 13.) önkormányzati
rendeletet az önkormányzat 2010. évi
költségvetésérõl szóló 3/2010. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításá-
ról;
– a 19/2010. (V. 13.) önkormányzati
rendeletet a helyi iparûzési adóról szóló
41/2007. (XII. 18.) önkormányzati ren-
delet módosításáról;
– a 20/2010. (V. 13.) önkormányzati
rendeletet az egyes szociális ellátások-
ról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormány-
zati rendelet módosításáról.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

FÁKAT TÖRT
A VIHAR

Az orkánszerû szél megtépte a lombokat, a
szõlõkben letördelte a zsenge hajtásokat,
sok helyen döntött ki fákat. A Petõfi Sán-
dor Gimnázium udvarán egy vadgeszte-
nyefát derékban tört ketté.

/H/

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2010. június 3-án (csütörtökön)
17.00 órakor

közmeghallgatást tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Beszámoló a 2009-es évrõl. Tájékoz-
tató a 2010-es feladatokról.

Juhász János polgármester

Csináljuk utánuk, helyettük, várjuk a jelentkezõket!
Ezzel a cikkel szeretnénk tiszta vizet önteni a pohárba a sáregresi
polgárõrséggel és a településõrökkel kapcsolatban.
Hibáztatnak bennünket, településõröket, hogy nem akadályoz-
tuk meg, hogy lopják a virágot a temetõbõl. (Nem, nem a sze-
münkbe, nálunk az a szokás, hogy kint az utcán osztják az észt!)
Azt a mennyiségû virágot, amit egyszerre elvittek anyák napja
elõtt, autóval vihették el.
Az Önök adójából kapjuk a fizetésünket? Lehet, de nekünk a
Rendészeti Minisztérium utal. Nem számít, honnét kapjuk, de
lelkiismeretesen tesszük a dolgunkat a falunk közbiztonságáért.
Van szolgálati kerékpárunk, tolhatnánk végig az utcákon, csak
úgy 8–16-ig, elpihengetve, nem törõdve a házalókkal, hiszen van
fizetésünk, a többi nem számít! De nem! Mi járõrözünk saját au-
tóval, a fizetésünkbõl tankolunk, hogy pár perc alatt a helyszínre
érjünk. Váltott mûszakban dolgozunk, reggel 8-tól este 9-ig.

Szombat, vasárnap, szabadnap felváltva ügyeletet tartunk. 30-an
vagyunk polgárõrök, így minden éjszaka más páros van szolgálat-
ban.
A polgárõrök és településõrök a szabadidejüket áldozzák fel
azért, hogy Önök nyugodtabban alhassanak. Teszik mindezt tár-
sadalmi munkában, még tagdíjat is fizetnek.
A legkönnyebb kritizálni a munkánkat, de próbálják ki, hogy este
10-tõl hajnalig járõröznek, a faluban élõ emberként, és utána
munkába indulnak!
Megéri ezek után éjszakázni? Egy köszönömöt sem kapunk soha
senkitõl. De ne tolongjanak, nem kell megköszönni, megyünk, hi-
szen vállaltuk! De ha mindezt valaki jobban és becsületesebben
tudja csinálni, tessék bekapcsolódni a munkánkba!

Tisztelettel: Kakuk Tiborné településõr, a polgárõrség vezetõje,
Szabó Zoltán, településõr, Mocsár Eleonóra polgármester

Tisztelt leendõ Támogatónk!

A jó Isten kegyelmébõl és eddigi támogatóink
jóvoltából elértük 3. életévünket. Ettõl az évtõl
kezdve lehetõségünk nyílik az SZJA 1 %-ának
igénylésére. Ebben a dologban kérem tisztelet-
tel az Ön segítségét! Kérem, juttassa adója 1
%-át a Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért
Alapítvány céljainak megvalósítására.

Adószámunk: 18500464-1-07.
Varga László, a kuratórium elnöke

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

Kedves adózó zenebarát!

Kérjük, hogy adója 1 %-át szíveskedjen felaján-
lani a Bogárd-Dal Egyesület számára.

Adószámunk: 18497575-1-07.

Támogatását köszönjük!
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Esõs díjugrató Alapon

A rendkívüli idõjárás, bizony, meghiú-
sította az alapi díjugrató programjait.

Ám a nevezõ lovasok, a szervezõk és egy
maroknyi közönség kitartóan helytálltak.
68 ló és 35 lovas vett részt különbözõ kate-
góriákban a megmérettetésen a környék
és az ország számos pontjáról. Az esõ elle-

nére a pálya is nagyszerûen bírta a strapát,
így a felállított akadályokon és az égi áldá-
son kívül más nehézséggel nem kellett
megbirkózniuk a versenyzõknek.
Egy pavilon alól kis számú, de annál lelke-
sebb közönség biztatta a lovasokat. A kul-
turális mûsorok a szûnni nem akaró esõ
miatt elmaradtak ugyan, de a sárbogárdi
fogatosok és a pónifogatok bemutatója
megtartásra került.

Eredmények

B0 nyitott: 1. Takács Andrea – Gésa, Sárbo-
gárdi LE; 2. Kovács Anna Regina – Mercé-
desz, Alfonz LK; 3. Néth Tibor – Riadó
Rapid, Simontornyai TC.
B1a stílusverseny, kezdõ lovasok: 1. Kovács
Anna Regina – Mercédesz, Alfonz LK; 2.
Gubán Renáta – Colanda, Colonadó Lo-
vasiskola; 3. Szamek Dóra – Matisz, Co-
lonadó Lovasiskola.

B1c nyitott: 1. Csere Ágnes – Csento, Al-
fonz LK; 2. Hallósy Péter – Virradat, Sá-
rosdi LE; 3. Tóth Márk – Szerény, Ku-
nos-Lovarda Kft.

B2 nyitott: 1. Leszli Veronika – Koppány
Lánya, Kisbéri LE; 2. és 3. Hallósy Péter –
Viktória illetve Virradat nevû lovával,
Sárosdi LE.

B3 nyitott – Alapi Nagydíj: 1. Mráz Tamás –
Mimi, Prosper LK; 2. Tompa Richárd –
Nina Ricci, Pákozdi SE; 3. Erdélyi Tamás –
Peer Gynt, Mohácsi Torna Egylet.

B4 nyitott – Bálint László-emlékverseny: 1.
Erdélyi Tamás – Herman, Mohácsi TE;
Mráz Tamás – Mimi, Prosper LK; Tompa
Richárd – Quatro, Pákozdi SE. E kiemel-
kedõ kategóriában az elsõ helyezettnek a
díjat Bálint László özvegye adta át.

Hargitai Kiss Virág

Találka Sárhatvanban
Remek hangulatú találkozót rendezett a sárhatvani dalos kör
szombaton délután a klub udvarán emelt sátorban. Mintha kint
nem is tombolt volna az idõ, olyan önfeledten adták át magukat a
vidám verses-zenés-táncos együttlétnek a meghívott alapi,
pusztaegresi, mezõszilasi és máshonnan érkezett vendégek, a há-
zigazdák és a nézõsereg. Színvonalas produkciókban és szép vise-

letekben gyönyörködhet-
tünk. A felcsendülõ is-
mert, szép dallamokat
nagy örömmel hallgatta
minden jelenlévõ, s meg-
lepetésként próza, költe-
mény, valamint mókás
jelenetek gazdagították a
programot. A nagyszerû
mûsort eszem-iszom kö-
vette.

Hargitai Kiss Virág

Pusztaegresiek kánkánja
Sárhatvanon debütáltak, majd otthon,
a kultúrban kápráztatták el közönsé-
güket a csinos pusztaegresi lányok és
asszonyok kánkánjukkal. Saját készíté-
sû ruhákban és koreográfiával vették
le lábukról a nézõket, akik persze, hogy
ráadást kértek a táncból!

Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért
Egyesület szombat estére hirdetett jó-
tékonysági bált és mûsort – ennek ke-
retében léptek föl a kánkános hölgyek.
Elõadásukat megelõzte az óvodások
valamint az iskolások verses mûsora,
illetve Magyar Zoltán és párja (mint

60. házassági évfordulóját ünneplõ házas-
pár) humoros jelenete Bihar Ferenc (mint
anyakönyvvezetõ) közremûködésével.
A mûsort követõen a szervezõk ízletes házi
süteménnyel kínálták meg a jelenlévõket.

Hargitai Kiss Virág
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Kézilabda, megyei I. o., férfiak

Egy durva mérkõzés a Köfém csarnokában
Kétgólos vereség a 6 NB I. B-s játékossal felálló Alba Regia otthonában
Alba Regia–VAX Sárbogárd 29-27 (14-16)

Vezette: Köllõ, Tombor. Sárbogárd: Németh II. – Lakatos 1,
Bodoki 7, Takács 1, Suplicz 1, Balogh 11, Szabó 1. Csere: Boros-
tyán, Nacsa 2, Pluhár 2, Rehák, Botka, Hegedûs 1. Edzõ: Bodoki
György.
Rendkívül puskaporos hangulat uralkodott a csarnokban már a
meccs megkezdése elõtt. Az Alba Regia rendkívüli módon feltü-
zelt játékosai mindenáron vissza akartak vágni nekünk, hiszen
otthonukban már kétszer is legyõztük õket. Fokozta az indulato-
kat, hogy az Albától a szövetség pontokat vett el, mivel a megen-
gedettnél több NB I. B-ben szereplõ játékost játszatott a megyei I.
osztályban.
Ennek ellenére jól kezdtünk, a félidõben mi vezettünk két góllal.
A második félidõben fej fej mellett haladtak a csapatok. Sajnos mi
húsz percet töltöttünk a büntetõpadon az Alba pedig csak tízet.
Két kulcsemberünk hiányzott, de még ezzel együtt is gyõzni kel-
lett volna. A sok kihagyott ziccer megbosszulta magát.
Volt egy furcsa közjáték is a vége felé. Döntetlen állásnál az Alba
játékosai edzõi utasításra leültek a talajra, ráadásul a mi támadá-
sunknál. A bíró folytatásra bírta õket, de utána ismét leültek, el-
mondásuk szerint így tiltakoztak a megyei szövetség döntései el-

len. Ezek után már csapatunk megzavarodott, a rutintalan Rehák
Tomi egy szabálytalanság közben visszaütött, és ezért piros lappal
kizárták.
A mérkõzést látta a fegyelmi bizottság elnöke is. Az Alba Regiát a
sportszerûtlen viselkedés miatt a játékvezetõk feljelentették.
Ezért a két pont sorsa még bizonytalan. Ami biztos, hogy már baj-
nokként érkeztünk, és ahhoz méltóan is játszottunk.
Csapatunkból Németh Tomit, az éjszakás mûszakból érkezõ, al-
vás nélkül is kiválóan játszó Balogh Viktort tudom kiemelni. A
többiek is mindent megtettek, így csak gratulálni lehet a játéko-
soknak.
Ismét megjegyzem, hogy Székesfehérváron is nekünk szurkoltak
többen. Ami kicsit bánt, hogy a bajnokavatás Dunaújvárosban
lesz, mivel május 22-én, szombaton, 11 órakor a DAC csapatához
látogatunk az Arany János Általános Iskolába.
Mindenképpen gyõzelemmel szeretnénk búcsúzni a bajnokság-
tól, az aranyérem mellett. A jövõrõl meg majd késõbb esik szó, hi-
szen sorsunk már nem csak a saját kezünkben van. A sportbizott-
ság kegyeit nem sikerült megnyerni, de a képviselõ-testületben
még bízunk, hiszen az mégis egy magasabb fórum.

Rehák Sándor

A legjobbak között!
2010. május 16-án a Mé-
szöly Géza Általános Is-
kola adott otthont az
U9-es adidas kézilabda-
kupa-sorozat elõdöntõ-
jének. 11 órakor kezdõd-
tek meg a küzdelmek – a
zord idõjárás ellenére –,
négy csapat részvételé-
vel: Toldi DSE Gyõr, Ka-
nizsai Dorottya DSE Sik-
lós, Tisza Volán SC Sze-
ged, Sárbogárd Mészöly
Géza Ált. Iskola.
Aki kilátogatott, izgalmas, szinte felnõtteket megha-
zudtoló mérkõzéseket láthatott. A fantasztikus edzõi
utasításoknak, kiváló egyéni (mind kapus-, mind me-
zõnyjátékos-) teljesítménynek köszönhetõen a Toldi
DSE Gyõr mögött másodikként jutottunk döntõbe két
gyõzelemmel, egy vereséggel és jobb gólkülönbséggel.
Köszönjük edzõinknek, Marcsi néninek, Kati néninek
és a csapatnak ezt a szép vasárnapot! A csapat tagjai:
Killer Gábor, Juhász György, Huszár Tamás, Szõke Pé-
ter, Gödör Marcell, Killer Balázs, Brúzsa Tamás, Hor-
váth Zsombor.
További sikereket kívánunk!

Szülõk

I. Cecei NIKK kézilabdakupa
A Cecei Általános Iskolában 2009 õsze óta mûködik a Cecei Nõi Ifjúsági
Kézilabda Klub, amelynek tagjai felsõ tagozatos diákok. A közösség fõ szer-
vezõje és egyben edzõje Pordány Ferenc szülõ, aki önzetlenül, a szabadide-
jében végzi a csapattal kapcsolatos teendõket. A csapat az idei tanévben
már részt vett diákolimpián, térségi tornákon és edzõmérkõzéseken.
Pordány Ferencnek köszönhetõen egy jelentõs, 8 csapat részvételével zajló
serdülõtornát szerveznek 2010. május 22-én (szombaton) a Simontornyai
Városi Sportcsarnokban. A reggel 8.45-kor kezdõdõ rendezvényen délelõtt
a nevezett csapatok mérik össze erejüket, délután pedig meglepetés nem-
zetközi gálamérkõzésre kerül sor, ahol neves I. osztályú csapatok mérik ösz-
sze tudásukat. A programokat hetesdobó-verseny, kézilabdakvíz, táncbe-
mutató teszi még színesebbé.

A szervezõk sok szeretettel várnak mindenkit, aki támogatni szeretné jelen-
létével a kézilabda-utánpótlást, vagy éppen csak egy kellemes sportélmény-
re vágyik.

Cecei Általános Iskola

Bajnoki nõi kézilabda-mérkõzés

SÁRBOGÁRD–MARTONVÁSÁR
2010. május 22-én (szombaton) 18.00 órakor

a Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében.

Várjuk a kézilabdát szeretõket!
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Ennél több kell!
Az elmúlt héten két mérkõzést játszot-
tunk, mivel Pusztavám ellen pótoltuk az el-
maradt bajnokit és Káloz ellen a soros
mérkõzést. Mivel mindkét meccset hazai
pályán játszottuk, és két kiesõ jelölttel
szemben léptünk pályára, ezért részünkrõl
csak a gyõzelem volt az elfogadható ered-
mény.
Ehhez képest mindkét meccsen egy gólt
szereztünk, és egy gólt kaptunk, így mind-
egyik döntetlen lett, ami siralmas ered-
mény. Igaz, mindkét ellenfél mindent
megtett a gyõzelemért, de amilyen gyenge
támadójátékot produkáltunk, nem is érde-
meltünk volna gyõzelmet egyik mérkõzé-
sen sem. Védelmünk stabil, ellenben kö-
zéppályánk most már meccsek óta kritikán
aluli teljesítmény nyújt. Egyszerûen ebben
a csapatrészben nincs olyan játékos, aki
felvállalná az ütközéseket, ha mégis sike-
rül labdát szerezniük, azt is rövid úton el-
adják, és már lehet is védekezni. Meglátá-
som szerint csatársorunk még csak lenne,
de nincs, aki megjátssza õket; ha labdát
kapnak, azért is meg kell harcolniuk, szinte
minden esetben háttal a kapuval kapják a
játékszert.
Nincs lendület csapatunkban, ami nélkül
nehéz mérkõzéseket nyerni. Amikor a vé-
dõk már megunják a középpályán elpasz-
szolt labdákat, nekiállnak ívelgetni, ami
esetleges. Tavaly ugyanez a csapat meg-
mutatta, hogy tud célratörõen, a földön,
sok passzal és legfõképp gyorsan az ellen-
fél kapujához érni. Azóta mi történt?
A mérkõzések után többekkel beszélget-
tem, és egyszerûen senki nem találja okát a
sikertelenségnek. Edzõnk azon mérgelõ-
dött, hogy a megbeszélteket többek nem
tartják be, és ezen a szinten egy kihagyás,
hiba végzetes lehet, mint ahogy az ered-
ménybõl látható is.
Fontos pontokat veszítettünk, amikkel né-
hány reményünk el is szállt, mert ismét ne-
héz mérkõzések következnek, és ezzel a já-
tékkal még pontszerzésre sincs remé-
nyünk.
Azt hiszem, edzõnk helyében a megkez-
dett fiatalítást nemcsak folytatni kell, ha-
nem fokozni is, és mind több fiatalt kell be-
építeni.

Szabó Béla

SÍC – hírek,
eredmények

A Sárréti Íjász Club íjászai közül az elmúlt
hétvégén Horváth Tamás kadet és Gilicze
László veterán versenyzõk a budapesti
Spartacus által rendezett íjászkupán vet-
tek részt. Horváth Tamás a kadetok között
a 2. helyet szerezte meg, Gilicze László az
5. helyen végzett a veterán mezõnyben.
Lovász Balázs a szlovén Maribor városá-
ban nemzetközi íjászversenyen szerepelt,
ahol az ifjúsági fiúk mezõnyében a nagyon
elõkelõ 5. helyen végzett.
Vasárnap a gyermek és serdülõ íjászok
számára II. Diákolimpia került megrende-
zésére, ugyancsak a budapesti Spartacus
pályáján. Egyesületünk az elküldött neve-
zéstõl – a szülõk és az edzõ döntése alap-
ján, a kellemetlen esõs, hûvös idõjárás mi-
att – visszalépett. (A MISZ honlapjának
megtekintése után láttuk, hogy a verseny
második távjára már nem került sor a rossz
idõjárás miatt.)

Sárréti Íjász Club

A Déli-csoport állása
1. Vajta 24 16 4 4 69-33 52
2. Sárszentágota 23 15 2 6 74-37 47
3. Perkáta 24 15 2 7 62-29 47
4. Kulcs 23 14 5 4 71-32 47
5. Tác-Csõsz 23 11 3 9 46-46 36
6. Zichyújfalu 23 10 4 9 51-33 34
7. Alap 23 10 4 9 47-37 34
8. Nagylók 23 9 7 7 53-36 34
9. Dunapentele 23 10 2 11 50-53 32
10. Besnyõ 23 9 3 11 52-48 30
11. Elõszállás 23 8 3 12 42-49 27
12. Soponya 23 7 6 10 35-38 27
13. Mezõkomárom 23 3 3 17 21-90 12
14. Kisapostag 23 - 2 21 14-126 2

A Roneko-csoport állása
1. Pálhalma 26 22 2 2 96-16 68
2. Bicske 26 17 5 4 58-21 56
3. Csákvár 26 18 1 7 73-31 55
4. Velence 25 14 6 5 54-25 48
5. Martonvásár 25 14 5 6 57-24 47
6. Sárszentmiklós 26 13 5 8 44-35 44
7. Kápolnásnyék 25 10 9 6 36-43 39
8. Kisláng 25 11 3 11 40-39 36
9. Baracs 26 8 7 11 34-34 31
10. Maroshegy 26 9 3 14 36-60 30
11. Bakonycsernye 26 8 3 15 25-48 27
12. Pákozd 26 7 1 18 29-61 22
13. Pusztavám 25 6 3 16 21-50 21
14. Sárosd 26 6 2 18 20-44 20
15. Polgárdi 25 4 7 14 24-68 19
16. Káloz 26 5 2 19 29-77 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).

Tatán edzõtáborozik a nõi serdülõ-válogatott
2010. május 27-e- és 28-a között Tatán edzõtáborozik a nõi serdülõválogatott, amelybe
három Zámbó-tanítvány is meghívást kapott. A tábor fõ célja, hogy a csapat megfelelõen
fel tudjon készülni a június végi szlovákiai Olimpiai Reménységek Versenyére. Találko-
zó május 27-én 10 órakor.
Edzõk: Ballainé Szarka Éva vezetõedzõ, Pádár Ildikó edzõ.
Kapusok: Nagy Éva – Siófok KC, Ferenczy Annamária – Ferencvárosi TC, Szemerei
Zsófia – Gyõri ETO KC. Mezõnyjátékosok: Tóth Melinda – Ferencvárosi TC, Bozsovics
Rita – Siófok KC, Bárány Krisztina – Gyõri ETO KC, Kurucz Ivett – Gyõri ETO KC, Sa-
mu Rózsa Virág – UKSE Szekszárd, Tóth Gabriella – Gyõri ETO KC, Bárdi Virginia –
Ferencvárosi TC, Szekerczés Luca – UKSE Szekszárd, Gaylhoffer Ildikó – Ferencvárosi
TC, Ertl Rebeka – Váci NKSE, Schneider Éva – Siófok KC, Sirián Szederka – Gyõri
ETO KC, Mészáros Rea – Váci NKSE.

A Déli-csoport
eredményei

Mezõkomárom–Elõszállás 0-3 (0-1)
Gólszerzõk: Kiss, Balogh (2).

Vajta–Dunapentele 3-1 (1-0)
Gólszerzõk: Márta, Szûcs (2), illetve Asz-
talos.

Perkáta–Kulcs 2-1 (0-0)
Gólszerzõk: Szaniszló, Palóka, illetve
Radnó.

Tác-Csõsz–Besnyõ 3-0 (2-0)
Gólszerzõk: Kõvári (2), Mukrányi.

Soponya–Kisapostag 5-0 (2-0)
Gólszerzõk: Gyenis, Miklós, Simon, Far-
kas, Kátai.

Zichyújfalu–Alap SE 1-2 (1-2)
Gólszerzõk: Mogyorósi, illetve Varjas, La-
katos.

Nagylók–Sárszentágota 3-1 (2-1)
Gólszerzõk: Simon, Nyikus, Bakos, illetve
Kuczi. Kiállítva: Kovács (Sárszentágota).

Felhívás

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

2010. május 30-án 18 órai kezdettel
a sárszentmiklósi hõsi emlékmûnél

MEGEMLÉKEZÉST TART
a hõsök emlékünnepe tiszteletére.

A megemlékezésre tisztelettel hívjuk
a város lakosságát.

A HBE Sárbogárd vezetõsége
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Az elsõ pünkösd
(Csel 2,1-47)

Az Apostolok Cselekedeteirõl írt könyv ki-
emelkedõbb eseménye kétségtelenül a
pünkösd napja volt. Sokan ide vezetik
vissza az egyház születése napját.
Azt hiszem, hogy ez a nap – eltekintve at-
tól, hogy a zsidó nép egyik fõ ünnepe volt –
semmiben sem különbözött a többi naptól.
Nagyon érdekes például megfigyelni, hogy
a tanítványok abban a házban, ahol együtt
voltak, nem valamilyen ünnepélyes maga-
tartást foglaltak el: ültek. Sebesen zúgó
szél zendülése töltötte el a házat. Kettõs
tüzes nyelvek szálltak közülük mindegyik-
re. Ezen az ünnepen sokan voltak Jeruzsá-
lemben. Sok zsidó élt akkor a diaszpórá-
ban.
Kétségtelenül nagyon sok prozelita is volt
ezen az ünnepen. Azokat nevezték pro-
zelitáknak, akik – bár nem voltak zsidó
születésûek – jámbor pogányok, istenkere-
sõ emberek voltak, akik tisztelték az egy
igaz Istent, és az Õ népéhez akartak tartoz-
ni. Ezért körülmetélkedtek, és a zsidó kö-
zösségbe felvették õket.
Mind az idegenben élõ zsidók, mind ezek a
prozeliták most egyszerre a saját nyelvü-
kön hallották szólni az apostolokat. Ez óri-
ási feltûnést keltett. Zavar támadt. Meg-
oszlottak a vélemények. Volt, aki azt állí-
totta, részegek. Mások megdöbbentek és
tanácstalanok voltak. Itt kettõs csoda tör-
tént: nyelvcsoda és fülcsoda. Az apostolok
különbözõ nyelveken szóltak, úgy, ahogy a
Szentlélek adta nekik szólaniok.
Mi volt ennek az értelme?
A Szentlélek soha nem cselekszik semmi
értelmetlen vagy felesleges dolgot.

Bábel tornyának építésénél Isten összeza-
varta a népek nyelvét. Ma az a szomorú
helyzet, hogy még azok is, akik pedig egy
nyelvet beszélnek, sokszor nem értik meg
egymást. Nemcsak arról van szó, hogy a
Földön sokféle nyelv és nyelvjárás létezik,
hanem arról is, hogy a világ, a népek ítélet
alatt vannak, bûneik következményei
alatt. Jól láthatjuk ezt az egész világon,
minden téren.
Pünkösd napján a nyelvcsoda arról beszél,
hogy egy napon majd eltûnnek mindezek a
különbözõségek. Eljön majd az az idõ,
amikor az emberek megértik egymást.
Megszûnik az ellenségeskedés ember és
ember között. Az evangélium hirdetésé-
nek áldott, gazdag ideje lesz majd az.
Amikor ezek történtek, reggel 9 óra volt.
Péter apostol beszédet intézett a megza-
vart, tanácstalan tömeghez. Hivatkozott
arra, hogy ami most történt, az már elõre
meg volt írva Jóel próféta könyvében.
Meg kell jegyeznem azonban, hogy nem
következett be mindaz, amirõl Jóel elõre
prófétált. Ma, visszatekintve az elsõ pün-
kösdre, tudjuk, hogy ez a prófécia tulaj-
donképpen akkor teljesül be maradéktala-
nul, amikor majd Jézus visszajön.
Péter ezután világosan hirdeti nekik, hogy
Jézus a megígért Messiás. Istennek min-
den ígérete nekik, a zsidóknak szól. Az
ótestamentumi írások sok kijelentését vo-
nultatta fel. Mindegyik valamilyen módon
Krisztusra mutat.
Ennek a mintaszerû igemagyarázatnak
mély hatása volt. Amit hallottak, az mintha
szíven találta volna õket. Elõtört belõlük a
kérdés: „Mit cselekedjünk?” Péter apostol
egyszerûen, világosan felel: „Térjetek meg
és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jé-

zus Krisztus nevére, bûneitek bocsánatára,
és veszitek a Szentlélek ajándékát.” És
hozzájuk csatlakozott azon a napon mint-
egy háromezer lélek.
Jogosan mondotta korunk egy nagy igehir-
detõje: „Akkor egy prédikációra háromez-
ren tértek meg, ma háromezer prédikáció-
ra egy.”
Ennek a keresztyén gyülekezetnek csak
zsidók és prozeliták voltak a tagjai. Jellem-
zõ volt reájuk, hogy nagyon összetartottak,
és mindenük közös volt. Mindenüket meg-
osztották egymással, senki sem mondotta
azt, amije volt, a sajátjának. Négy fõ dolgot
még kiemel Lukács: az apostolok tanításá-
ban, a közösségben, a kenyér megtörésé-
ben és az imádkozásban állhatatosak vol-
tak.
Ma is a gyülekezeti élet erõsségei ezek: az
Ige, a lüktetõ, eleven keresztyén gyüleke-
zeti élet, vagyis a közösség, az Úr halálá-
nak és eljövetelének hirdetése és az imád-
ság.
Meg kell jegyeznem, hogy a kenyér megtö-
rése, amit ma oltári szentségnek, vagy úr-
vacsorának mondanak, kezdetben nem
volt sakramentum, azaz nem volt olyan
cselekmény, amelyet elvonatkoztattak és
elkülönítettek a mindennapi élettõl. A kö-
zös étkezés ünnepélyes kezdete volt, hogy
hálát adtak a kenyérért, és szétosztották
maguk között. Ugyanígy a bort is. Termé-
szetes volt, hogy ilyenkor Jézus szavaira
gondoltak, és az Õ áldozatára. Áldott,
meghitt és örvendezõ közösség volt ez.
Mi is sok mindent tanulhatunk tõlük.
Ennek az elsõ gyülekezetnek a vonásai el-
sõsorban nekünk szegezik a kérdést: mi is
ilyen örvendezõ, természetes keresztyé-
nek vagyunk? És ha nem, miért nem?
Isten adjon nekünk bátorságot, hogy
õszintén szembenézzünk ezzel a kérdéssel.

Ungár Aladár

Rétimajor–örspusztai
nyílt túra

Május 16-án az idõjárás nem fogadta ke-
gyeibe a túrázókat. Orkánszerû szél,
szakadó esõ, letört ágak gátolták õket a
hosszabb túra megtételében. 21 min-
denre elszánt ember és Killer Gáborék
dacoltak az idõvel, és sikerült emlékeze-
tessé tenni a napot.
Ezt a hagyományos nyílt túrát a jövõben
Plank Antal-emléktúrának fogjuk hívni,
a család és a tagság egyetértésével.
Anti bácsi egy éve hagyott itt minket.
Valamennyi túránkon ott volt, készítet-
te a csodálatos felvételeit, mesélte a tör-
téneteket, nevelte a fotózás szeretetére
az ifjúságot. Megyeszerte ismert volt. Sajnos szerénysége miatt a sok
szép felvétel ritkán kapott nagy nyilvánosságot. Úgy gondoljuk, hogy a
túra elnevezésével emléket állítunk neki.

Németh Pál, a természetjárók elnöke

Útravalóul
2007-ben kerültem be a sárbogárdi Gagarin utcai lakásott-
honba. Kezdetben nem foglalkoztam az ottani emberekkel.
Nagyon sokszor elszöktem haza és a barátokhoz. Aztán a sok
szökés és más történések miatt bekerültem a zalaegerszegi
zárt intézetbe, és más szemmel kezdtem látni a világot. Ak-
kor jöttem rá, hogy a Gagarin utcai lakásotthon mégiscsak az
otthonom.
Ahogy megismertem a társakat és a nevelõket, a többi ház-
ban is, megszerettem õket, mert sok szeretetet, odafigyelést
nyújtanak, és segítenek mindenben, amiben tudnak.
Azért tartottam fontosnak leírni ezeket a gondolatokat,
mert betöltöttem a 18-at, és most kikerülök innen. El kell bú-
csúznom, de ha lehetne, maradnék még.
Tudom, hogy sokan a lakásotthonban élõ társaim közül me-
nekülnének innen, de szerintem itt vannak a legnagyobb biz-
tonságban. Hiszen azok a felnõttek, nevelõk, akik a Gagarin
utcai és a többi lakásotthonban dolgoznak, a gyerekekért is
vannak, és olyanok vagyunk, mint egy nagy család.
Bízom benne, hogy a fenti sorok erõt adnak az itt maradó
társaknak.

Kalmár Alex
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Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

2010. május 29-én, szombaton, 9–13 óráig
a Zengõ Óvoda udvarán tartandó

CSALÁDI NAPRA!
Programok: * köszöntõ, * bábelõadás,
* KABÓCÁK együttes zenés mûsora,

* ugrálóvár, kézmûves-tevékenységek, lufihajtogatás,
arcfestés, aerobic, játékos sportversenyek,

homokvárépítõ-verseny.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!
Leendõ óvodásainkat is szeretettel várjuk!

Központi Óvodát Segítõ Alapítvány, szülõi szervezet

Rock CaféRock Café
ELÕTTE 20 órátólELÕTTE 20 órától

BL-DÖNTÕ KIVETÍTÕVEL!BL-DÖNTÕ KIVETÍTÕVEL!
www.rockcafekepek.atw.huwww.rockcafekepek.atw.hu

www.muvhaz.bogard.huwww.muvhaz.bogard.hu
Info, asztalfoglalás:Info, asztalfoglalás: 06 30 9933 39506 30 9933 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.

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 Sárszentágotai Általános Iskola szülõi munkaközössége

2010. május 22-én (szombaton)
21.00 és 3.00 óra között

BÁLT szervez
az iskola gyermekei javára az ágotai kultúrházban.

A zenét szolgáltatja: Körõsi István és társa.

Belépõ: 500 Ft.

A szervezõk mindenkit szeretettel várnak!

Érdeklõdni: Hufnágel Józsefnénál, tel.: 06 (30) 271 5710.

Végzõsök bemutatója Cecén
A Cecei Általános Iskola 8. évfolyamos

tanulói sok szeretettel hívnak minden kedves érdeklõdõt,
támogatót a

2010. május 21-én, pénteken, 19 órai
kezdettel megrendezésre kerülõ

MÛSOROS ESTJÜKRE,
amelyet a helyi mûvelõdési ház színháztermében

tartanak.
A rendezvényen, az intézmény hagyományainak megfelelõen,
különbözõ mûvészeti ágakban mutatkoznak be a végzõs tanu-
lók. Az est bevételét az évfolyam év végi kirándulására fordít-
ják a szervezõk.

Cecei Általános Iskola
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Tepsiben sült finomság
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg liszt, 25 dkg túró, 25 dkg mar-
garin, 1 db tojás, ízlés szerint ételízesítõ. A töltelékhez: 25 dkg
gépsonka, 25 dkg baconszalonna, 15 dkg gomba.
A tésztához valókat összegyúrjuk, kinyújtjuk, majd összehaj-
tás után megint kinyújtjuk, összedolgozzuk, és 2 gombócot ké-
szítünk belõle. Hûtõbe tesszük.
Az apróra vágott gombát kevés olajon vöröshagymával meg-
dinszteljük. Ízesítjük még borssal, fokhagymával, majoránná-
val, ételízesítõ hozzáadásával. (Ne legyen leveses!)
Ha ez készen van, elõvesszük az egyik tésztát a hûtõbõl, és ki-
nyújtjuk közepes tepsi méretûre. A kinyújtott tésztára elõször
a baconszalonna felét rakjuk, arra a sonkaszeletek felét, míg
legfelülre a gomba felét terítjük szét. Ha ez megvan, akkor fel-
tekerjük a tésztát (mint a bejglit). A két szélét összenyomjuk.
Ugyanezt még egyszer megcsináljuk a másik tésztával is. Ami-
kor kész, tepsibe tesszük, és megkenjük tojással. Ha már szép
piros, akkor kész.

Káposztás csiga
Hozzávalók: 1 csomag mélyhûtött leveles tészta, 1 kg fejes ká-
poszta, só, bors, 2 evõkanál cukor, 2 evõkanál zsír, vagy olaj.
A leveles tésztát hagyjuk kiolvadni, majd egy deszkán téglalap
alakúra (kb. 40x30 cm) sodorjuk. A káposztát lereszeljük, sóz-
zuk, 10-15 percig állni hagyjuk, utána kinyomkodjuk. A forró
zsírban megbarnítjuk a cukrot, hozzáadjuk a lereszelt káposz-
tát, és állandóan kevergetve barnára pároljuk. Rászórjuk a
tésztára, majd a tésztát szorosan feltekerjük. Éles késsel egy
centis szeleteket vágunk a tekercsbõl, majd kizsírozott tepsibe
tesszük. Forró sütõben sütjük meg.

Mandulás-epres palacsinta
Hozzávalók 4 személyre: 15 dkg liszt, 4 tojás, 2,5 dl tej, 4
evõkanál cukor, 50 dkg eper, 3 evõkanál mandulalikõr, 5 dkg
mandulaforgács, 4 evõkanál jégcukor, vaj a sütéshez.
A lisztet összekeverjük a tojással, egy csipet sóval, a tejjel, a cu-
korral, és kb. 15 percig pihentetjük. Az epret megmossuk,
megtisztítjuk, kisebb darabokra vágjuk. A mandulaforgácsot
zsiradék nélkül megpirítjuk. Kivajazunk egy serpenyõt, és egy-
más után vékony palacsintákat sütünk a masszából. A pala-
csinta egyik felére halmozzuk az epret, megszórjuk mandula-
forgáccsal és jégcukorral. Összehajtjuk és azonnal tálaljuk.
Tejszínhabot is kínálhatunk hozzá.

NAGYMAMA RECEPTJEI A PANASZFALRA
— Hogy van, Mária?
— Még mindig rosszul. Most adtam postára a huszonharmadik
önéletrajzomat. Már ott tartok, hogy elmennék akárhova dolgoz-
ni. A legtöbb levelemre nem is válaszolnak. Ha pedig kapok vá-
laszt, az van benne, hogy nagyon sajnálják, de a foglalkoztatásom
más elgondolások miatt részükrõl tárgytalan. Igen, igen, csakis fi-
atalokat keresnek. Aki negyvenéves, és van két gyereke, az ne
egyen? És a gyerekeinek ne adjon kenyeret, ruhát? Tanár úr, ta-
lán tetszik rá emlékezni, hogy én szorgalmas kis csaj voltam, volt
úgy, hogy éjjel is tanultam. Hogy is mondjam? Volt bennem hiva-
tástudat. Én már kiskorom óta óvónõ akartam lenni. Nem tudom,
miért volt ez. Nekem az a gyerekkorosztály a gyengém. Soha nem
unom meg õket, mindig tudok gyönyörködni bennük. Azt is szere-
tem, ha rosszak. De akkor még legalább négyes átlag kellett ah-
hoz, hogy felvegyék az embert a képzõbe. Most bevallom, hogy én
utáltam Napóleont. Biztos nem tetszik emlékezni arra, hogy mi-
lyen lelkesen méltattam, amikor róla feleltem az érettségin. Meg
is kaptam a négyest. Mindent a sikerért! Milyen nagy nap volt,
amikor megkaptam az értesítést a felvételrõl! Fiatal korában az
ember nagyon naiv. Ha a jövõjére gondol, csak úgy szárnyal a kép-
zelete. És most itt állok egy elrontott házassággal, két gyerekkel,
állás nélkül, és az óvodát, ahol dolgoztam, megszüntették. Vi-
szontlátásra! A számlák meg csak jönnek. Azok nem ismernek ha-
lasztgatást. Megoldhatatlan. Tetszik tudni, mennyi adósságot hal-
moztam én már fel? Tartozom mindenkinek, fõleg a banknak.
Nagyon jól tudom, hogy a banknak létfeltétele a haszon, anélkül
nem is mûködne a pénzrendszer. Ahol van pénz, ott van haszon.
De arról miért nem beszél senki, hogy ahol az egyik oldalon van
haszon, ott a másik oldalon, ahol én vagyok, bizony van kár. Nem
volnának szép kastélyok, csillogó autók, vitorlások, lakomák, ha
én és a hozzám hasonlók nem koplalnának. Valakiknek érdeke
az, hogy nekem ne legyen állásom. Kevesebb alkalmazott, kisebb
költségvetési teher. Tehetek én arról, hogy fejre állt a költségve-
tés? Nagyon jól tudom, hogy akik miatt fejre állt, azok nagyon jól
élnek, és én meg igyam a levét. Tessék mondani, milyen világ az,
ahol a gazdasági gépezet épp a legnyomorultabbakon tapos?
Azokon, akik minden forintot a fogukhoz vernek, gyereket nevel-
nek. Mi lenne az emberiségbõl, ha mi, anyák nem volnánk?
Összerogyna, mint egy kártyavár, ha nem lennének munkaválla-
lók, akik termelnek, és aztán majd vásárolnak. Nem az autógyá-
rak termelik a jövõt, hanem az anyák. Hát nem ezt a területet kel-
lene a legnagyobb erõvel támogatni? Ehelyett még csavarnak egy
nagyot a présen. A nagyobbik fiam már gondolkodó ember. Sokat
szenvedett az iskolában, amikor látta, hogy más gyerekeknek van-
nak szép ruháik, tanszereik, õneki meg csak a turkából jut ruhane-
mû. Csikorgatta a fogát, hogy õ miért számkivetett, neki miért
nem jár az, ami másnak jár. Félek, mert néha képes volna bombát
dobni valahova. Azt mondja, hogy az egész társadalmi berendez-
kedést fel kell robbantani.
Mi lesz ebbõl, tanár úr?

(L. A.)

Heti idõjárás
A következõ napokban már látványosan ja-
vul idõjárásunk. Mérséklõdik a légmozgás,
és kellemes tavaszi idõ alakul ki, napról
napra egyre magasabb hõmérséklettel.
Azonban az idõjárásunk változékony jelle-
ge megmarad. Hazánkat továbbra is ned-
ves, labilis rétegzettségû levegõ töltik ki,
ezek kedvezõ feltételt biztosítanak a zápo-
rok, zivatarok kialakulásának. A napsütés
mellett többször erõsen megnövekszik a
gomolyfelhõzet, és fõként a délutáni órák-
ban várható záporesõ, zivatar.

www.metnet.hu

Ivó-nap
A sárbogárdi városi
nyugdíjasklubban hét-
fõn rendezték az Ivó-
napot. Ez alkalomból
megköszöntötték a klub
férfi tagjait. Minden
férfi egy Schönborn Jó-
zsefné által virágformá-
ba csomagolt dobozos
sört kapott, majd ezt kö-
vetõen vidám mûsort
adtak a klub hölgyei.

/H/
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Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
Ha a legutóbbi testületi ülésnek az volt a
célja, hogyan háborítsuk fel egy város la-
kosságának józan paraszti ésszel rendelke-
zõ részét, jelentem: a mutatvány sikerült.
Volt olyan beszélgetõtársam, aki a polgár-
mester viselkedését kritizálta. Másokkal
ellentétben ezen én már egyáltalán nem le-
põdtem meg; hozta a megszokott „kíván-
nivalót hagy maga után” formáját. Egyese-
ket azért meglepett, hogy „paraszt”-nak
nyilvánította egyik képviselõtársát. De az
érintettnek pillája sem rezdült, mert már
megszokta a légköri viszonyokat, és cuki
módon visszavágva azért figyelmeztette a
város „elsõ emberét” gyógyszerének rend-
szeres szedésére, akár ott a helyszínen.
Végignézve a képviselõkön, volt azért
egy-két képviselõ, aki röstelkedett a törté-
nések kapcsán – egykori gyerekszobája,
neveltetése arra ösztökélte, hogy más he-
lyett szégyenkezzen … mást úgysem tehet.
Nálam – sok más, sportokat kedvelõ lakos-
sal egyetemben – a sportegyesületek támo-
gatása verte ki a biztosítékot. Már a támo-
gatási összegekkel is bajom volt, mert is-
merem a mögöttük álló érdekeket, szemé-
lyi összefonódásokat. Nekem a csúcsok
csúcsát az a rész jelentette, hogy amikor
egy képviselõ érdeklõdött az elosztás
szempontjairól, õfelsége, a királyok kirá-
lya azt találta mondani, hogy neki ezt nem
kell megindokolni. Na, erre kaptam fel a
fejemet. Micsoda? A közpénzünk elosztá-
sát nem kell megindokolni? Nekünk meg
ebbe bele kell törõdnünk? Szükséges a
sport támogatása, de nem így!
Adott egy ember a városunkban, aki so-
kunknak úgy hiányzik, mint „ablakos tót-
nak a hanyatt esés”, és aki évek óta 5-7 mil-
lió forintot szór el a Sárbogárdi Napok drá-
ga és – szerintem – felesleges rendezvénye-
ire, évente 3-4 millió forintot a „sport” tá-
mogatására, és még csak meg sem akarja
indokolni, hogy milyen szempontok alap-
ján. Szolid számítások szerint is itt 10 mil-
lió forintunkról van ám szó, aminek ezer
más helye is lehetne! Nem kellene ezt vala-
kinek kivizsgálni? Már hozzánk is begyû-
rûzött a politikai fertõ? Manapság annyi
csúnya hírt hallunk a hivatali visszaélések-
rõl, korrupcióról meg hûtlen kezelésrõl.
Talán a rendõröket, ügyészeket, bírókat
szintén érdekelnék az elosztás szempont-
jai, talán õk nem érnék be annyival, hogy
ezt nem kell megindokolni. Talán felten-
nék azt a további bonyolult kérdést: miért?
Még én sem tudom, hogyan változik a helyi
választásokkal kapcsolatos törvény, hány
tagból áll majd a képviselõ-testület. Amit
bizonyosan tudok és érzékelek, hogy egye-
seknek le kell lépni a közélet színpadáról,
mert eljátszották a becsületüket. Tetszik,
nem tetszik, elég volt belõlük ennyi, és
nincs tovább! A „hogyan” kérdéssel majd
késõbb foglalkozunk.

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

KÉRDEZTÉK
Szemtelen lomizók

Az elmúlt héten lomtalanítás volt. Akinek
volt fölösleges holmija, amivel már nem
tudott mit kezdeni, kirakhatta az utcára, s
azt onnan másnap elvitte a szeméttelepre
a szolgáltató. Most is, mint máskor, el-
árasztották a várost a lomizók, vagyis azok,
akik a kirakott lomból elvitték, amit még
használni, vagy fémhulladékként értékesí-
teni lehetett. Nyolcvanéves édesapám
ezen a napon egyedül volt otthon. Nem ra-
kott ki semmit, mégis becsengettek hozzá
a lomizók, és kérték: ha van fölösleges bú-
tor, fémhulladék, adja nekik oda. Olyan
szívhez szólóan könyörögtek, hogy meg-
esett rajtuk a szíve, és beengedte õket az
udvarba.
Édesapám odaadta nekik, amit fölösleges-
nek gondolt. Különösen azt firtatták na-
gyon, hogy van-e a háznál réz. A pakolá-
szás közben megláttak egy régi vörösréz
permetezõt, ami már lassan ipari mûem-
lék. Azt azonban hiába kérték, édesapám
nem adta oda. Amikor elmentek, édes-
apám rendet rakott, s ekkor vette észre,
hogy a permetezõ eltûnt, sõt, egy súlyos
öntöttvas csatornafedélnek is lába kélt.
Amikor az esetet elmesélte nekem édes-
apám, nagyon felháborodtam ezen a szem-
telenségen, de tehetetlennek éreztem ma-
gam. Mert mit lehet ezek ellen a szemtelen
tolvajok ellen tenni? Jelentsem fel õket a
rendõrségen? Úgyis mindent letagadnak,
hiszen édesapám egyedül állt ott velük
szemben. De egyáltalán miért nem lehet
ezt a lomizást megtiltani, vagy valahogy
kordába szorítani, hogy csak hivatalos en-
gedéllyel és ellenõrzöttem csinálhassák?
Jó lenne, ha ilyenkor a rendõrök is járná-
nak, és igazoltatnák õket, és ha panasz van
ellenük, vonják be az engedélyüket.

Név és cím a szerkesztõségben

Hamu az esõvízben?
A hétvégén sok esõ esett. Az esõvíz sok
mindenre jó, ezért hordót és vödröket tet-
tem az eresz alá. Meg is telt valamennyi.
Meglepve tapasztaltam, hogy sok üledék

volt a vödör alján. Mivel Izland irányából
jöttek az esõfelhõk, úgy gondoltam, talán a
vulkáni hamu lehet a vízben. Ez a hamu
nem mérgezi meg az esõvizet?

Pintér István

Válasz

Sok esetben tapasztaljuk, hogy az esõvíz nem
desztillált tisztaságú. Ha például a Szahara
homokja keveredik egy esõfelhõvel, szinte
vörös esõ esik. Az ipari tevékenység miatt is
kerül olykor vegyi anyag a levegõbe. A savas
esõk miatt pusztult el sok erdõ pl. a 60-as,
70-es években Németországban. Csernobil
után, az akkori május elsején a radioaktív
felhõbõl esett Magyarországon is. A korabeli
humor szerint a május elsejei ünnepi fel-
vonuláson nem az öröm miatt vonultak az
emberek sugárzó arccal a moszkvai dísz-
felvonuláson. Azóta rendkívül szigorú intéz-
kedéssel az ipari üzemek károsanyag-kibo-
csátása a határérték alá csökkent, így az esõ
is tisztább lett. A vulkáni hamu esetében a
fenti kérdésre az interneten kerestem választ.
Íme.

Mérgezõ-e a vulkáni hamu?
Senkinek sem kell aggódnia az izlandi vul-
kán hamuja miatt – jelentette ki egy német
geofizikus csütörtökön. Bernd Zimanows-
ki, a Würzburgi Egyetem fizikai földrajz
tanszékének professzora szerint a vulkáni
hamu csak akkor lenne káros az egészség-
re, ha valóban nagyon magas koncentráci-
óban jelenne meg. Errõl azonban jelenleg
szó sincs. A tudós a légkörbe jutó vulkáni
hamuval kapcsolatban kijelentette: nincs
benne semmi radioaktív vagy mérgezõ.
A geofizikus elmondta: az izlandi vulkán
hamuja – mint bármely vulkáni hamu – na-
gyon apró, többnyire üvegrészecskékbõl
áll, amelyek a magma finom elaprózódása
során keletkeznek. A bazaltos üvegré-
szecskék eleve ártalmatlanok, amennyi-
ben nem nagy mennyiségben lélegzi be az
ember. Az állatok, a növények és a talaj
szempontjából sem károsak. Az esõvízbe
kerülve oldhatatlan, szervetlen üledék-
ként a víz tisztaságát nem rontja, egészség-
károsító hatása nincs.

Összeállította: Hargitai Lajos

Köszönet
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
közbenjáró képviselõknek, az önkor-
mányzat illetékeseinek és a Közév Kft.-
nek, hogy rendkívül gyors segítséget
nyújtottak Mérei Erzsébet és családja
számára a tûzifa beszerzésében, vala-
mint korábban a fû lenyírásában!

Szerkesztõség

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

MADARÁSZ FERENC

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet
a Szentlélek Temetkezés

dolgozóinak lelkiismeretes
munkájukért.

Gyászoló családja,
felesége, fia
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Május 22., 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 Unokáink sem fogják látni
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 17.15 Halhatatlanok Társulata 18.10 Életképek 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sor-
solása 20.45 Az aranyember 22.35 Hírek 22.40 Sporthírek 22.50 Valami boldog-
ság 0.40 Grigorij Raszputyin – A csillagok felett: Tisztán orosz gyilkosság 1.40
Koncertek az A38 hajón 2.30 Nézõpont – Szentpétervár
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Slayers
– A kis boszorkány 10.25 Férfi vízilabda-mérkõzés – bajnoki döntõ 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.50 Házon kívül 13.20 Daybreak – Idõbe zárva 14.15 A da-
dus 15.15 Tengeri õrjárat 16.20 A szerelem hullámhosszán 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 Féktelenül 2. 22.05 Ragadozó 0.15 Az élet nyomában 2.10
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a földrõl 6.25 TV2-matiné 8.00 Nickelodeon kedvencek 10.00
Mókás állatvilág 10.30 Szurikáták udvarháza 11.00 Doktorológia Leslie Nielsen
módra 11.30 Babavilág 12.00 A láthatatlan ember 13.00 A kiválasztott – Az
amerikai látnok 14.00 Rejtélyek kalandorai 15.00 Bajnokok Ligája magazin 15.30
Doktorok 16.30 Knight Rider: Hullámhegy 17.30 Trinity kórház 18.30 Tények
19.05 Magellán 19.35 Irigy Hónaljmirigy 20.35 Bajnokok Ligája 23.35 Hajnali
mentõakció 1.50 Párizs 2010 – A nagy özönvíz 3.20 Ezo.tv 4.10 Kalandjárat 4.35
Teleshop
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
20.54 Zene 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 23., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 „Így szól az Úr!” 9.20 Katolikus krónika 9.45
A sokszínû vallás 10.00 Baptista magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor
10.30 Mai hitvallások 11.00 Pünkösdvasárnapi református istentisztelet közv.
12.00 Hírek 12.05 Sport7 12.35 Készüljünk együtt: Labdarúgó-vb 2010 13.05
Utazóna 13.35 Hogy volt!? – Válogatás 15.05 Panoráma 15.35 Magyarország
története 16.05 Indul a nyár! – Balatoni szezonnyitó 18.10 Életképek 19.30 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 20.00 Hyppolit, a lakáj 21.20 A Hyppolit újjászületése
21.40 Munkácsy inasa 22.45 Kultúrház 23.10 Innováció az emberért 0.10 Hírek
0.15 Sporthírek 0.20 TS – Motorsport 0.50 Magyarország története 1.20 Az utó-
kor ítélete 1.50 Panoráma 2.15 Botticellitõl Tizianoig
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Játék 11.25
Menetrend 12.00 Férfi kézilabda – bajnoki döntõ 13.45 Forma-1 magazin 14.10
Alaszka 16.20 Kincs, ami nincs 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Neveletlen
hercegnõ 22.15 Heti hetes 23.35 Sunset Strip – A jövõ útja 1.15 Portré otthon
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 7.35
Nickelodeon kedvencek 9.35 Nagy vagy! 10.30 Franklin, a teknõs 12.00 Stahl
konyhája 12.30 Kalandjárat 13.00 Borkultusz 13.30 Idõstoppolók 15.10 Szabad-
nak született 2. – Az új kaland 16.55 Marco Polo 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 Titkok könyvtára – A Júdás kehely átka 21.50 Felforgatókönyv 23.55
Apocalypto 2.15 Ezo.tv 3.05 Napló 3.55 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 Evangéli-
kus istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika
12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.05 Rádiószínház 21.51 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Május 24., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A me-
gyevári lovagok 9.45 A háromágú tölgyfa tündére 10.00 Nappali 12.00 Hírek
12.10 A hegyek szelíd ura 13.40 Roma Magazin 14.15 Domovina 14.45 Öreg em-
ber nem vénember 16.30 Teadélután 17.40 Mezítláb a parkban 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 A királynõ 21.50 Átlagemberek 23.50 Hírek 23.55 Sport-
hírek 0.00 Memento 0.10 Teadélután 1.20 Nappali

RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.00 Clifford nagyon nagy kalandja
10.20 BMX banditák 12.00 Hírek 12.05 A kincses sziget 14.45 Iznogoud 16.45
Válótársak 18.30 Híradó 19.00 Az utolsó templomos lovag 22.25 Az angol beteg
TV2: 6.00 TV2 Matiné 8.35 Nickelodeon kedvencek 10.35 A kutya rúgja meg:
Európa-bajnokság 12.10 A 7 törpe visszatér, avagy az erdõ nem elég 13.50 A bû-
vös körhinta 15.20 Szindbád – A hét tenger legendája 16.50 Marco Polo 18.30
Tények 19.00 Stuart Little kisegér 2 20.25 A tizenhetes csapdája 22.20 Elbaltá-
zott nászéjszaka 0.00 Afrikai szeretõk 2.05 Magellán 2.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Pünkösdi muzsika
6.00 Ünnep reggelén 8.04 Reformáció 500 9.00 Napközben 10.04 Baptista is-
tentisztelet közv. 11.05 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Évezredes közös-
ségek, mai társaságok 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 A vigasztalás cseppjei 15.04 Bújj, bújj zöldágacska 16.05 Közelrõl 17.04
Templom épült Pünkösdtõl Pünkösdig 17.30 Krónika 18.03 Évezredes közössé-
gek, mai társaságok 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A megfoghatatlanról 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Május 25., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Szige-
tek ismeretlen tájakon: Pantelleria 9.50 Nappali 10.55 Parlamenti napló 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 reggel 16.25 Körzeti híradók
16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 Don Matteo: Különös idegen 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 Az életed sem drága 23.00 Prizma 23.15 Hírek
23.20 Sporthírek 23.25 Memento 23.35 Teadélután 0.25 Nappali 1.30 Parla-
menti 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 14.10 Warm Springs 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 23.50 Reflektor 0.10 Rossz pénz
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 16.25 Bûbájos
boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.25 A Bourne-rejtély 23.30 A médium 0.25 Tények este 0.55
Ezo.tv 1.45 Hamvadó cigarettavég 3.50 Babavilág 4.15 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 26., 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: Ér-
tékes portéka 18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este 21.30 Bûnös el-
lenségek 22.55 Prizma 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.20 Memento 23.30
Teadélután 0.20 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.15 Mondj igent Giorgionak 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 Rendõrakadémia 23.30 Ki ölte meg Pamela Rose-t? 1.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.30 Csajok a pályán
13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.15 Capri – Az álmok szigete 16.25 Bûbájos boszor-
kák 17.30 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 Meglelt éden 3.20 Két testõr 3.45
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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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 22., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Futball: Cece–S.bogárd
(100’) 13.00 Lapszemle 15.00 A Sebõ együttes koncertje (ism. 80’) 19.00
Lapszemle 20.00 Családi nap Alapon (50’), Nosztalgiadiszkó Majdán Er-
vinnel (35’), Lázár Ervin-napok Pálfán (60’)

Május 23., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 A Sebõ együttes koncertje
(ism. 80’) 13.00 Heti híradó 15.00 FM Közgyûlés (30’), Halország hírei
(30’), Pálfy Margit a könyvtárban (70’) 19.00 Heti híradó 20.00 Hitélet

Május 24., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Családi nap Alapon (50’),
Nosztalgiadiszkó Majdán Ervinnel (35’), Lázár Ervin-napok Pálfán (60’)
13.00 Heti híradó 15.00 Futball: Cece–S.bogárd (100’) 19.00 Heti híradó
20.00 Mészöly-gála 2010 (90’)

Május 25., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 Heti híradó 15.00
Mészöly-gála 2010 (90’) 19.00 Heti híradó 20.00 Honvéd családi nap (20’)
és koszorúzás (20’), A Kossuth iskola tavaszi bemutatója (40’), Abasári Ka-
tona- és Bordalfesztivál (20’)

Május 26., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Honvéd családi nap (20’) és
koszorúzás (20’), A Kossuth iskola tavaszi bemutatója (40’), Abasári Kato-
na- és Bordalfesztivál (20’) 13.00 Heti híradó 15.00 Borverseny (35’),
Ivó-nap a nyugdíjasoknál (20’), Sárhatvani találka (40’), Pusztaegresiek
kánkánja (20’) 19.30 Lapszemle 20.00 Nõi kézilabda (60’), Futball:
S.bogárd–Rácalmás (100’)

Május 27., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Nõi kézilabda (60’), Futball:
S.bogárd–Rácalmás (100’) 13.00 Lapszemle 15.00 Honvéd családi nap
(20’) és koszorúzás (20’), A Kossuth iskola tavaszi bemutatója (40’),
Abasári Katona- és Bordalfesztivál (20’) 19.00 Lapszemle 20.00 Hitélet

Május 28. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Borverseny (35’), Ivó-nap a
nyugdíjasoknál (20’), Sárhatvani találka (40’), Pusztaegresiek kánkánja
(20’) 13.00 Lapszemle 15.00 Hitélet 19.00 Lapszemle 20.00 Honvéd csalá-
di nap (20’) és koszorúzás (20’), A Kossuth iskola tavaszi bemutatója (40’),
Abasári Katona- és Bordalfesztivál (20’)

***

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 27., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szom-
szédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Roma fórum 14.35 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 Don Matteo: A tehet-
ség 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 Gyermekszív
23.05 Kassza 0.25 Prizma 0.40 Hírek 0.45 Sporthírek 0.50 Memento 1.00 Nappa-
li
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 Hölgyem, Isten áldja 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnye-
teg 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Legyen Ön is milliomos! 22.50 Házon kívül 23.20 Európai idõ 23.40
Helyszíni szemle 0.40 Reflektor 0.55 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10 Teleshop 11.10 Négy eskü-
võ és egy temetés 13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.15 Capri – Az álmok szigete
16.25 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku
20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.25 Bosszú és újrakezdés 23.10 Painkiller
Jane 0.10 Tények este 0.40 Ezo.tv 1.30 GSG 9 – Az elit kommandó 2.25 Segíts
magadon! 2.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 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 28., 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 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti
híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 Don Matteo: Törvényszerûség
18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 20.00 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.30 Beszterce ostroma 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 14.40 Alaszka aranya 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 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55
Odaát 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.05 Teleshop 11.05 Jövõre ve-
led ugyanitt 13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.15 Capri – Az álmok szigete 16.25 Bû-
bájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív
20.50 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS: Homokvihar 22.25 Trauma 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 zsidó vallási felekezet félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.

Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB 238R típu-
sú 4 x 51 W-os CD-s autórádió, illetve egy alig
használt, szép állapotban lévõ Padovano Parma,
45-ös munkavédelmi félcipõ. A szabványoknak
megfelelõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06 (30)
386 4133.

Redõnyök: 06 (30) 507 3344.

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

Eladó Sárbogárdon központhoz, vasúthoz közel
régi parasztház, melléképülettel, összközmûves,
gazdálkodásra alkalmas 2278 m2 telekkel. Irányár:
5 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 234 1352.
Eladó Sárbogárdon központhoz közeli csendes ut-
cában belsõ felújításra szoruló tégla, családi ház,
melléképületekkel, kis, összközmûves telekkel.
Irányár: 12 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 234 1352.
Cecén központhoz közel ház eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 500 5529. (276696)

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

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

Ady-lakótelepen második emeleti erkélyes lakás
eladó. 06 (20) 279 8071.
Sárbogárd központjában kétszobás házamat pa-
nelra cserélném, elsõ emeletig. Rattan ülõgarnitú-
ra, gyermekbútor eladó. 06 (30) 304 1440. (276687)

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

Sárbogárd központjában 50 m2-es, 4. emeleti,
részben felújított panellakás eladó. Telefon: 06 (30)
916 2373.
Kiadó Sárbogárd központjában 32 m2-es helyiség
garázsnak, vagy raktárnak. Telefon: 06 (30) 337
1563. (276799)

Sírkövek felújítása, tisztítása, gépi csiszolása.
Helyszíni öntés. Strausz Péter, 06 (30) 494 0305.
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 építé-
sû társasház elsõ emeletén, kétszobás, balkonos,
részben felújított lakás. 06 (20) 910 6399.

Vajtai lovarda munkaerõt keres lovász munkakör-
be másodállás jelleggel, elsõsorban a hétvégékre.
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.

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 utcá-
ban. Érdeklõdni: 06 (30) 823 1384. (276800)

Rántanivaló csirke kapható, tisztítva elõjegyeztet-
hetõ. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294. (226829)

Paprika-, paradicsom- és fûszerpaprika palánta
kapható. Cece, Deák út 81. 06 (30) 418 7854. (276824)

Szeretne érettségit tenni? Akár két év alatt elérhe-
ti! Helye: alsószentiváni iskola. Jelentkezés: Kiss
Attila, 06 (25) 504 710,
e-mail: kissattila@bela-aszentivan.sulinet.hu,
honlap: www.asztivaniskola.lapunk.hu (276730)

Családi ház kisigényûeknek kiadó. Telefon: 06 (30)
3302 615. (276735)

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

KIADÓ ALBÉRLET Budapesten,
VI. kerületben. 06 70 931 1870

MAGYAR–ANGOL tanítás
06 70 513 2221

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2010. május 22-én, szombaton.

TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁSOK

ELÕFINANSZÍROZÁSA 2010-BEN IS!

A SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE
Takarékszövetkezetnél

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

*  Területmérés nélkül is!

*  Egyszerû konstrukció

*  Gyors hitelbírálat!

Vállalkozói hitelek beruházásra, földvásárlásra

Internet banki szolgáltatások
Várjuk kedves ügyfeleinket az alábbi kirendeltségeinken:

Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég,
Mezõszilas, Szabadhidvég, Sárosd, Nagylók Szabadegyháza, Sárszent-
miklós

„Helyben a helyiekkel a helyiekért!”
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A Fair Bútorházban megint akcióznak? Igen!!!
Fair Bútorház, ahol az Ön kényelmes és praktikus bútorai kaphatók!

Egyes bútorok CSAK MOST EXTRA, 15-20 %-OS ENGEDMÉNNYEL!!!
2010. május 20-tól 2010. június 20-ig.

Kárpitos bútorok, szekrények, kis bútorok, étkezõk és konyhabútorok nagy választékban.

Elõször Sárbogárdon:

„Hogy Ön kényelmesen élvezhesse a nyarat!”

BEVEZETÕ ÁRON: 26.900 Ft

Handa Csaba,
az Ön bútorosa

FAIR BÚTORHÁZ — Sárbogárd, Köztársaság út 93.
06 20 545 1958, 06 20 9826 630. E-mail: fairkft@tolna.net

HINTAÁGY-AKCIÓ!

160x200x90 cm



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


