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Minden a madarakról szólt
pénteken délután a keresztúri
kultúrházban. (3. oldal)

(4. oldal)

Ránk eresztenék az árvizet?
Múlt héten már lapzárta után, csütörtökön kaptuk a hírt, hogy válságos
helyzet alakult ki a felhõszakadások miatt a Sárvíz-Nádor vízgyûjtõjén,
s a válságstáb mérlegeli, hogy a Nádoron ráeresztik a vizet a térségünkre,
mert már Székesfehérvárt is fenyegeti az ár. (15. oldal)

Fotó: Szeless Péter
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200 ÉVES ALMA MATER SÁRSZENTÁGOTÁN
Pünkösdváró lélekkel készültünk iskolánk 200 éves évfordulójának
megünneplésére. Tervemet egyeztettem a tantestület tagjaival, polgármester úrral, kérve segítségüket, támogatásukat. Számba vettük a
már megjelent helytörténeti kiadványt, megkezdtük a kiállítási anyag
összegyûjtését, majd rendezését. A helyi médiában tájékoztattam
volt diákjainkat, pedagógusainkat az ünnepségrõl, egyben szeretettel
meghívva õket.

A változékony idõjárás mintha elvonult volna, 22-én napfényre ébredtünk. A szabadtéri program lebonyolítására a körülmények adottak voltak: színpad, ülõhelyek, egyéb technikai kellékek. A kiállítást
(régi oklevelek, szünetet jelzõ kézi csengettyûk, csoportképek
1950-tõl, Gábor Áron rézágyújának makettje 1955-bõl, naplók sokasága, iskolatörténeti képek) az új épületszárnyban alakítottuk ki. Aki
szívesen elmerült az alma mater múltjában, bõven kielégíthette érdeklõdését. Iskolánk végzõs osztályainak tablóit, csoportképeit évszámok szerint rendszereztük. Az iskola megalakulásától összegyûjtött vezetõ tanítók, igazgatók, pedagógus munkatársak, technikai
dolgozók neveit megörökítettük egy-egy táblán. Gondoltunk azokra
a volt tanítványokra is, akik a 8 évfolyam minden osztályában kitûnõ
eredményt értek el. Kialakítottuk a mûsorra való felkészüléshez a teremrendet, biztosítva volt a meghívottak részére az ünnepélyes
fogadóhelyiség.
Említésre méltó, hogy valamennyi osztály egy-egy alkotással tisztelgett az iskola alapításának emléke elõtt.
Szép az a hagyomány is, hogy leírással, interjúval, fényképének csatolásával megörökítjük aranydiplomás pedagógusainkat.
Szombaton délután, az ünnepség megkezdése elõtt megtelt az Erkel
utca személygépkocsikkal, az iskola parkja pedig emberekkel. Egész
családok jöttek el. Többen képviselték az elmúlt évtizedek pedagógustársadalmát. Érdekességként említem meg, hogy volt vendégünk
ebben a körben a Duna–Tisza közi Tompáról, egyéb helyekrõl és természetesen helybõl is.
14 órakor tantestületünk tagjai felvonultak a színpadra a megjelentek
üdvözlésére, s visszaemlékezni a 200 éves múltra.
Mint intézményvezetõnek, nekem jutott a feladat, hogy ismertessem
az iskolaalapítás fõ mérföldköveit, számot adva a jelenrõl is.
Baranyák István polgármester úr támogatása mellett elhozta jókívánságait is, méltatta az iskola helyét és szerepét, kulturális tevékenységét a község életében. Köszöntõje után kollégáim idõrendi sorrendben beolvasták az iskolavezetõk neveit, természetesen a munkatársakról sem feledkezve meg, és egy-egy korszakról néhány mondatban
némi ízelítõt is adtak.
Felkértem Magyar József nyugdíjas tanárt, aki 32 éven át volt iskolánk pedagógusa, rövid idõszakra vállalva az iskola vezetését is, hogy
mondja el köszöntõjét, adjon emlékeztetõt a múltról. Magyar József
hangsúlyozta, hogy társadalmi összefogás nélkül minden idõben nehézségbe ütközött volna az iskola fenntartása, karbantartása.
1810-ben az iskola építésénél ott serénykedtek a lófogattal rendelkezõ ágotai parasztok, az uradalom, valamint gyalogmunkában a szülõk. 1948-ban a háborús károk végleges megszüntetését egy csepeli
munkásbrigád végezte el. A szülõk, ha kellett, folyamatosan takarítottak, meszeltek, segítettek. Józsi bácsi érdekességként említette a
tananyagrendszer változásait, a taneszközök korszerûsítését, melyet
korabeli versikékkel is tarkított.
Meghívást kapott az ünnepre fõtisztelendõ Bognár Károly atya a római katolikus egyház részérõl, mivel iskolánk alapításától 1928-ig római katolikus elemi népiskolaként mûködött. Az atya köszöntötte a
jelenlegi pedagógusokat, kérte a szülõket, hogy becsüljék az iskola

néha embert próbáló munkáját, erõfeszítéseit, mûködjenek együtt az
ifjúság nevelésében, oktatásában.
Kedves pillanat volt Braun László tanár illetve felesége köszöntõ levelének felolvasása, melyben közremûködött volt tanítványa, Márta
Ferencné Borsos Erzsébet.
A pedagógusok az intézményvezetõ közremûködésével koszorút helyeztek el a Bajkán Lajos-emléktáblánál és a nyitott könyv emlékmûnél, mely az iskolaalapításra és a pedagógus munkatársakra emlékeztet. Az alkotás Fövenyi József mûkõkészítõ kisiparos mûvészi szintû
munkáját dicséri.
Az ünnepségünk három részre tagolódott. Az elõbbiekben leírtam az
ünnepi köszöntések sorrendjét. Ezt talán két idézettel fejezem be,
melyet Magyar tanár úr mondott az ünneplõknek:
„Nagyobb gondot fordítsunk a kismagyarok nevelésére!”
E mondat Nagy Imre miniszterelnök 1953-ban a parlamentben elhangzott beszédébõl való. A beszédet a néptanítók konferenciáján a
résztvevõkhöz intézte. A tanács örök érvényû!

A másik fõként az ifjúságnak szól, de mindenki megszívlelheti:
„Tisztességesen megéri.” (Dr. Antall József néhai miniszterelnöktõl
származó gondolat.)
Az elsõ részt a Himnusz közös eléneklésével fejeztük be.
Ezt követõen az iskola tanulói mûsorral kedveskedtek az ünnepség
részvevõinek. A mûsor összeállításában a pedagógusaink arra törekedtek, hogy színes, szép és tartalmas kulturális élményt nyújtsanak.
A nap harmadik rendezvényének keretében a Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény helyi és vendégcsoportjai mûvészi színvonalú
táncokkal szórakoztatták a kitartó közönséget. A néptánc- és népzenei bemutató szervezõi Szecsõdi Rita és Gõbölös Gábor tanárok voltak.
A jubileumi ünnepség záróakkordja volt az alkalomra készített, igényes kivitelû emléklapok kiosztása, amiket iskolánk volt és jelenlegi
pedagógusai, támogatói vehettek át, illetve mindazok, akik segítõi,
részesei voltak iskolánk eredményes mûködésének.
Nem hagyhatom ki azt a felejthetetlen élményt, melyet az ünnepi tortával kapott a résztvevõ tanulóifjúság. A tortán lévõ két mini tûzijáték
láttán örömrivalgásban tört ki a diáksereg.
A fogadáson baráti beszélgetések közepette az iskolai élmények felelevenítésével töltötték idejüket a vendégek.
Kívánjuk, hogy a XXI. században is tovább viruljon, szépüljön iskolánk Sárszentágota lakóinak megelégedésére!
Folytatás a jövõ heti számban.
Összeállította: Gerse Ferenc tagintézmény-vezetõ
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Állattartók figyelmébe
Dr. Bögyös Gábor, a Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága sárbogárdi kerületének hatósági fõállatorvosa tájékoztatta szerkesztõségünket az aktualitásokról.

Eboltás
Az ebek jelenleg is zajló veszettség elleni
oltásával kapcsolatban dr. Bögyös Gábor
elmondta: A tulajdonosnak kötelessége
minden három hónaposnál idõsebb ebét
beoltatni egy hónapon belül. Az elsõ oltás
után hat hónappal a második oltást is be
kell adatni az ebnek, majd évente rendszeresen oltatni a megfelelõ védelem, megelõzés érdekében. Az állatorvosok összevezetve oltják be az ebeket, vagy kérésre
háznál, illetve az állatorvosi rendelõben. A
veszettség elleni oltás azért nagyon fontos,
mert ez a betegség az emberre veszélyes, és
igen keserves halált okoz. Aki elmulasztja
beoltatni az ebét, az bírsággal sújtandó.
Idén minden eboltási könyvet ki kell cserélni sorszámozottra. Ha a kutya elveszik,
elpusztul, ezt a könyvet az állatorvosnak
kell leadni. A sárbogárdi kerületben a veszettség elleni oltás költsége 3.000-4.000
Ft, mely tartalmazza a vakcina és a féregtelenítõ árát, valamint a sorszámozott oltási
könyv díját. Háznál való oltás esetén van
kiszállási díj: 500-1.000 Ft udvaronként.
Fontos változás az is, hogy 2010. július
1-jétõl minden tulajdonosváltozás esetén
meg kell jelölni a kutyákat chippel. Ez
azért elõnyös, mert ha például valakinek
elveszik a kedvence, a chip megkönnyíti a
keresést, beazonosítást, mert annak számát egy országos nyilvántartási rendszerbe viszik fel. Egy kóbor állat esetén pedig a
tulajdonos könnyebben felelõsségre vonható. A tartással kapcsolatban változott az
állatvédelmi törvény. Eszerint például lehet kötve tartani kutyát, de legalább négy
méteres futószáron, vagy futóláncon, illetve megfelelõ méretû kennelben. A kutyáról gondoskodni kell: etetni, itatni, az idõjárás viszontagságaitól védeni.

Szarvasmarhák vizsgálata
Áprilistól júniusig zajlanak a szarvasmarhák kötelezõ vizsgálatai a gümõkórt, a brucellózist és a leukózist érintõen. A gümõkor-vizsgálat egy oltás, amit 72 óra múlva
egy bírálat követ, hogy az állat pozitív-e,
vagy negatív. A brucellózis-vizsgálat pedig
egy vérvizsgálat (minden 24 hó feletti szarvasmarha esetén). A leukózis emberre
ugyan nem veszélyes, de az állatokra igen.
Az említett idõszakban minden gazda számítson rá, hogy az állatorvosok felkeresik
a tenyészetüket. A Mezõgazdasági Minisztérium támogatja ezeket a vizsgálatokat,
amivel a költségek jelentõs része megtakarítható. A vizsgálatról igazolást kapnak a
tulajdonosok, és ennek birtokában lehet
értékesíteni a vágómarhákat vagy a tejet.
Fontos, hogy a nyers tejet mindig forralás
után fogyasszuk csak! A tápértékben gazdag házi tejet olyan helyrõl szerezzük be,
amirõl tudjuk, hogy megfelelõek a körülmények. Ha kérjük, az említett igazolást a
tejértékesítõnek be kell mutatnia.

Hírek a kistermelõknek
A kistermelõi rendelet most abban igyekszik segíteni, hogy ha valaki otthon például
baromfit, nyulat tart, ezt otthon levághatja
és értékesítheti a körzetben (Fejér megye
és a szomszédos megyék hivatalos árusító
helyein, piacain stb.), eladhatja a gazda a
terméket a boltban, tejboltban, ahol az üzletnek megfelelõ engedélye van erre. Új
dolog, hogy most már sertés-, marha-,
kecske-, emu- és strucchúst is értékesíthet
a gazda, amiket vágóhídon kell levágatni,
ahol kap egy igazolást. Korábban húsból
elõállított terméket értékesíthetett csak.
Így helyi húsok, helyi termékek kerülhetnek az asztalunkra.
Van még az úgynevezett vendégasztal – ha
valaki például disznót vág, 16 embert vendégül láthat, naponta. Ehhez egy vizsgálatot kell elvégeztetni a jogosult állatorvossal, és aztán készíthet pecsenyét, hurkát,
csirkét ránthat mellé stb., illetve ebbõl be-

Madarak ihlette ünnep
Minden a madarakról szólt pénteken délután a sárkeresztúri kultúrházban. Egy
pályázathoz kötõdõen a helyi általános iskola és óvoda gyermekei e szárnyas élõlényekkel ismerkedtek az elmúlt idõszakban. Ahogy Benedek Jenõ iskolaigazgató bevezetõjében fogalmazott: a program motorja Kopasz Dénesné volt, s lelkes
segítõkre talált kollégáiban.
A sokrétû „kutatómunka” eredményét ezernyi színes alkotásban és tablón örökítették meg. A kultúrház nagytermének falait betöltötték a legkülönfélébb technikákkal készült (rizsbõl formázott, papírból hajtogatott, festett, rajzolt, papírmozaikokból kirakott és még sorolhatnám) madarak, szívmelengetõ életet lehelve a
helyiségbe.
A gyermekek mûsorral is készültek, felcsillantva egy-egy dalt, verset, mesét, szólásmondást, amiben valamilyen madár szerepel. Különleges élmény volt ennyi
madaras alkotást egy csokorban hallani és látni! A szép elõadást nagy tapssal jutalmazta a termet megtöltõ közönség.
Hargitai Kiss Virág

vételre tehet szert. Ezt be kell jelenteni a
kerületi hivatalban, melynek regisztrációs
díja 15.000 Ft, amiért kap a gazda egy regisztrációs számot meg engedélyt arra,
hogy ezeket a termékeket elõállíthassa, értékesíthesse. Ezt az engedélyt évente kell
megújítani. A megújítás díja 7.500 Ft.
Azért annyi kell, hogy legyen egy olyan
helyiség, ahol hideg, meleg víz van, a kézmosáshoz és a feldolgozáshoz megfelelõ
higiénia.

Nagyüzemi sertések vizsgálatai
Most aktuális a nagyüzemi sertéstartó telepeken is az állatok vizsgálata az Aujeszky-féle betegségre, a brucellózisra, a
leptospirózisra, valamint a sertések szaporodásszervi betegségére. Ezek is díjköteles
vizsgálatok, amikre ugyancsak kérhetõ támogatás. Minden gazdának kötelessége
felhívni az ellátó állatorvost, hogy ezeket a
vizsgálatokat végezze el. Akiknél ezek a
vizsgálatok nem történnek meg, azoknál
forgalmi korlátozást kell elrendelni, melynek következménye, hogy nem lehet kivinni állatot a vizsgálatok elvégzéséig.
Az állategészségügyi iroda
elérhetõségei:
7000 Sárbogárd, Ady E. út 164. (a volt tanácsháza épületében), telefon: 06 (25)
508 700, dr. Bögyös Gábor 06 (30) 816
1374, dr. Szénási Károly 06 (30) 816 1376,
dr. Kellner Péter 06 (30) 816 1370. Ügyfélszolgálat: H–Cs-ig 8–12-ig.
Összeállította: Hargitai Kiss Virág

4

KÖZÖSSÉG

2010. május 27. Bogárd és Vidéke

Pünkösdi fesztivál Alapon
Nyolcadik alkalommal rendezték meg az alapi pünkösdi fesztivált. Ezt az eseményt minden évben nagy lelkesedéssel szervezi
meg a Mezõföld Népi Együttes és természetesen az egész község.
Ehhez kell is mindenki összefogása, hiszen megmozgatja a fesztivál a település apraját, nagyját.
Ilyenkor rengeteg vendég érkezik Alapra. A különleges látványosság, a pünkösdi királynõ választása, a színpompás felvonulás,
amelyben többféle népviseletben vonulnak fel a meghívott települések népi együttesei, sok érdeklõdõt vonz .
Az alsó kocsmánál gyülekeztek a felvonulók. Kitették az út közepére a terített pünkösdi asztalt kaláccsal, borral, s várták a pünkösdi köszöntõket. Méhes Lajosné polgármester asszony üdvözölte a vendégeket. Ezt követõen az alapi gyermektánccsoport
népi gyermekjátékban mutatta be az alapi pünkösdi hagyományt.

Megválasztották a pünkösdi királynõt, akit
sátor alatt vittek köszöntõbe. Ezt követõen
két együttes tánccal örvendeztette meg a
nagyszámú utcai nézõközönséget, majd
összeállt, s elindult a menet. Elöl lovasok
kíséretében a pünkösdi király és királynõ
hintón, utánuk a zenészek, majd az együttesek gyalog, táncolva vonultak végig a község fõutcáján. Az egyik utcakeresztezõdésnél megálltak. Itt étellel, itallal vendégelték
meg õket. Az utcán végig nagy tömeg állt, s
tapssal, integetve köszöntötték a felvonulókat. A kultúrház elé érve kitáncolták az ott
álló májusfát.

Ezután mûsoros–táncos estre várták a szervezõk az érdeklõdõket. Erdélybõl, Zetelakáról udvarhelyszéki tánccal érkezett a
Vadrózsa néptánccsoport. Nagy sikert arattak mûsorukkal. Beloianniszból a Pyrgos
görög népi együttes eredeti görög táncokat
mutatott be. Az Isaszegi Csata Néptánccsoport helyi táncokkal érkezett. A Bokréta
néptáncegyüttes Szabadbattyánból jött
nyírségi táncokkal. A cecei Gerlice Néptáncegyesület elmaradhatatlan szereplõje
ennek az eseménynek. Az idén szilágysági
táncokat mutattak be. A sárbogárdi Törekvõ néptáncegyüttes kalocsai pünkösdölõt
mutatott be. Az alapi gyermek néptáncegyüttes az alapi hagyományokból merített.
A mûsor fénypontja a görögök fergeteges
mûsora mellett az alapi Mezõföld Népi
Együttes záró tánca volt. Õket kétszer is
visszatapsolták.
A mûsor után a mezõgazdasági szövetkezet
segítségével elkészített közös vacsorára látták vendégül a vendégsereget, majd táncházzal folytatódott a program.
Meggyújtották közben a szülinapi tortán a
fáklyát, majd folytatódott tovább a táncház
kifulladásig.
Hargitai Lajos

NYOLCADIKOSOK VIDÁM BÚCSÚJA
Saját készítésû mûsorral köszöntek el a Cecei Általános Iskolától a nyolcadikosok – habár a tényleges
búcsú még egy kicsit odébb van. Pénteken este a kultúrházba várták az érdeklõdõket erre az alkalomra.
A felserdült ifjak önfeledt játékát láthattuk a színpadon, amit rengeteg humorral fûszereztek – nem nélkülözve az angol humort és a szójátékokat. A zenés-táncos produkciók mellett számos kis jelenetet
adtak ugyanis elõ, többek között egy mese eredeti és
jövõben játszódó változatát. Kiemelkedõ szerepet
kapott e jelenetekben a „tiptop” (értsd.: laptop).
Nem lehetett megállni nevetés nélkül az elõadást;
jókat derültünk a fordulatos, ötletes csattanókon.
De kiemelném a fiúk „hastáncát” is, amihez a lányok
próbáin kaptak kedvet. Fergeteges volt!
Végül megtekinthettük a ballagók digitális bébitablóját, s összekapaszkodva, közös énekkel búcsúztak a végzõsök.
Hargitai Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2010. május 27.

KÖZÖSSÉG

5

Mészöly-napok
Iskolánkban a hagyományokhoz illõen
idén is megrendeztük a Mészöly-napokat
névadónk, a Sárbogárdon született Mészöly Géza születésnapja alkalmából. A
nagy megmozdulás május 13-a és 18-a között zajlott le.
13-án ünnepélyesen megnyitotta igazgatónõnk a rendezvénysorozatot, s ezen a napon délután papírgyûjtést tartottunk. A
gyerekek és szüleik, tanáraik fáradhatatlanul pakolták a rengeteg papírt. Annak ellenére, hogy idõnként esett az esõ, sok fát
sikerült megmentenünk az összegyûjtött
újságokkal, régi tankönyvekkel.
14-én, pénteken a rendezvénysorozat nyitásaként gálára hívtuk a szülõket, nagyszülõket, ismerõsöket. Meg is telt a József Attila Mûvelõdési Központ érdeklõdõkkel.
Színvonalas mûsor keretében láthattunk-hallhattunk verset, zongora- és furulyaszót, néptáncot, magyar népdalcsokrot,
a drámások színjátékát felvételrõl, a németet és angolt tanulók játékos jeleneteit
és az énekkarosokat. Így sikerült képet
adni arról, hogy iskolánkban mennyire
sokrétû a tanulók fejlesztése.

kek sürögtek-forogtak az „állomásokon”.
Volt ott kötélhúzás, activity, totó, párkeresõ, társasjátékok, székfoglaló. Nagyon jó
ötlet volt, hogy a legügyesebbek „tallérokat” kaptak, amiket beválthattak enni- és
innivalóra, vagy kisebb játékokra.
A zárónapon, 18-án megkoszorúztuk névadónk szobrát, majd igazi kavalkád várta
tanulóinkat: sport-, sakk-, rajz-, mese-,
számítástechnika-, hangolka-, logikai és
komplex tanulmányi verseny. Ha valakinek egyik sem tetszett, az a négy helyszínen folyó filmvetítésbõl választhatott.
A nap koronája két olyan verseny volt,
amire hagyományosan meghívunk más iskolákat is, hogy összemérhessék tanulóink
velük magukat. Szavalóversenyünket nagy
érdeklõdés kísérte sok résztvevõvel.
Szebbnél szebb elõadásokban gyönyörködhettünk. Innen mindenki élményekkel
gazdagon tért haza.
Iskolánk elhunyt testnevelõ tanára, Steitz
Ádám emlékére alapítottuk a Steitz-kupát. Erre a versenyre is sok vendégcsapat
jelentkezett. Nemes versengéssel zártuk a
napot. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket részvételükkel a cecei, nagylóki,
alapi, sárszentmiklósi és a töbörzsöki iskolák diákjai.
Elmondhatjuk, hogy ezzel az öt nappal
méltóképpen emlékeztünk meg Mészöly
Gézáról, miközben iskolánk sokszínû életét is sikerült bemutatnunk.

Dicsérdi Ádám
országos harmadik helyen!
15-én, szombaton családi napon vehettünk
részt. Az udvaron felavattuk új büszkeségünket, az ivókutat, aminek a nagy melegben mindenki hasznát veszi majd. Akik eljöttek, annyiféle programból választhattak, hogy szinte felsorolhatatlan. A csarnokban tanár–diák–szülõ meccsek és sorversenyek zajlottak pomponlányok közremûködésével, az aulában a bábszakkörösök tartottak bemutatót, lehetett íjászkodni, agyagozni, korongozni, filtertasakból poháralátétet készíteni, és a kicsiknek
arcfestést is szerveztek.
Közben „A családi nap legfinomabb sütije” címért is folyt a harc – majszolták is
szívesen, akik hozzáfértek!
A legkitartóbb szülõk, dacolva az esõvel,
bográcsban fõztek osztályuk gyerekeinek
gulyáslevest, babgulyást és paprikás
krumplit. Amikor elkészült, az aulában
megterített asztalnál jóízûen fogyasztották
el a finom eledelt. Az osztályon kívüliek
pénzért vásárolhattak, és ez a bevétel osztálypénzként a kasszába került.
Kissé ázottan, de élményekkel gazdagon
tért haza mindenki.
A hétfõ (17-e) a diákönkormányzat napja
volt. Felnõtt vezetõ segítségével a gyere-

Ádám neve nem elõször szerepel az újság
oldalain. Az új hírek vele kapcsolatban iskolánk hírnevét újra öregbítik.
Ádám szívesen vesz részt pályázatokon, s
mivel nagyon ügyesen fogalmaz, ezért a
„Mit jelent neked a sport?” címû esszépályázatra is elküldött egy munkát. Ezt az országos versenyt az INTERSPORT írta ki.
Rengeteg írás érkezett hazánk minden tájáról. Ádám egy olyan kézilabda-mérkõzésrõl írt, ami sorsdöntõ volt csapata életében. Izgalmas, lényegre törõ munkája anynyira jól sikerült, hogy a versenyt kiírók

úgy döntöttek: egy CD-re felolvastatják
Gesztesi Károly elõadásában, másik 16
írással együtt, amik kiemelkedtek a többi
pályázat közül. A sulirádióban büszkén
hallgatta meg iskolánk apraja-nagyja a
szívhez szóló alkotást.
Ennél is nagyobb dolog miatt utazott
Ádám szüleivel május 14-én Budapestre.
A DUE (Diákújságíró Egyesület) 17. Országos Ifjúsági Sajtófesztiváljára kaptak
meghívást, ahol díszvendég volt többek
között Kovács Áron, Azurák Csaba, Süveges Gergõ és Boross Lajos is. Ez a szervezet Magyarország 2. legnagyobb újságíró-szervezete. Alapítói 1982 óta szervezik
a különféle versenyeket, edzõtáborokat.
Õk is pályázatot írtak ki tehetséges fiatalok részére. Ádám több cikkel nevezett, és
a szigorú zsûri döntése alapján az ország
harmadik legjobbjának ítélték írásait,
amik megtekinthetõk a www.due.hu oldalon.
Az értékelés, amit a díj átadásakor adtak
át, a következõ: „A harmadik helyezett
Dicsérdi Ádám stílusa szimpatikus, fiatalos, kellõképpen laza. Különösen tetszettek sport témájú írásai, melyek izgalmasak, fordulatosak, öröm azokat olvasni.”
Az elbírálás során olyan cikkeket kerestek,

amelyek stílus és tartalom szempontjából
is kiemelkednek a mezõnybõl. Figyelembe
vették az eredeti témaválasztást, és elõnyben részesítették azokat, amelyeknél személyes utánjárásra, valódi újságírói munkára volt szükség.
Úgy gondolom, hogy találkozunk még a
nevével, hiszen sportújságírónak készül, és
ennél jobb indulás nem is lehetne ezen a
pályán. Csak így tovább, Ádám! Gratulálunk!
Nagy Ferencné
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Gyereknap az
Amadeusnál

A Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat gyermeknapot rendezett hétvégén az Amadeus étteremnél. Sok roma
család sok kicsi és nagyobb gyerekkel jött
el a rendezvényre. Az étterem elé, padokra, asztalok mellé telepedtek ki a jó idõben, ahol üdítõvel, süteménnyel, édességgel vendégelték meg a gyerekeket és a felnõtteket.

Lakatos Gyõzõ és segítõi vidám közösségi
játékokkal szórakoztatták a nagy vendégsereget. A gyerekek megoldották azt a nehézséget is, hogy a megélénkülõ szél többször is elfújta a sorverseny közben a pingponglabdát, amit egy pingpongütõn kellett
hordozni, míg futva megkerülték az apukákat.
A legnagyobb sikere a kötélhúzásnak volt.
A karvastagságú rudazókötél nem volt
már mai gyerek, s a két táborra oszlott gyerekek, szüleik segítségével, szerencsésen
elszakították azt, s halomba esve, nevetve
tápászkodtak föl a puha fûbõl.
Hargitai Lajos

Köszönet
támogatóinknak
Aranyponty Zrt., Juhász János polgármester, Irka papírbolt, Fõtéri Cukrászda, Ferencz Kornél, Nedoba Károly
FÜBE-elnök, dr. Szabadkai Tamás,
Rostás Péter, sárbogárdi rendõrség.
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„Kõkemény” horgászverseny Nagylókon
Versenyzõk hada, családtagok, gyermekek, ismerõsök gyülekeztek a borongós,
ám javuló idõben a nagylóki Piroska-tó
partján, amit a versenyzõ 24 csapat 48 fõvel
szinte teljesen körbevett.
A nagyszámú érdeklõdés mellett Tóth József, Nagylók polgármestere nyitotta meg
az érdekesnek ígérkezõ versenyt.
A csapatok Varga Gábor tógazdánál hivatalosan jelentkeztek, beadták nevezésüket
a 2010. évi VIII. ORSZÁGOS „KÕKEMÉNY” PÜNKÖSDI HORGÁSZVERSENYRE.
Az éjjel-nappali küzdelem május 21-én 17
órától vasárnap 13 óráig tartott, melyet öt
fordulóban bonyolítottak le. Volt ebben
szabadon választott módon úszós, fenekezõ, illetve szabadeszközös szektorverseny.
A csali a megmondhatója, hogy a tóban található ponty, amur, csuka, süllõ közül kinek miben sikerült a kifogott halak tekintetében a legnagyobb halat, a legtöbb súlyt
produkálnia.
A verseny tisztaságát, a mérlegelés pontosságát Molnár Csaba alpolgármester és Takács József helyi lakos biztosították.
A festõi környezetben szívet melengetõ
látványban volt része az idesereglett érdeklõdõknek. A turistaház és a nádfedeles
nyitott építmény állt rendelkezésére mindenkinek. A partot körbe, mint egy-egy
csokor színes virág díszítették sátrak, gépkocsik, napernyõk. Amint a nap egy pillanatra kidugta a fejét a felhõk mögül, napozóágyak és napozók serege élvezte a jó idõt
és a tiszta levegõt.

A házigazda minden lehetõ módon segítette a minél zavartalanabb versengést. A
résztvevõknek és hozzátartozóiknak napi
három alkalommal finom ételekkel kedveskedtek. A vasárnapi záró ebéd stílusosan ízletes halászlé volt.
Szemmel láthatóan jól érezte magát az ország minden részébõl idesereglett embertömeg.
Végeredményben a verseny elérte célját,
barátságok születtek, erõsödtek. A versenyszerû horgászat újabb versenyzõket
adott, invitált.
Végeredmény:
Csapatban I. helyezett: Jim Beam Team –
SOLT 50,08 kg; II. helyezett: Szúnyog
Fishing Team – TATA 44,96 kg; III. helyezett: Pöcsösök Team – TATA 30,69 kg. A
legnagyobb halat, 6,69 kg-ot, Palicskó József (Mezõfalva) fogta.
A helyezettek kupát és elismerõ oklevelet
kaptak.
A horgászversenyen való részvételéért
mind a 24 csapat oklevélben részesült.
A nagylóki versenyzõk közül dicséretesen
szerepeltek: Fekete Zoltán, Kaszab Ferenc, akik 13 kg halat fogtak.
Itt jegyezzük meg, hogy a tó és a mellette
lévõ turistaház egész évben a horgászok
rendelkezésére áll.
A résztvevõk azzal búcsúztak egymástól,
hogy három nap horgászsikerén felbuzdulva jövõre újból találkoznak.
Tauz Józsefné pedagógus

Figyelemre méltó táncos elismerés
A sárbogárdi hiphop tánccsoport tagjai
nagy örömünkre és nem kisebb büszkeségünkre 2010. május 15-én érdemes táncosi
és nívódíjas táncosi elismerésben részesültek az IDO-Magyarország gálaestjén rendezett ünnepségen.
Külön öröm, hogy a díjat a táncmûvészeti
fõiskola igazgatója, Zsámboki Marcell adta át. A sárbogárdi és a budapesti csapatszövetség elnyerte egyúttal az Év táncegyüttese kitüntetõ címet is.
A kitüntetések alapjai a 2009-ben elért
eredményeik: Magyar Bajnokság – I. hely;
Európa-bajnokság kis csoport (6 fõ) – II.
hely, formáció (20 fõ) – III. hely; világbajnokság kiscsoport – II. hely, formáció – III.
hely.
Emellett számos nívós rendezvény résztvevõi és sztárvendégei voltak 2009-ben.
Tévés fellépések: Csillag születik, Viva
Comet, Reklámzabálók éjszakája, valamint számos budapesti és vidéki fellépés.
2010-ben a versenyprogramjukkal már
magyar bajnokok.
A következõ nemzetközi versenyeken lépnek fel:

2010. június 9–13-áig Európa-bajnokság,
Amszterdam (Hollandia);
2010. szeptember 29–október 3-áig világbajnokság, Bochum (Németország).
A felkészülés javában folyik, keményen
gyúrnak a lányok, napi 6-8 órás edzések
vannak. Jó eséllyel indulnak a minél jobb,
remélhetõleg dobogós helyezésért.
Ezúton szeretnénk megköszönni azok segítségét, akik erkölcsileg, anyagilag támogattak bennünket, hogy ilyen sikeresek lehetünk.
Külön köszönet a sárbogárdi önkormányzatnak a rendszeres – minden évben –
nyújtott anyagi támogatásért.
Igyekszünk mindenkinek örömet, büszkeséget okozni. Aki ezután is támogatni szeretné a lányokat, kérjük, keressen bennünket a következõ telefonszámon: dr. Farkas
Jánosné Ildikó, 06 (20) 954 8313, vagy a következõ számlaszámra küldheti felajánlását: OTP 11736051-20012694-00000000.
Hajrá, lányok! Gratulálunk!
Szülõk
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KÉK HÍREK
Virágtartó
a mákvirágoknak
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya eljárást kezdeményezett a szabadegyházai polgármesteri hivatal sérelmére
2010. május 6-án az esti órákban elkövetett
bûncselekmény miatt. A Szabadegyháza,
István utcán történt cselekmény során ismeretlenek a hivatal tulajdonában lévõ beton virágtartót tulajdonították el, miután
annak rögzítõit a helyükrõl kirugdalták. A
szolgálatot teljesítõ helyi polgárõrség beosztottjainak köszönhetõen a cselekmény
elkövetõi ismertté váltak, az eltulajdonítással okozott kár megtérült.

Kábítószer a kiskertben
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya eljárást folytat visszaélés kábítószerrel bûncselekmény gyanúja miatt ismeretlen elkövetõvel szemben. Bûnügyi
információ alapján 2010. május 6-án a
bûnügyi osztály nyomozói házkutatást tartottak egy sárbogárdi családi házas ingatlanban, illetve annak kertjében. A kertben
3 db, egy-egy növény termesztésére alkalmas, üvegbõl készült „kisházban” feltehetõen kábító hatású anyagot tartalmazó növényt termesztettek. Az ügyben a további
nyomozati cselekményeket is meghatározó vegyész szakértõ kirendelésére került
sor.

Sorozatbetörõt fogtak
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság eljárást
kezdeményezett ismeretlen tettes ellen
több rendbeli betöréses lopás bûncselekmény megalapozott gyanúja miatt. Eddigi
adataink alapján ismeretlen elkövetõ
2010. május 7-én a hajnali órákban eltulajdonítási szándékkal, lakatlefeszítés módszerével behatolt a Mezõszilas, Fõ u. 70.
szám alatt található tûzoltószer raktárába.
Az ismeretlen tettest feltehetõen a helyszín közelében tartózkodó településõrök
megzavarták, így eltulajdonításra nem került sor.
A cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy kiléte ismertté
vált, elfogása megtörtént. A gyanúsított kihallgatása során kiderült, hogy ugyanez a
személy megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy szintén 2010. május 7-ére virradóra egy Mezõszilas, Fõ utcai lakóház udvarán található pincébe zárkifeszítés módszerével behatolt, és onnan felszerelési
tárgyakat tulajdonított el.
Fentieken túl, adataink alapján, az eljárás
alá vont személy megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy a jelölt idõben egy
Mezõszilas, Kuruc-hegyen található pincébe zárfeszítés módszerével eltulajdoní-

tási szándékkal behatolt, ahol kutatást
végzett, viszont eltulajdonításra nem került sor.
A cselekménysorozat elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy õrizetbe vétele megtörtént, elõterjesztésünkre
illetve az ügyészség indítványára a Székesfehérvári Városi Bíróság nyomozási bírója
2010. május 9-én a gyanúsított vonatkozásában elõzetes letartóztatást rendelt el. Az
eljárást a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya folytatja le.
Boros Zoltán r. alezredes,
mb. bûnügyi osztályvezetõ

Frontálisan ütköztek
Halálos közlekedési baleset történt Cece
külterületén, a 61-es fõút 29-es km szelvényében május 17-én (vasárnap) 13.44-kor.
Egy Suzuki a vizes úton áttért a szemközti
sávba, majd ott frontálisan ütközött egy
Chevrolet Aveoval. Az ütközés következtében a vétlen gépkocsi nõi sofõrje a helyszínen életét vesztette. A Suzukiban utazók közül a sofõr és egy utas súlyosan, míg
egy másik utas könnyen sérült.

Szivattyút lopott
A nagy esõzés miatt Vajtán, a Petõfi utcában az egyik családi ház udvarán az ott lakók búvárszivattyút használtak. Azonban
úgy látszik, máshol is szükség volt rá, mert
ismeretlen tettes azt ellopta. Az elkövetõ a
ház udvarának palakerítését lebontotta,
majd az udvarra bejutva magához vette az
éppen mûködõ szivattyút. A lopással az elkövetõ 18.000 Ft-os, a rongálással további
10.000 Ft-os kárt okozott. A tolvajt keresik
a rendõrök.

Hosszú kések éjszakája
A rendõrség eddigi adatai szerint egy 63
éves férfi gyanúsítható azzal, hogy május
19-én a velük egy háztartásban élõ 58 éves

7
férfit szíven szúrta lakása étkezõjében,
Mezõszilason. A húszcentis késsel szerencsére mindössze könnyû sérülést okozott a
sértettnek. A körülményeket tovább vizsgálja a rendõrség. Az mindenesetre gyanítható, hogy a kialakult konfliktus ily módon
történt rendezésében közrejátszott az aznap elfogyasztott alkohol. Emberölés bûntettének kísérlete miatt a fõkapitányság
nyomozói folytatják az eljárást.

Nem apuka autójába
kellett az üzemanyag
Járõrök igazoltattak két töbörzsöki fiatal
férfit Sárbogárdon, a Tinódi utcán május
20-án, csütörtökön hajnalban. Miután irataikat rendben lévõnek találták, el is köszöntek tõlük. Alig mentek azonban tovább a rendõrök, mintegy 100 méterre az
igazoltatás helyszínétõl egy felfeszített
tanksapkával álló autóbuszra lettek figyelmesek. A helyi járatos busz mellett benzinleszívó-csövet, kannát és feszítõvasat találtak. A járõrök a két fiatal után eredtek,
hátha közük van a történtekhez. Elõállításukat követõen derült ki, hogy õk hajtották
végre a tettet. Mint kiderült, a fiatalok a lezárt autóbusz tanksapkáját felfeszítve
akartak hozzájutni az üzemanyaghoz, de
valószínûleg épp a közeledõ járõrök zavarták meg õket, mert elálltak a folytatástól.
Így is épp az érkezõ járõrök karjaiba sétáltak, akik ekkor még mit sem tudtak a megrongált buszról.
A két fiatal felnõtt férfi nem tagadta a terhére rótt cselekményt, bár tettét azzal próbálták szépíteni egyikük, hogy az õt vallató
nyomozónak azt állította: édesapja autójába szeretett volna több üzemanyagot tenni. Az ellenõrzés során bebizonyosodott,
hogy ez aligha lehetett valószínû, mert
apuka autója nem gázolajjal, hanem benzinnel mûködik. A nyomozók most azt
vizsgálják, hogy más bûncselekményt követett-e el a két gyanúsított.
A körülmények figyelembe vételével akár
gyorsított eljárásban is bíróság elé állíthatják a két fiatalt.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén
2010. június hónapban tervezett sebességellenõrzések
Június 2.
Június 6.
Június 9.
Június 12.
Június 14.
Június 18.
Június 20.
Június 26.
Június 28.
Június 30.

9.00–12.00
13.00–16.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00

63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
63-as fõút, Sárkeresztúr területe (50 km/h)
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
63-as fõút, Cece, Deák F. út (50 km/h)
64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h)
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

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

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

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

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

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

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

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

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

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

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

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

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

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

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyepmesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

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

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

Kéményseprõk:
Russ Attila (külterület) 06(30)501-6970, Zádori Péter (belterület)
06(30)476-8552, Csvecsko Sándor (Sárszentmiklós) 06(20)520-2990

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

Ha közúton...

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

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

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

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

Tömegközlekedés

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

Menetrendi információk:

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

távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

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

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

Bogárd és Vidéke 2010. május 27.
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A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
körzeti megbízottjainak névsora,
valamint fogadóóráinak
helye és ideje

Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet
2010. június hó

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

I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres

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

Kiss Balázs r.törm.
Vasút–Alsótöbörzsök
páros hét csütörtök, 8.00-10.00, Sárbogárd, rendõrkapitányság

Magyar Krisztián r.ftörm.
Igar–Igarvám-Szõlõhegy
páros hét kedd, 14.00-14.45, Igar, polgármesteri hivatal
páros hét kedd, 15.00-15.30, Igarvám, kultúrház
páros hét kedd, 15.30-16.00, Szõlõhegy, kultúrház

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

A belföldi szállítást is végzik.

Június 5-6.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
Június 12-13.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
Június 19-20.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
Június 26-27.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a., 06-20-3557-213.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza
Június 5-6.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
Június 12-13.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
Június 19-20.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;
Június 26-27.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977.

A hatósági állatorvosi ügyelet a 06 (30) 9563 168-as számú telefonon
érhetõ el. (I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom,
Mezõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta.)
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

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

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

Kovács Péter r.ftörm.
Nagylók-Hantos
páros hét kedd, 10.00-11.00, Nagylók, polgármesteri
hivatal
páros hét kedd, 12.00-13.00, Hantos, polgármesteri
hivatal

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

Földi Ádám r.törm.
Sárszentágota–Felsõkörtvélyes
páros hét szerda, 14.00-16.00, Sárszentágota, polgármesteri hivatal

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

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

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

Batári Róbert r.ftörm.
Pusztaegres–Örspuszta–
Sárhatvan–Nagyhörcsök
páros hét szerda, 13.00-14.00, Pusztaegres, kmb. iroda
páros hét szerda, 14.00-15.00, Sárhatvan, kultúrház

Hirdetmény lakossági fórumokról
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet 75. § (1) értelmében Sárbogárd város polgármestere és alpolgármesterei lakossági fórumot tartanak.

Városrészenként a fórum
HELYE
IDEJE
Kislók, faluház
2010. május 31.
(hétfõ)
17.00 óra,
József Attila Mûvelõdési Központ
2010. május 31.
(hétfõ)
18.30 óra,
Töbörzsök, könyvtár
2010. június 1.
(kedd)
16.30 óra,
Rétszilas, klubhelyiség
2010. június 1.
(kedd)
18.00 óra,
Sárhatvan, klubhelyiség
2010. június 2.
(szerda)
16.30 óra,
Pusztaegres, mûvház
2010. június 2.
(szerda)
18.00 óra,
Sárszentmiklós, klubkönyvtár
2010. június 7.
(hétfõ)
18.00 óra.
Tisztelettel meghívom és szeretettel várom a település lakosságát!
Juhász János polgármester

Tájékoztató kisebbségi önkormányzatok
választásáról
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a helyi kisebbségi önkormányzati választások kezdeményezésérõl és lebonyolításáról szóló tájékoztatót és kérelemnyomtatványt valamennyi választásra
jogosult 2010. május 31-éig postai úton megkapja. Az adott kisebbségi önkormányzat választására
akkor kerül sor, ha a beérkezõ kérelmek alapján választói nyilvántartásba vett választópolgárok száma a 30 fõt eléri. A nyilvántartásba vételt a polgármesteri hivatal (Sárbogárd, Hõsök tere 2.) portája
mellett elhelyezett gyûjtõdobozba, kizárólag az 1997. évi C. törvény 11. számú melléklete szerinti –
megküldött – kérelem kitöltésével és aláírásával lehet kezdeményezni. A nyilvántartásba vételrõl,
vagy annak elutasításáról a kérelmezõ határozatot kap. A nyilvántartásba vételt 2010. június 1-jétõl
2010. július 15-én 16.00 óráig a gyûjtõdobozba elhelyezett kérelemmel lehet kezdeményezni.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

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

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

Horváth Ferenc r.tzls.
Sárszentmiklós–Rétszilas
páratlan hét kedd, 14.00-16.00, Sárbogárd, rendõrkapitányság

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

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Közlemény

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

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy 2010. május 29-én, szombaton,
8–14 óráig a Hõsök tere részleges lezárásra kerül a városi gyermeknapi programok miatt.

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

Juhász János polgármester
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Bajnok a VAX Sárbogárd!
Véget ért a férfi megyei I. o. kézilabda-bajnokság. Hatalmas meglepetésre a tavalyi
utolsó hely után csapatunk nagy küzdelemben megszerezte a bajnoki címet. Erre nem
sokan számítottak. Nekünk nincsenek
sztáredzõink, nincsenek fizetett játékosaink, nincsenek barátaink a sportbizottságban (tisztelet a kivételnek), ellenben vannak becsülettel edzõ játékosaink, van minden áldozatot vállaló edzõnk, és egy õt segítõ Takács Lajosunk, vannak támogatóink,
van lelkes közönségünk, és van bajnoki címünk! Most semmi mást ne csináljunk,
csak legyünk boldogok, hogy sok évtized
után ismét jegyzik a sárbogárdi férfi kézilabdát!
Rehák Sándor

XV. Jubileumi
„Bruzsa MiklósEmléktorna”
2010. május 29-én,
8 órától

A sárbogárdi és környékbeli
általános iskolák labdarúgó-iskolaválogatottjainak tornája

Helyszíne a Sárszentmiklós
SE sporttelepe.
Részletes program a 20. heti újságban.

U13 megyei kiemelt bajnokság

2010. május 28-án 17.00 órakor: Sárszentmiklós SE–Mezõfalva

2010. május 23-án Dunaújvárosba utazott 2010. május 30-án 10.00 órakor: Sárszentlabdarúgócsapatunk. Igazi rangadó várt miklós SE–Mustang (Martonvásár)
ránk. A bajnokságban eddig 100 %-os teljesítménnyel vezetõ csapatunkat az üldözõ (1
DUNA-MOUNT Bajnokság
vereség) dunaújvárosi csapat fogadta. A
mérkõzés rangját emelte, hogy a stadion2010. május 21.:
ban játszhattunk.
DVSI 99–Sárszentmiklós SE 6-5
Jó kezdés után látványos gólokat szerez- Magabiztos kezdés után sok egyéni hiba
tünk. Túlzottan megnyugodtak a srácok, miatt az ellenfél megfordította a mérkõezért kiegyenlített játékkal folytatódott a zést. A játék néha döcögött, de a küzdeni
mérkõzés. A hajrában szépített a hazai csa- akarás dicséretet érdemel.
pat, de megérdemelten szereztük meg a
2010. május 22.:
gyõzelmet a sportszerûen és kulturáltan
DVSI 2000–Sárszentmiklós SE 3-4
játszó ellenféllel szemben.
Hajtós, kemény mérkõzésen megérdemelt
DVSI–Sárszentmiklós SE 1-2 (0-2)
gyõzelmet arattak fiatal labdarúgóink. NeSárszentmiklós SE: Simon Csaba, Szúnyogh Ri- héz talajon a folyamatos játék nem mindig
chárd, Németh Kristóf, Léhmann Balázs, Szente sikerült.
Márkó, Csendes Ádám, Demeter Dávid, Luczek Sárszentmiklós SE: Brúzsa Sándor, Húsvéth
Roland. Freschli Barnabás, Kovács Roland, Laka- Tamás, Márkovics Dániel, Vagyóczki Patrik,
tos Renátó, Molnár Péter, Sallai Attila, Fekete Klazer Ferenc, Rohonczi Gergõ, Molnár Márk,
Patrik, Molnár Tamás, Kiss Roland, Molnár Márk. Buzás Ádám, Kaszás Norbert, Bende Patrik, GyöA bajnokságból két mérkõzés van hátra, kér Kristóf, Húsvéth Ádám.
ezeket hazai pályán játsszuk. Szeretettel
Pajor László, Sárszentmiklós SE
várjuk a szurkolókat!

MLSZ–NUSI–UPI

kõztek meg 3 (U7, U9, U11) korosztályban. A tanulság, a játék
szeretete, a sportszerûség az elsõdleges ezeken a tornákon, ezért
gyõzteseket nem hirdettünk, csak a legjobb egyéni teljesítményeket díjaztuk. A Sárszentmiklós SE minden játékost csokival, a
legjobbakat oklevéllel jutalmazta. A tornán díjazottak:

2010. május 15-én befejezõdött a Magyar Labdarúgó Szövetség ál- A program õsszel folytatódik. Minden játékosnak, edzõnek jó pital támogatott gyermeklabdarúgás 2009/2010-es szezonja. A 3. ta- henést!
vaszi tornán Alap, Cece, Sárszentmiklós legjobb labdarúgói mér-

Pajor László, Sárszentmiklós SE
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Mezõszilas–Cece 0-0
Mezõszilas, 100 nézõ, vezette: Kárász István.
Mezõszilas: Papp, Kilinkó, Lepsényi, Szepesi (Nagy Z.), Szilágyi, Varga (Gyarmati), Kiss, Nagy A., Sülyi (Szegedi T.), Kovács, Parragi (Szegedi J.).
Cece: Joháczi, Király G., Csuti, Király L.,
Fülöp, Horog, Németh, Hegedûs Gy., Lakatos, Csomai (Szabó), Hegedûs J.
Hazai támadásokkal kezdõdik a mérkõzés,
a 2. percben Kovács lõ kapu mellé. 10.
perc: Nagy A. kecsegtetõ helyzetben hibázik. 15. perc: Csomai beadásáról Hegedûs
J. lemarad. 20. perc: Hegedûs beadását Lakatos kapufára lövi. 24. perc: Fülöp szabadrúgását a kapus kiüti, majd a védõn
szögletre mentenek. 30. perc: Szilágyi 16
méteres lövése kapu fölé száll. 34. perc:
Fülöp 30 méteres lövése a kapusról kipattan, a védõk felszabadítanak. 40. perc: Hegedûs J. lövését a kapus bravúrral védi. A
II. félidõt Németh lövése vezeti be, a hazai
kapus hárítja a lövést. 57. perc: Lakatos közeli lövése kapu fölé száll. 61. perc: Varga
kerül helyzetbe, közeli lövését védi Joháczi. 67. perc: Nagy A. 20 méteres szabadrúgása kapu mellé száll. 73. perc: Lakatos
egyedül tör kapura, gólhelyzetben kapu
mellé lõ. 78. perc: Kovács távoli lövése
száll kapu fölé. 81. perc: Gyarmat 10 méterrõl leadott lövését védi Joháczi. 87.
perc: Fülöp szabadrúgása után Németh lõ
kapu fölé. Jó iramú, közepes színvonalú
mérkõzésen a helyzetek mindkét oldalon
kimaradtak, így igazságos pontosztozkodás történt.
Ifjúsági mérkõzés:
Mezõszilas–Cece 3-4 (2-2)
Vezette: Piros László. A nagy akarással
küzdõ ifjúsági csapatunk megérdemelt
idegenbeli gyõzelme három pontot eredményezett. Góllövõk: Kovács Nándor (2),
Kovács István (2).
Május 30-án (vasárnap) hazai pályán fogadjuk Mezõfalva csapatát 15.00 és 17.00
órakor.
Hajrá, Cece!
Pozsár László
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Bicske–Sárszentmiklós 6-1 (1-0)
Bicske, 300 nézõ, vezette: Széplábi Gábor.
Bicske: Kosztelnik, Tóth, Szentjobbi,
Bartha F., Boros, Pozsgai, Varga, Bartha
G., Oláh, Csontos (Szalczinger), Bartha P.
(Máté). Edzõ: Schróth Lajos.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szabó, Papp A.,
Palotás, Emperger, Huber, Salga, Markovics (Vámosi G.), Vámosi D., Král
(Arany), Gráczer G. (Gráczer B.). Edzõ:
Masinka László.
Rangadóra készült csapatunk, mivel a tabella második fokán álló csapathoz látogattunk, valamint már évek óta nagy mérkõzéseket játszottunk Bicskén. Ennek
megfelelõen kezdõdött a meccs, amely az
elsõ játékrészben kiegyenlített játékot hozott.
A második játékrész álomszerûen kezdõdött, mert ledolgoztuk egygólos hátrányunkat, majd az egész rémálomba ment
át, mert nyugodt szívvel kijelenthetõ: a hazai csapat a 60. perc után már azt csinált a
pályán, amit akart. Játékosaink az egy az
egyben játék során sorozatban vereséget
szenvedtek, amibõl törvényszerûen adódott a végeredmény.
Mindettõl függetlenül túlzó a gólkülönbség, de meg kell jegyeznem, hogy a tavaszi
produkciónk alapján már szinte törvényszerû volt egy ilyen arányú vereség.
Számomra érthetetlen a tavaszi produkciónk, mert – valljuk meg õszintén – ezt a
meccset nem is számoltuk ide, de az elmúlt
hetek eredményei már elõrevetítettek egy
ilyen arányú vereséget is.
A Femol-csoport állása
1. Iváncsa
2. Szabadegyháza
3. Adony
4. Aba-Sárvíz
5. Sárbogárd
6. Mezõfalva
7. Pusztaszabolcs
8. Seregélyes
9. Mezõszilas
10. Lajoskomárom
11. Cece
12. Rácalmás
13. Dég
14. Enying
15. LMSK
16. Nagyvenyim

27
27
27
26
27
27
27
27
26
26
26
27
26
26
26
26

23
22
18
15
14
15
12
11
10
8
7
7
8
5
5
3

1
2
6
4
7
1
5
1
4
4
5
5
1
8
3
1

3
3
3
7
6
11
10
15
12
14
14
15
17
13
18
22

91-14
92-35
72-34
73-30
53-34
70-46
55-58
67-58
36-61
51-71
35-63
39-73
36-71
50-71
36-77
36-96

70
68
60
49
49
46
41
34
34
28
26
26
25
23
18
10

Tisztánlátás szemüveg nélkül is
Csak pár szó még Nedoba Károly tisztánlátásáról kézilabdaügyben. A sportbizottság vezetõje ismét meg akarja téveszteni az olvasókat. A VAX Sárbogárd Kézilabda Egyesület
már több mint két éve bejegyzett egyesület. Ami az elnök személyét és az elnökséget
érinti, az 1989. II. törvényt kellett volna elolvasni, ami az egyesülési jogról szól.
Az egyesület 2010. március 23-án rendkívüli közgyûlést tartott, ahol új elnököt és elnökséget választott. 2010. április 8-án a Fejér Megyei Bíróságra minden papírt beadtunk.
Ezek dokumentációját csatoltuk a pályázathoz. Mellesleg megjegyzem, ezt szakképzett
ember, egy ügyvéd segítségével, törvényesen végeztük. Ettõl a változástól az egyesület
semmiféle hátrányt nem szenvedhet, ezt is kimondja a törvény.
Ha a tisztelt sportbizottság vezetõje magyarázni kívánja a bizonyítványt, akkor találjon ki
mást, mert ez egy nagyon gyenge lábakon álló magyarázkodás…
Rehák Sándor

Meglátásom szerint nagy változásokra lesz
szükség a következõ bajnokságra, mert
ilyen teljesítmény után elfordul tõlünk a
közönség, aki legalább a hátsó régióban
tartózkodó csapatok ellen csak a gyõzelmet tartja elfogadható eredménynek, és
ide értendõ a vezetõség is.
Nem ragozom tovább, igaz, elsõ szándékból csak annyit akartam írni: NO COMMENT!
Ifjúsági mérkõzés:
Bicske–Sárszentmiklós 4:3
Ifi csapatunk egy kifejezetten jó mérkõzést
játszott a nem kis játékerõt képviselõ bicskei csapat ellen, és kijelenthetõ: nagyobb
odafigyeléssel nyerhettünk volna. Nem
volt szerencsénk.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása
1. Pálhalma
2. Bicske
3. Csákvár
4. Martonvásár
5. Velence
6. Sárszentmiklós
7. Kisláng
8. Kápolnásnyék
9. Dunafém-M.
10. Baracs
11. Bakonycsernye
12. Pákozd
13. Pusztavám
14. Káloz
15. Sárosd
16. Polgárdi

27
27
27
26
26
27
26
26
27
27
26
27
26
27
27
26

23
18
19
15
14
13
12
10
10
8
8
7
6
6
6
4

2
5
1
5
6
6
3
9
3
7
3
1
3
3
2
7

2
4
7
6
6
8
11
6
14
12
15
19
17
18
19
15

99-17
64-22
76-32
60-24
55-28
45-41
42-40
36-43
39-60
36-37
25-48
29-64
22-52
32-79
21-47
24-71

71
59
58
50
48
45
39
39
33
31
27
22
21
21
20
19

A Femol-csoport eredményei
Szabadegyháza–Pusztaszabolcs 3-2 (1-1)
Gólszerzõk: Tóth, Kiss, Rapai, illetve Joó,
Kovács. Ifjúsági mérkõzés: 5-3.
Mezõszilas–Cece 0-0
Ifjúsági mérkõzés: 3-4.
Mezõfalva–Dég 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Szüsz. Ifjúsági mérkõzés: 6-1.
Adony VSK–LMSK 3-0 (0-0)
Gólszerzõk: Králl, Kármán, László. Ifjúsági mérkõzés: 7-0.
Lajoskomárom–Iváncsa 0-3 (0-1)
Gólszerzõk: Kovács Zs., Kovács Z., Simon.
Ifjúsági mérkõzés: 0-3.
Aba-Sárvíz–Nagyvenyim 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Fülöp, Gyuricza. Kiállítva:
Lengyel (Nagyvenyim). Ifjúsági mérkõzés:
9-0.
Enying–Seregélyes 2-4 (1-3)
Gólszerzõk: Gergics, Sándor, illetve Takács (2), Kosaras, Belovai. Ifjúsági mérkõzés: 2-6.
Sárbogárd SE–Rácalmás 3-1 (1-1)
Gólszerzõk: Bognár, Bõhm, Halasi, illetve
Hett. Ifjúsági mérkõzés: 2-9.
Az Aba-Sárvíz–Mezõszilas, a Nagyvenyim–
Lajoskomárom, a Dég–Cece, és az LMSK–
Enyingi VSE mérkõzések elmaradtak.
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Kompetencia alapú oktatás
a gimnáziumban
Ahogy az elõzõ héten megjelent Gimisarok is említette, a
TÁMOP-3.1.4-08/2/2009-0133 számú pályázat keretében a tanév
során a gimnázium pedagógusai számos továbbképzésen vettek
részt, amelyeken új módszerekkel és oktatási programcsomagokkal ismerkedhettek meg. A pályázatnak köszönhetõen a kisgimnazista tagozat alsóbb évfolyamai 3 napos erdei iskolában vehetnek részt, ahol változatos programok (kézmûves-foglalkozások,
madármegfigyelés, horgászat, sportprogramok) várják õket.
A kompetencia alapú oktatás bevezetése lehetõséget nyújt a gimnázium diákjai számára, hogy drámapedagógiai és múzeumpedagógiai foglalkozásokon gyarapítsák ismereteiket. A programok
sokszínûségét a diákok beszámolói is bizonyítják:
„2010. május 9-én osztályunk múzeumpedagógiai foglalkozáson
vett részt a Szépmûvészeti Múzeumban. Egy kedves idegenvezetõ
körbevezetett minket a görög-római antik kiállítás termein. Az egyik
kedvencem Orpheusz római padlómozaikja volt, amely Tunéziából
származott, és 200-250 kockából állt. A kiállításon a görög-római
vallásról is ismereteket szerezhettünk. A másik témánk a ’gladiátorjátékok’ volt. Megtudtuk, hogy a gladiátorjátékok nézõit ponyvával védték a nap ellen, amit matrózok és hajósok erõsítettek fel
Róma legnagyobb amfiteátrumának, a Colosseumnak a tetejére. A
kiállításon nagyon sok érdekességet ismerhettünk meg, majd ezek
után a mûhelybe indultunk, ahol mozaikot készítettünk sablonok
segítségével. Én egy delfint és két meandert raktam ki fekete és fehér
kövekbõl.” Kovács Evelin 7. c
„Osztályunk a Tutanhamon kincse kiállításon vehetett részt egy múzeumpedagógiai foglalkozáson. Az egyiptomi fáraók felbecsülhetetlen értékû kincsei, ékszerei, fegyverei kerültek bemutatásra. A kiállítás megtekintése után egy interaktív foglalkozás következett. Agyag-

Köszönet
Köszönet Németh Pálnak, a természetjárók túravezetõjének,
hogy ismételten rendkívül tartalmas, felejthetetlen túraútvonalat állított össze pünkösdkor Felsõszölnökre.
Természetjárók

ból készítettünk formákat, melyeket késõbb majd kiégetnek nekünk.
Sok érdekes tárgyat csináltunk, nagy lelkesedéssel, figyelemmel. A
foglalkozás vezetõje elégedett volt csoportunkkal. A nap folyamán jól
éreztem magam, sok érdekes információt szereztem. Betekinthettem
az ókori Egyiptom csodálatos világába.” Farkas Zoltán 9. b
„A Természettudományi Múzeum foglalkozásán érdekes állatokkal
és korszakokkal ismerkedhettünk meg. Láttunk mamutot, kardfogú
tigrist és barlangi medvét, illetve ezek csontjainak maradványait.
Megismerhettük Szent László pénzének legendáját és a balatoni
kecskekörmök mondáját. Sõt a legendák eredetére is fény derült!
Megtudhattuk, hogy mik lehettek valójában a mesékbõl ismert sárkányok és óriások. Ezeken kívül a kiállításon nagyon sok érdekességet tudhattunk meg Magyarország mai élõvilágáról is.
Az állatkertben sok színpompás és egzotikus állatot láttunk. Például:
flamingókat, papagájokat, különbözõ halakat, zsiráfokat és elefántot is. (Az egyik fiúcsapat közel 300 faj nevét gyûjtötte össze, amiket
az állatkertben látott!) Mire végigjártuk az összes kifutót, és megnéztünk minden állatot, kellemesen elfáradtunk, és jólesett a hûsítõ jégkrém.
Sok-sok élménnyel gazdagodva értünk haza este.” Ruskovics Alexandra és Denkó Eszter 5. c

„Mi a Petõfi Irodalmi Múzeumba látogattunk el. A múzeumban zajló foglalkozás több gyakorlati feladatból állt. Nagyon élveztük, hogy
kipróbálhattuk azt a nyomdát, amivel 1848. március 15-én kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Mivel még ma is a régi eljárással
mûködik a nyomda, a tintának 24 óra száradásra volt szüksége, így
az általunk nyomtatott példányokat a múzeum késõbb postán küldte
el nekünk. A nyomda kipróbálását a múzeum termeinek meglátogatása, illetve egy játékos vetélkedõ követte, majd saját nyomdát,
könyvjegyet készítettünk.” 8. c osztály
„Május 9-én a Bikalon jártunk. Kellemesen csalódtunk: sokkal élethûbb volt a reneszánsz élménybirtok, mint amire számítottunk. Különbözõ házakban, mûhelyekben figyelhettük meg a mesterségeket: a
munka folyamatát és a kész termékeket is láthattuk. Részt vettünk
egy korabeli színi elõadáson a helyi fogadóban, solymászbemutatót
is láthattunk, majd a nap végén sor került egy lovagi torna bemutatására. Az akkori szórakozásokat is kipróbálhattuk, például játszhattunk viking sakkot. Amerre csak jártunk, trubadúrdallamok szóltak.
Mindenkinek nagyon tetszettek a programok.” Szajkó Anikó és
Térmeg Katalin 9. c
További részletek honlapunkon: www.psg.hu
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Gyermeknap Rétszilason
Az idén, miként a korábbi években is, héthatárra szóló, egész napos gyermeknapra
várták a vendégeket a rétszilasiak szombaton. S valóban héthatárra szólt ez a rendezvény, mert nemcsak helybõl, hanem a
környékbõl sokfelõl érkeztek a vendégek.
A rétszilasiak már hetekkel elõbb, közös
összefogással készültek a nap eseményeire.
Felállították a szabadtéri színpadot, ahol
reggeltõl késõ estig zajlottak a színes programok a gyermekeknek, felnõtteknek egyaránt. A kapunál három traktor, egy mentõautó és persze a rétszilasi kisharang köszöntötte az érkezõket. Volt bábszínház,
színielõadás, hastánc, Bíró Kriszti énekelt,
s még cirkusz is jött élõ állatokkal, majmokkal, kutyákkal, bohócokkal a közönség szórakoztatására. A rendezvénysátorban játékok készítésével próbálkozhattak
a kicsik és nagyok, s persze volt itt arcfestés
is.
A színpad másik oldalán lévõ sátorban asztalok mellett ehettek, ihattak a vendégek.
Ebédre három hatalmas üstben fõtt a babgulyás Farkas Pityu, Tar Laci és Nagy Dezsõ jóvoltából.
A sportpályán látványos rendõrségi bemutatóval, a tûzoltók bemutatójával szórakoztatták a vendégeket, itt voltak a kispályás focimeccsek is.
Hintójával Farkas István (Festõ) vitte a
családokat sétakocsikázásra a környékbe.
Átkocsiztak Horváth Pista pincéjéhez,
ahol a borbarátok fõzték a kitûnõ vadpörköltet Gili János irányításával, s köszön-

tötték az érkezõ vendégeket egy pohár
borral.
Este az utcabálon a zenét az EFKA zenekar szolgáltatta.
A közös összefogás eredménye egy nagyon
hangulatos faluesemény lett.
Gratulálunk a szervezõknek!
Hargitai Lajos
Támogatóink: LARA-THERM Kft. (fõ támogató),
Kovács Attila, Kovács Imre, Erlich Róbert, Márkovics Lajos, Csep-Csep benzinkút, Plézer János,
Szegletkõ Kft., id. Nagy László, Barabás József,
Szõnyegi Tamás, Szarka Balázs, Németh Lajos,
Közév Kft., Gyõri Lajos, Suzuki Barta, Dala Lajos,
Aranyvölgy Vadásztársaság, Móré Péter, Domján
János, Domján Tibor, Bájer Tiborné, Juhász János
polgármester, Krencz Nagyker, Inotai Péter, Szénássy Ferenc, Albert Istvánné, Killer Imre, Mulen
pékség, Gyulai István, Pintér Esztike, Ruzsás Erzsébet ,Oláh József, Kéri-bolt, Zöldségbolt – Molnár
Zoltán, Sütõ László, Horváth István (mûvház), Kiss
Gábor, Sárréti Híd, Bogárdi TV, Fortuna Rádió, Farkas István (Piktor), Raffai József, Horváth István,
Nagy István, Gili János, Nagy György, id. Bognár
József, Farkas István, Nagy Dezsõ, Tar János, Juhász László, Orova Bt., Gábris Tibor, Erõs József, ifj.
Erõs József, KITE Sárbogárd, EFKA zenekar, Horváth Tibor, Gotthárd János, Reiter Tamás, Szücs
László, ifj. Kelemen Béla, Tóth Boriska.
Köszönetet mondunk azoknak a szülõknek, nagyszülõknek, akik süteményekkel, finomságokkal készültek, és akik a rendezvény elõkészületében, lebonyolításában segítségünkre voltak.
Rétszilasért Egyesület

Kézilabdatorna Simontornyán

Gyermeknapi kézilabdatornát rendeztek Simontornyán a térség
iskolái számára. A tornára egy horvátországi csapatot is vártak, õk
azonban a rossz idõjárás miatt nem érkeztek meg.
A tornán elsõ lett Baracs, második Pálfa, harmadik Cece, negyedik Alsószentiván csapata.
A torna díszvendége a Cornexi-Alcoa nõi kézilabdacsapata volt.
A vendégek bemutatót tartottak a bemelegítési gyakorlataikból,
majd a csapatok legjobbjai közös meccset játszottak velük a torna
végén.
Hargitai Lajos

14

CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA
RECEPTJEI

A KERÍTÉSEN ÁT

Citromos bodzaszörp

Tudja mit, szomszéd úr? Elértünk oda,
hogy már a közmondásoknak sem szabad
hinni.

Hozzávalók: 2 liter víz, 2 kg cukor, 20 g citromsav (aszkorbinsav/citrompótló), 12
nagy bodzavirág, 12 kisebb bodzavirág, 2
citrom.

Pedig valaha ezekben fogalmazódott meg
a nép bölcsessége. Ki mer kételkedni abban, hogy a nép tud nagyon bölcs lenni?
Némelyik közmondáson egy órányit is lehet gondolkodni, mire a teljes értelme kibomlik. Isten malmai lassan, de biztosan
õrölnek. Mit jelent ez? Érezzük, hogy valami lényeges dolgot ragad meg. Talán valami hitet az igazság végsõ gyõzelmében. És
az is benne lehet, hogy ez a gyõzelem nem
ripsz-ropsz, azonnal következik be, ki kell
várni. Sõt, szerintem azt is ki lehet hámozni belõle, hogy az igazság érvényesülése az
emberek tetteitõl, akaratától függetlenül,
szinte egy magasabb erõ érvényesülése által feltétlenül bekövetkezik. És az elmúlt
években gyakran eszembe jutott az a mondás, hogy fejétõl bûzlik a hal. Mikor maga a
legfõbb vezetõnk vallotta be, hogy hazudott, és szívesen nyúlt a trükkök eszközéhez, ez a mondat megvilágította, hogy miért lazult meg föntrõl lefelé szinte az egész
társadalom erkölcsi rendje. És ma is oda
kellene kiáltani némelyik közszereplõnek,
hogy a harag rossz tanácsadó. Na nem?

A vizet a cukorral és a citromsavval (nagyobb élelmiszer-áruházakban, patikákban kapható) addig forraljuk, amíg a cukor
egészen fel nem oldódik. Egészséges, rovarmentes, teljesen kinyílt, de még nem
hulló szirmú bodzavirágokat gyûjtsünk!
Néhány percre bõ, hideg vízbe merítjük
õket, majd lerázzuk róluk a vizet, és egy
gondosan kimosott, 5 literes befõttesüvegbe tesszük. A citromokat forró víz alatt alaposan megsikáljuk, héjastul felkarikázzuk,
a magokat eltávolítjuk, és a bodzavirágokhoz adjuk. Az üveget meleg vízzel félig felöntött tepsibe/tálba állítjuk, beleöntjük a
még meleg, de már nem tûzforró szirupot,
és hagyjuk kihûlni. Az üveget lezárjuk,
vagy kistányérral letakarjuk, és 5 napig
meleg helyen – de nem a napon – érleljük,
olykor megrázogatjuk. Ezután eltávolítjuk
belõle a bodzavirágokat és a citromkarikákat, majd finom szövetû szûrõn átszûrjük,
és jól zárható, csavaros palackokba töltjük.
A hûtõben tároljuk – több hónapig is eláll.
Fogyasztásakor szóda-, vagy ásványvízzel
tetszés szerint hígítjuk, ha pedig pezsgõvel
öntjük fel, különleges aperetifként kínálhatjuk.

Bodza palacsintatésztában
Hozzávalók: habos-édes sûrû palacsintatészta, 8 db bodzavirág, 2 dl olaj, 3 dkg
porcukor.
Elkészítés: sûrû, habos palacsintatésztát
készítünk. A bodzavirág szárát lecsípjük,
és ernyõs virágát a tésztában megmártva
bõ, forró olajban szép pirosra sütjük. Porcukorral meghintve, vagy vaníliaöntettel
tálaljuk.

2010. május 27. Bogárd és Vidéke

De nézzen végig ezen a kerten! Mi munka
volt ebben! Sírni volna kedvem! Ez olyan
szépen fel volt ásva, el volt gereblyézve,
hogy tanítani lehetett volna. És milyen
gondosan végeztem én a vetést! Mikor a
kis növénykék sorai megjelentek a talajon,
már kora reggel kijöttem gyönyörködni
bennük. Nagyon szépen növekedésnek indultak. Nézze meg, mi lett most ebbõl a
babvetésbõl! Ezekbõl az elszürkült, nyomorult tövekbõl egyetlen hüvelynyi bab

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

sem fog nekem kifejlõdni. Felnyûhetem az
egészet, és kezdhetem újra a vetést. És tudja, mitõl ment ez így tönkre? A rengeteg
esõtõl meg a vad széltõl. Meri most akárki
kijelenteni, hogy a májusi esõ aranyat ér?
Nemhogy aranyat nem ért, még egy pipa
bagót sem. Arany helyett mínuszokat hozott. Ezért mondom, hogy az általános
kételkedés világában már a közmondások
hitele is megrogyott.
Mert tudnék ám még egy pár ilyen népi
bölcsességet mondani, amelyek elvesztették az érvényüket. Mikor a segélyeket osztják, meg kellene kérdezni a sorban állóktól, igaz-e, hogy jobb adni, mint kapni. És
tényleg gyakorlat teszi a mestert? Ismerek
embert, aki a mesterek mesterének talárját ölti magára, de az égvilágon semmi gyakorlata nincs. És nézze csak, köröskörül
mennyi tátott száj várja a sült galambot!
Figyelje csak meg: lesznek olyanok, akiknek a szájába bizony berepül majd!
Szeretem azt a közmondást, hogy akinek
akasztófán a helye, nem hal a Dunába. Nagyon ravasz! Eszerint vannak emberek,
akiknek vagy az akasztófa, vagy a Duna feneke a méltó helyük. Na de! Éppenséggel
nem azok ugranak ám a folyóba, akiknek
az akasztófa járna. Eszükben sincs! Eltekintve attól, hogy mifelénk eltörölték a halálbüntetést, én nem kételkedem abban,
hogy vannak embertársaink, akiknek bizony az akasztófa lenne a méltó helyük
Látja, az ember képes a közmondásokról
filozofálni eben a szétázott kertben, mert
hisz a kapaél csak a sarat maszatolná.
(L. A.)

Helyesbítés
Lapunk elõzõ számában a nyugdíjasklub Ivó-napi rendezvényének ajándékait helyesen Szabóné Czuczai Katalin
készítette.
A Mészöly-gáláról szóló anyagunkban
tévesen szerepelt a színjátszó kör filmjének címe. Ugyanis a „Pletykás asszonyok”-at dolgozták fel.
Szerkesztõség

Heti idõjárás
Változékony, csapadékos idõjárás várható a következõ naokban. A péntekre
virradóra átvonuló hidegfront mögött
egyre hûvösebb és nedvesebb levegõ
áramlik a Kárpát-medencébe. Így többfelé várható zápor, zivatar kialakulása.
www.metnet.hu

Bogárd és Vidéke 2010. május 27.

NYÍLT TÉR

Gondolkodjunk!

Árokásás hegynek föl

A múlt héten egyik nap fõzéshez készülõdtem, ami esetemben rituális készülõdéssel
kezdõdik – tévés háttérkereséssel, megfelelõ csatornaválasztással. A helyi tévé mûsorán egy régi kedves ismerõsöm a régebbi
honismereti munkával foglalkozott, és
mivel nagyon érdekes volt, itt ragadtam.
Kis gondolkodás után rá kellett jönnöm,
hogy nekem ebben a városban már saját
történelmem van, mert bárkit említett név
szerint az elõadó, mindenkit személyesen
ismerek, vagy valamikor ismertem, és sok
vidám történetet éltünk át közösen.
Én még tudom, ki volt Pál Viktor, Fekete
Laci bácsi, Reichardt János bácsi, Mikuli
János bácsi, Szalai István, Pásztoriné dr.
Simon Éva, a „könyvtáros” Tóth Feri, akinek a kisbuszában sokszor elõfordultunk
mi többiek, akik a mai napig részt vesznek
a közélet alakításában. (Nem a teljességre
törekedtem a névsor összeállításakor, ne
sértõdjön meg senki!)
A mai napig emlékszem, és a többiek is szívesen emlékeznek a városi címer engedélyezése körüli egyeztetésekre, tárgyalásokra és bonyodalmakra, de nem akarok senkit untatni a sztorizásokkal.
Számomra nagyon tanulságos volt ez az
elõadás, mert több – általam gyakran használt – kijelentés új értelmet kapott.
Amikor egy fiatal azt találja mondani: ezt,
vagy azt „meg sem érem”, figyelmeztetni
szoktam, hogy 50 % az esély, mert aki nem
hal meg fiatalon, valószínûleg megöregszik. Ismerõseimet tekintve ez nagy igazság, könnyen lehet egyesekbõl késõbb
múzeumi darab.
A másik tanulság: egy dolgot, tényt, megállapítást több szempontból is vizsgálnunk
kell. Maradjunk a saját példámnál, nehogy
valakinek belegyalogoljak a méltóságába.
Büszke vagyok arra, hogy az én koromban
a leánykori súlyomat tartom, és hogy ennyi
év alatt rengeteg embert megismertem
(jól, vagy kevésbé), és súlyos tapasztalatokat szereztem. Egy kicsit önzõ módon
többnyire csak a szépre emlékezem…
Másokkal kapcsolatban nem mindig vagyok ilyen elnézõ.
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Töbörzsökön az Imremajori úton (az iskola utcájában) van egy lefolyástalan terület.
Sárközi Györgyék elõtt egy nagy mocsár
alakult ki ebbõl. Hajdan ez volt a Csõgör-tó. Régóta megoldatlan itt a víz elvezetése, és bár többször is próbálkoztak a
probléma megoldásával, de mindig sikertelenül. Ezen háborognak Sárközi Györgyék, akiknek a háza környékét nagy esõk
idején mindig elönti a víz, s a pincében is
áll.

Mint elmondta, az egyik szomszédos kerttulajdonos bement panaszt tenni az önkormányzathoz, hogy vezessék el a vizet a kertjébõl. Ki is küldtek két közmunkást azzal a
paranccsal, hogy ássák meg az árkot, bele
az emelkedõbe, hegynek fölfelé, arra,
amerre a víz soha nem fog elfolyni.
Mintha az önkormányzatnál nem emlékeznének arra, hogy még 2000-ben a Csõgörgyöp végében ástak már egy árkot, vagy
másfél kilométer hosszan, a tinódi árokig.
Auz olyan mély, hogy egy elefánt is elveszne benne, de az se vezette el a vizet hegynek fölfelé. Az árok megásásának pedig az
volt a célja, hogy elvezesse a mocsárból a vizet. De hiába, azóta se folyik abban az
árokban a víz.

Megnéztem, valóban, a dûlõút alatti áteresz most is porszáraz. Pedig ez tenger
pénzbe került annak idején, semmi haszon
fejében.
Lett volna jobb és olcsóbb megoldás is. Ha
az Imremajori út mentén kb. 100 méter
hosszan átvágják az emelkedõt, és legyûrûzik azt az árkot, a víz sokkal rövidebb úton,
szabadon elfolyt volna a szennyvíztelep irányába, a Nádor-csatorna felé.
Ássák hát most az emberek az árkot a víznek, hegynek fölfelé, de hiába, a víz makacs, nem akar fölfelé folyni.
Jön az árvíz!
A Németh sarokban a zárt csapadékvíz-csatorna eldugult. Emiatt a pénteki, aztán a keddi felhõszakadás után a Rózsa utcában megteltek az árkok, elöntötte a víz a
járdát, és befolyt több ház udvarába is. A
háztulajdonos kétségbeesve szalad át a
szerkesztõségbe, hogy most mit csináljon.
Együtt lestük izgatottan, lemegy-e a víz,
vagy riasztani kell a tûzoltókat a mentéshez. Szerencsére most még megúszták,
nem öntötte ki a családot az árvíz, de mi
lesz ezután?
1999 óta tudják az illetékesek, hogy beszakadt az áteresz a Baross utca keresztezõdésében. Azóta már egyszer aszfaltozták is
azt az utcát. Még akkor ki kellett volna cserélni a beszakadt átereszt, de semmi nem
történt. Pedig ha megint olyan évünk lesz,
mint akkor, úszni fog az egész városnegyed.
Jó lenne, ha ezt nem várnák meg, és a meglévõ emberi erõforrásokkal ésszerûbben
gazdálkodva hegyre épített árkok helyett
ott serénykednének a közmunkások, ahol a
nagy baj várható.
Hargitai Lajos

Majdnem árvíz lett délen?

Több éve húzódik a házhelyünkön a csatorna vízelvezetése. Egy méterre van az
árok a konyhánktól. 2010 májusában sok
esõ hullott le, kedden este és éjszaka is felhõszakadás volt. Nem hiányzott hozzá sok,
hogy megint – mint tíz évvel ezelõtt – a szobába betörjön a víz. Kérem az önkormányzatot, hogy a telken kívül a lakóház
veszélyeztetése nélkül vezessék el a vizet.

Múlt héten már lapzárta után, csütörtökön
kaptuk a hírt, hogy válságos helyzet alakult ki a
Sárvíz–Nádor vízgyûjtõjén, s a válságstáb mérlegeli, hogy a Nádoron keresztül ráeresztik a vizet a térségünkre, mert már Székesfehérvárt is
fenyegeti az ár.
Ha ezt megteszik, akkor Alap, Cece, Sárbogárd
mély fekvésû részeit is elöntheti a víz. S a hírek
alapján nemcsak a mezõgazdasági területek
kerülhetnek víz alá, de az esetleges további esõzések miatt visszaduzzaszthatnak az elvezetõ
árkok, így az alap–cecei vízfolyás, a Bérces és a
tinódi árok is. Ez esetben veszélybe kerülhet
Tinód alsó része, akárcsak 1999-ben.
Még aznap kaptuk az örömhírt, hogy szerencsére erre nem kerül sor, mert viszonylag gyorsan tudják apasztani a víztározókban felgyûlt,
kritikus mennyiségû vizet, mert csökkent a Kapos és a Sió visszaduzzasztó hatása.
Aggasztó, hogy rendkívüli idõjárásra számíthatunk továbbra is. A Nádor és az egész vízelvezetõ rendszer katasztrofális állapotban van.
Na, és mi lesz akkor, ha mégis jön a nagy víz?!

Farkas György, Sárbogárd, Hõsök tere 5.

Hargitai Lajos

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Mikor lesz
csatorna?
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Május 29., 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 Sötét jóslat 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Út Dél-Afrikába 12.40 Egészség ABC 13.10 Nõi szemmel 13.40 Fogadóóra 14.10 Hogy volt!?
– Válogatás 15.30 MOL II. Kajak-kenu gyorsasági világkupa 17.05 Maupassant
történeteibõl 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.45 Az esküvõ 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.50 Volt egyszer egy nyár 0.35 Dokuzóna 1.30 Koncertek
az A38 hajón 2.25 A hold fázisai
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Slayers
– A kis boszorkány 10.25 Játék 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.40 Forma-1 14.20 Tengeri õrjárat 15.25 A halál 50 órája 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 A medál 21.10 Halálos fegyver 23.25 Koldusbottal
Beverly Hillsben 1.25 Kung-fu 2.15 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 7.45 Nickelodeon kedvencek 9.45
Mókás állatvilág 10.15 Szurikáták udvarháza 10.45 Doktorológia Leslie Nielsen
módra 11.15 A világ legerõsebb emberei 11.45 Két testõr 12.15 Babavilág 12.45
A láthatatlan ember 13.45 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.40 Rejtélyek
kalandorai 15.40 Doktorok 16.40 Knight Rider: Haláltusa 17.35 Trinity kórház
18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Árvíz 1-2 23.25 Mennyei prófécia 1.05
Ezo.tv 1.55 Kalandjárat 2.20 Teleshop 3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05
Szkeccspályázat 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 Rádiószínház 20.55 Zene 21.03
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 30., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40
Katolikus válaszok 10.05 Katolikus világhíradó 10.20 A sokszínû vallás 10.30 Református magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Útmutató 11.30 Erõemberek tanúságtétele 12.00 Hírek 12.10 Sport7 12.40 KRESZ 2010 13.10 Gyermeknap 2010 14.50 Hogy volt!? – Válogatás 16.00 MOL II. Kajak-kenu gyorsasági világkupa 17.45 Panoráma 18.15 Magyarország története 18.45 Életképek
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás szabadsága 21.00 Kocsis Zoltán
születésnapi koncertje 22.25 Kultúrház 23.20 Innováció az emberért 23.50 Hírek
23.55 Sporthírek 0.00 TS – Motorsport 0.30 Magyarország története 1.00 Az
utókor ítélete 1.30 Panoráma 2.00 Új rabszolgaság: Az ellopott gyermekkor
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Csiribiri 10.30 Trendmánia
11.05 Menetrend 11.30 Magyarország–Azerbajdzsán nõi kézilabda Eb-selejtezõ
12.00 Híradó 13.15 Magyar autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.10 Míg a halál
el nem választ 16.35 Kémek, mint mi 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Az utolsó légió 22.00 Heti hetes 23.20 RTL Boksz Klub 0.25 Portré 1.00 Kemény zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 7.50
Nickelodeon kedvencek 9.50 Nagy vagy! 10.45 Világszám 11.15 Stahl konyhája
11.45 Kalandjárat 12.15 Száguldó vipera 13.15 Hegylakó 14.15 Álomgyári feleség 15.10 Baywatch Hawaii 16.10 Komputerkémek 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 D.E.B.S. – Kémcsajok 21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.45 A királyság 23.40
Ha eljön Joe Black 2.35 Ezo.tv 3.25 Napló 4.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kik vagyunk? – Magyarok külföldiek szemével 9.05 Anyanyelve:
magyar 10.04 Római katolikus szentmise 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 20.52
Zene 21.00 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 31., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szólás szabadsága 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05
Domovina 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45
Teadélután 17.40 Don Matteo 18.30 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.30 Elizabeth 23.15 Prizma 23.30 Hírek
23.35 Sporthírek 23.40 Memento 23.50 Teadélután 0.45 Nappali
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RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Kung-fu 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Gyõzike 22.20 Showder Klub 23.30 Poker After Dark 2009
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.35 Butch és
Sundance legendája 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 NCIS 22.25 Gyilkos számok 23.30 Kutyaszorítóban 3.55 Magellán 4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05
Szkeccspályázat 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Június 1., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.40 Don Matteo 18.40
McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték! 21.00 Kedd
este 21.30 Elizabeth 23.20 Prizma 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.45 Memento
23.55 Teadélután 0.50 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Babylon 5.: Célpont a Föld 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.15 A Grace klinika 23.15 XXI. század –
A legendák velünk élnek 23.50 Reflektor 0.10 Szexi szemtanú
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10 Teleshop 11.10 Az élet iskolája
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-csapda 23.30 A médium 0.30 Tények este
1.00 Ezo.tv 1.55 Hukkle 3.15 Babavilág 3.40 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 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Június 2., 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 Kormányváró
15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután
17.40 Don Matteo 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este 21.30 Rekviem egy álomért 23.10 Prizma 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Memento 23.45 Teadélután 0.40 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.45 Atomjárat 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Hé, haver, nyomd a verdát! 23.15 Meghasonlás 1.30 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 10.25 Teleshop 11.25 A nagy balhé
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 Doktor House 22.30 Mercy angyalai 23.30 Szellemekkel
suttogó 0.30 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.50 Jégtörõk 3.50 Két testõr 4.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.21 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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Június 3., 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 Szomszédok 13.35 Rondó 14.05 Roma fórum 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti
híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.40 Don Matteo 18.40 McLeod lányai
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Hogy volt!? – Extra 21.00 Csütörtök este
21.30 Horváth Ádám 80 22.25 Kassza 23.45 Prizma 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek
0.10 Memento 0.20 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Atomjárat 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Holtodiglan, holtodiglan 0.10
Helyszíni szemle 1.10 Reflektor 1.25 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.45 Teleshop 11.45 Calcium
kölyök 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 Minden pasi disznó? 23.05 Painkiller Jane 0.05 Tények
este 0.35 Ezo.tv 1.30 GSG 9 – Az elit kommandó 2.20 Segíts magadon! 2.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 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

Június 4., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Wagner 10.20 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.25 Közlekedõ 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.40 Don Matteo 18.40
McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00 Péntek este
21.30 Torzo – Az Evelyn Dick-ügy 23.00 Prizma 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek
23.25 Memento 23.35 Teadélután 0.30 Nappali 2.05 A kanadai sarkvidék
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Jackie Chan: Városi vadász 16.25 Rubi, az elbûvölõ
szörnyeteg 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 0.25 Reflektor
0.40 Itthon 1.00 Odaát 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.40 Teleshop 11.40 Hóból is
megárt a sok 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 NCIS 22.25 Trauma 23.25 A férjem védelmében
0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.45 Gyilkos körök 2.35 Smallville 3.25 Csillagkapu
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 metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán,
a 189,25 MHz-es frekvencián.
Május 29., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Nõi kézilabda (60’), Futball:
S.bogárd–Rácalmás (100’) 13.00 Lapszemle 15.00 Mészöly-gála 2010
(90’) 19.00 Lapszemle 20.00 Borverseny (35’), Ivó-nap a nyugdíjasoknál
(20’), Sárhatvani találka (40’), Pusztaegresiek kánkánja (20’)
Május 30., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Mészöly-gála 2010 (90’) 13.00
Heti híradó 15.00 Honvéd családi nap (20’) és koszorúzás (20’), A Kossuth
iskola tavaszi bemutatója (40’), Abasári Katona- és Bordalfesztivál (20’)
19.00 Heti híradó 20.00 Pünkösd Alapon (90’)
Május 31., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Borverseny (35’), Ivó-nap a
nyugdíjasoknál (20’), Sárhatvani találka (40’), Pusztaegresiek kánkánja
(20’) 13.00 Heti híradó 15.00 Nõi kézilabda (60’), Futball: S.bogárd–Rácalmás (100’) 19.00 Heti híradó 20.00 200 éves a sárszentágotai iskola (100’)
Június 1., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Pünkösd Alapon (90’) 13.00
Heti híradó 15.00 200 éves a sárszentágotai iskola (100’) 19.00 Heti híradó
20.00 Állattartók figyelmébe (30’), Gyereknap Rétszilason (30’) és az
Amadeusban (25’), Simontornyai kézilabdakupa (25’)
Június 2., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Állattartók figyelmébe (30’),
Gyereknap Rétszilason (30’) és az Amadeusban (25’), Simontornyai kézilabdakupa (25’) 13.00 Heti híradó 15.00 Madarak ihlette ünnep
Sárkeresztúron (50’), Nyolcadikosok vidám búcsúja Cecén (45’) 19.30
Lapszemle 20.00 Nõi kézilabda (60’), Futball: Cece–Mezõfalva (100’)
Június 3., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Nõi kézilabda (60’), Futball:
Cece–Mezõfalva (100’) 13.00 Lapszemle 15.00 Állattartók figyelmébe
(30’), Gyereknap Rétszilason (30’) és az Amadeusban (25’), Simontornyai
kézilabdakupa (25’) 19.00 Lapszemle 20.00 Pünkösd Alapon (90’)
Június 4. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Madarak ihlette ünnep
Sárkeresztúron (50’), Nyolcadikosok vidám búcsúja Cecén (45’) 13.00
Lapszemle 15.00 Pünkösd Alapon (90’) 19.00 Lapszemle 20.00 Állattartók
figyelmébe (30’), Gyereknap Rétszilason (30’) és az Amadeusban (25’),
Simontornyai kézilabdakupa (25’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle 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, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, TV Network EMW Kft. — 1289.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük
esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez
vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem
ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft,
negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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
JOGOSÍTVÁNY! Nyári tanfolyamok
indulnak 2010. június 4-én 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Jelentkezni: Fûrész József
06 30 290 3744
4 kg-os TYÚKOK 1600 Ft/db,
6 kg-os KAKASOK 2600 Ft/db,
PECSENYEKACSÁK 1600 Ft/db
(konyhakészen is) ELADÓK.
Sárbogárd, Tinódi út 161.
06 30 532 6507

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 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 utcában belsõ felújításra szoruló tégla, családi ház, melléképületekkel, kis, összközmûves telekkel. Irányár:
12 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 234 1352.
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. (276798)
Családi ház sürgõsen eladó Sárszentmiklóson. 06
(30) 516 9962. (276795)
Sárbogárdon eladó József A. utcában tégla építésû
társasház elsõ emeletén, kétszobás, balkonos, részben felújított lakás. 06 (20) 910 6399.
Automata mosógép, elöltöltõs, 18 éves; franciaágy
160 x 200 cm-es eladó. 06 (30) 632 7249. (276789)
Családi ház sürgõsen eladó. 06 (70) 232 1484. (276786)
Palánta! Zöldségnövények és egynyári virágok
nagy választékban. H-P: 14 h-tól, hétvégén egész
nap. Tósoki, Nagyhörcsök. Telefon: 06 (30) 464
0345 www.tosokikert.5mp.eu (276783)

A SPURI Kerékpárszaküzletben

GYERMEKNAP ALKALMÁBÓL
a szombaton vásárlók között

1 db 10.000 Ft
értékû

Elveszett tárca kerestetik
E héten kedden délután Sárbogárdon, a Pennynél a bevásárlókocsiban maradt a tárcám, benne készpénzzel és a személyes irataimmal. Ezúton kérem a becsületes megtalálót, hogy juttassa vissza részemre legfõképpen az irataimat
az alábbi címre, vagy a szerkesztõségbe.
Id. Alpek János (Alap, Fõ út 140.)
Alapon háromszobás családi ház eladó a Nap utcában. Érdeklõdni: 06 (30) 823 1384. (276800)
Paprika-, paradicsom- és fûszerpaprika palánta
kapható. Cece, Deák út 81. 06 (30) 418 7854. (276824)
Hízók eladók. 06 (25) 464 790.
Tolókapa eladó 06 (30) 406 3214.
Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (20) 278
8208.
Építési telkek eladók Sárbogárdon a Rákóczi utca
(alapi út) végén 1150 m2-1760 m2-ig. Még választhat! Érdeklõdni: 06 (25) 467 777.
Tyúkeladás! Mezõfalva Ménes-major 250 Ft/db. 06
(30) 204 4675. (276473)
MF 620 kombájn, gabona- és kukoricaasztallal eladó. 06 (30) 431 4374. (276471)
Eladó 2 db egy éves üszõborjú; 1 db bikaborjú; valamint 1 db vemhes üszõ: 270 ezer Ft. 06 (25) 257 385.
(276748)

Bontott cserép eladó (bátaszéki, mázas) 40 Ft/db.
06 (30) 994 6833. (276840)
Egyszobás, összkomfortos kis ház, igényes egyedülállónak vagy gyermektelen házaspárnak kiadó.
06 (70) 608 3274.
Csirkevásár! Tisztítva is elõjegyeztethetõ. Tinódi út
52. 06 (30) 384 2294. (276475)

Pendrive keresi gazdáját!
Körülbelül egy hete elhagytam fekete, Kingston
típusú pendrive-omat. Érettségihez szükséges
dokumentumok és számomra fontos értékek
találhatók rajta. Áron felül visszavásárolnám.
Kérem a becsületes megtalálót, hogy a Bogárd
és Vidéke szerkesztõségében jelentkezzen.

kedvezményes

KERÉKPÁRVÁSÁRLÁST

Telefont találtak

sorsolok ki.
SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLET,
Sárbogárd, Ady E. út 213.

Telefont találtak május 23-án, az Ady Endre
úton. Átvehetõ a szerkesztõségben.

A FEJÉRVÍZ Zrt.
Sárbogárdi Üzemmérnöksége 1 fõ munkatársat keres

a KÁLOZI vízmûbe,

FÕGÉPÉSZ munkakörbe.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vízvezeték-szerelõ végzettség,
– B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi, kálozi lakhely.
Kézzel írott önéletrajz benyújtását kérjük.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 4.
Cím: FEJÉRVÍZ Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnökség
7000 Sárbogárd, Tinódi út 146.
FEJÉRVÍZ Zrt.

KIPPKOPP
CSALÁDI GYERMEKNAP
2010. május 29-én (szombaton)
szeretettel várunk mindenkit családi gyermeknapunkra.
9.00: köszöntjük a vendégeket; 9.15: óvodás néptáncosok bemutatója
(Veréb Judit felkészítésével); 10.00: Bíró Kriszti énekel; 10.00–11.00:
zöldség- és gyümölcssaláták készítése csoportonként, kavicsfestés,
lufihajtogatás, óriás képek festése; 11.00: bábelõadás – az óvó nénik
meglepetése; 11.20: zsákbamacska; 11.30: a zöldség- és gyümölcssaláták kiosztása.
Minden kedves vendégünket szeretettel várjuk egy darab hot dogra!
Jó szórakozást kívánunk!

Bogárd és Vidéke 2010. május 27.

HIRDETÉS

EGYÉVES
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Szem elõtt a minõség!

a Kincses Sziget!
Gyere és ünnepelj velünk!
Egész hétvégén

GYERMEKNAPI PROGRAMOKKAL,
INGYEN MINIGOLFFAL,
MEGÚJULT étlappal, olcsóbb árakkal várunk
mindenkit szeretettel!
Vasárnap bolhapiacozz nálunk!

BABARUHA-BÖRZE!
Hozd el megunt játékaitokat,
kinõtt gyermekruháitokat!

CSEREBERÉLJ, VAGY ADD EL, VEGYÉL!

Hûségakció a sárbogárdiaknak!
Minden új szemüveg készítése
esetén az optikai keret ára:

CSAK 1000 Ft.
Az Önök részére összeállított
minõségi, divatos kollekcióból!

Rendkívüli AKCIÓ!
Csak a sárbogárdi üzletünkre érvényes!

A fõzésre ne legyen gondod,
halászlét és túrós csuszát készítünk!

Beck Optika Kft.
Sárbogárd, Ady E. út 159.
Telefon: 06 (25) 462 006

Asztalfoglalás: 06 (30) 308 1168,
06 (30) 274 9412, 06 (20) 425 4678.

Nyitva tartás: hétfõ: 9-12 óráig, 13-17 óráig,
kedd: 9-12 óráig, 13-17 óráig,
csütörtök: 9-12 óráig, 13-17 óráig
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Csütörtökön legyen
a vendégünk!
Minden
5000 Ft felett
vásárlónak
*

AJÁNDÉK

Ezt jól kifôztük!
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!

Compex kerek
szemû rizs, 1kg

Pancsi panírozott
gyorsfagyasztott
pulykafasírt, 1kg

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

