
Motorossal ütközött a kamion
Sárbogárdon kedden 13.30 órakor a 63-as úton a SPAR áruház
elõtti útkeresztezõdésben baleset történt.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság tájékoztatása szerint egy
áruszállító kamion haladt Cece irányába a 63-as úton. A teherautó
az Attila utca keresztezõdésében balra be akart fordulni, de nem
adott elsõbbséget a vele szemben a másik sávban szabályosan köz-
lekedõ motorkerékpárosnak. A motoros az erõs fékezése ellenére
is nekiütközött a tehergépkocsi elejének. A motoros az elsõdleges
megállapítások szerint nyolc napon belül gyógyuló sérülést szen-
vedett. A motorost a helyszínre érkezõ mentõsök elsõsegélynyúj-
tás után kórházba szállították. A baleset miatt félpályás útlezárás-
ra került sor.

Hargitai Lajos
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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

MEGNYÍLIK A
RENDELÕINTÉZET

Lapzártakor kaptuk a hírt Varga Gábor országgyûlési képvise-
lõtõl, hogy a sárbogárdi rendelõintézet hivatalos megnyitására
április 13-án 10 órakor kerül sor.

Hargitai Lajos

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk kedves Nézõinket, hogy a Tarr Kft.-vel 2010 novembere óta
folytatott egyezkedés eredményeképpen sikerült a céggel megállapodásra
jutni, így

ÚJRA FOGHATÓ A BOGÁRDI TV ALAPON,
ALSÓSZENTIVÁNON, VAJTÁN,

PÁLFÁN ÉS SÁREGRESEN
a korábbinál jobb minõségben, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán,
a 93 Mhz-es frekvencián. Hargitai Kiss Virág

Mesemondóverseny Cecén
Közel 100 kisdiák nevezett a környékbeli iskolákból a versenyre.

Beszámoló a 7. oldalon.

Egészségnap a MészölybenEgészségnap a Mészölyben

Mészöly-hírekMészöly-hírek
a 9. oldalon.a 9. oldalon.
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Katasztrófavédelmi próbariadó Alsószentivánon
Alsószentiván több pontján szerdán reggel láthatósági mellényes csoportok gyülekeztek eliga-
zításra. Deák Dezsõ, a Fejér megyei Polgári Védelmi Egyesület elnöke és Nagy Lajos polgár-
mester irányításával többirányú polgári védelmi gyakorlat kezdõdött. A gyakorlat arra az eset-
re készítette fel a helyi lakosságot, ha özönvízszerû esõ következtében házak dõlnek össze, s
menteni kellene az embereket és az ingóságokat.
A gyakorlaton nagyon sok ember vett részt a faluból. Az volt ugyanis az elsõdleges cél, hogy egy
településnek lehetõleg saját erõbõl kell megszerveznie a védekezést a helyi eszközök felhasz-

nálásával. A helyi mozgósítás fele-
lõse minden településen a polgár-
mester. Az õ munkájához szakmai
segítséget a védelmi bizottság, a
polgári védelem, katasztrófavéde-
lem, tûzoltóság és más szervek ad-
nak.
Az iskolások is bekapcsolódtak a
munkába. Õk kapták a képessége-
ikhez mért legkönnyebb feladatot:
szemeteszsákokkal járták végig a
falut, s a szemetet gyûjtötték.

Egy másik csoport Varga Zoltán sár-
bogárdi tûzoltóparancsnok és a ka-
tasztrófavédelem szakembereinek
irányításával az iskola közelében egy
romos ház bontását végezték. A har-
madik csoport árkot nyitott a lezúduló
víznek. Ez a munka egyébként is hasz-
not hozott a falunak, mert markoló-
géppel egy eliszaposodott árkot nyi-
tottak meg az egyik utcában. A negye-
dik csoport szakemberek vezetésével
a 63-as út mellett egy kiszáradt, veszé-
lyes akácfát vágott ki. Itt az útbiztosí-
tást a rendõrök és a polgárõrök látták
el.
Megtekintette a gyakorlatot Pleizer
Lajos, a Fejér Megyei Közgyûlés alel-
nöke, valamint Varga Gábor ország-
gyûlési képviselõ, az ÁNTSZ illetve a
katasztrófavédelem több szakembere
is.
A szervezõk elmondták, hogy ilyen
gyakorlatot a megyében több telepü-
lésen végeztek. Ennek költségeit pá-
lyázati pénzbõl fedezik.
A gyakorlat befejezése után értékel-
ték a feladat eredményes végrehajtá-
sát.

Hargitai Lajos



Bogárd és Vidéke 2011. március 31. KÖZÖSSÉG 3

ÖREGDIÁKOK TALÁLKOZÓJA
Huszonegyedik alkalommal rendezték meg
a Petõfi Sándor Gimnázium öregdiákjai-
nak találkozóját.
Az eseményt Szummer Ádám, Vitéz Mari-
ann és Jákob Zoltán zenei elõadása indítot-
ta. Ezt követõen Horváth István, az öregdi-
ákok egyesületének elnöke köszöntötte az
egybegyûlteket, s mondott néhány szót az
iskola felújításával kapcsolatban. Szólt ar-
ról is, hogy talán az új épületet – számtalan
elõnye mellett – az egykoron ott végzettek
elsõ látásra kissé idegennek érezhették. Az
optimista szemlélettel élõ „öregdiákok”

azonban a megújult térben is megtalálták a régi tárgyak helyét.
Emlékeikben megelevenedtek a régi lépcsõk és szekrények törté-
netei, s miközben együtt csodálták az újdonságokat, felfedezték
azokat az „odúkat”, „rejtekhelyeket” is, amelyek az új generáci-
óknak adnak majd örök emlékeket nyújtó, szép diákélményeket.
Megemlékeztünk Huszics Vendel tanár úrról egy néhány perces
videó mellett, majd Zsobrák László elõadásában hallhattunk
Kosztolányi-sorokat.
Az egyesület gazdasági ügyeirõl Szajkó Józsefné számolt be. Boda
János, az iskola igazgatója tájékoztatta a hallgatóságot a pénzfel-

használásról. A befolyt pénz nagy része a
tagdíjakból származik. Elmondta, hogy je-
lenleg 2.286.000 Ft-os tõkével rendelkezik
az egyesület.
Ezt követõen újraválasztották az egyesület
vezetõségét. A választást dr. Szabadkai Jó-
zsef, az iskolai alapítvány elnöke vezette le.
Városunk gimnáziumának tehetséges ta-
nulói színesítették a találkozót: Horváth
István és Siák Magdolna Petõfi-verset sza-
valtak, Huszár Boróka Petõfi-pályázaton
dicséretes versét Kovács Evelin adta elõ,
majd Parnicsán Eszter Szokolai Sándor

„Incselkedés” címû zongoradarabját játszotta el. Huszár Boróká-
tól (5. c) és Dörögdi Annától (7. c) népmeséket hallottunk, majd a
8. c osztályos lányok a Quimby „Most múlik pontosan” címû szá-
mát adták elõ. Sükösd Gergõ (5. c) és Várady-Szabó Bence (12. c)
versei után Takács Anna klarinéton játszotta Schubert Katonain-
dulóját.
A mûsor és a hivatalos rész lezárulása után a vendégek végigjár-
ták az épületet.

Kovács Benedek

Horváth István, az öregdiákok
egyesületének elnöke

Felhívás
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

„Mutasd meg magad!”
címmel képzõmûvészeti és irodalmi alkotások

készítésére pályázatot hirdet
Sárbogárd polgárai számára.

Kategóriák: – képzõmûvészeti (bármely technikával készült kép, faragvány,
bõrdíszmû, gyöngyfûzés, hímzés, kerámia, szobor stb.); – irodalmi (vers, pró-
za, dráma)
Korosztályok: – gyermek (7–14 év), – felnõtt (14 év felett)
Egy-egy mûfajban maximum két alkotást várunk egy alkotótól, de egyszerre
több mûfajban is lehet nevezni.
A pályamûvek leadhatók a városi könyvtárban, vagy a mûvelõdési házban
2011. május 5-éig.
A pályamûvekbõl a Bogárdi Napok keretei között kiállítást szervezünk.

Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Felhívás
Az idei évben ünnepeljük Sárbogárd város-
sá avatásának 25. évfordulóját. A negyed-
százados évforduló alkalmából a Sárbogár-
di Múzeum Egyesület, a József Attila Mû-
velõdési Központ, a Sárréti Híd és a Bogárd
és Vidéke címû lapok kiállítást szerveznek.
Kérjük, aki a várossá nyilvánítással kapcso-
latban valamilyen dokumentummal (újság-
cikk, fénykép, hangfelvétel, személyes
visszaemlékezés stb.) rendelkezik, szíves-
kedjék e kiállítás erejéig közkinccsé tenni
azt (utána minden anyagot visszaszolgálta-
tunk tulajdonosának).
A kért anyagokat 2011. május 1-jéig kérjük
a szerkesztõségekben, vagy a mûvelõdési
központban leadni (szükség esetén házhoz
megyünk).
Az anyagokból összeállított kiállítást a XX.
Bogárdi Napok keretében tervezzük meg-
valósítani.

Szervezõk
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Segítõként Indiában

„Föl-földobott kõ…”
Hogy jut el egy sárbogárdi fiatalember se-
gítõ pedagógusnak Indiába? S ha már ott
van, sikeres és marasztalják, elhalmozzák
ezer állásajánlattal, gyönyörû lányt szán-
nak neki feleségnek, mégis miért jön haza,
ahol nem várja jegyes, sem ezer állásaján-
lat?
Tóth Andris sárbogárdi fiatalemberrel a
Bogárdi TV stúdiójában beszélgettem.
Családját a jól ismerik, hiszen a Tóth pék-
ség kenyerét sokan eszik itt Sárbogárdon
és a környéken.
– Andris! Huszonöt éves fiatalemberként
már sokat tapasztaltál, több világot bejár-
tál. A napokban találkoztam Imre Marika
nénivel, aki, ha jól tudom, általános iskolás
tanító nénid volt. Õ mesélt rólad. Amikor
hazajöttél Indiából, elsõ utad hozzá veze-
tett. Gondolom, Marika néni meghatáro-
zó személyiség volt az életedben.

Tóth András: – Jó alapokat kaptam tõle a
Mészöly Géza Általános Iskolában, és utá-
na a Petõfi Sándor Gimnázium 8 osztályos
tagozatán is.
– A érettségi után hová mentél?
– Szombathelyre, a tanárképzõbe, történe-
lem–földrajz szakra. Utána, mivel meg
akartam tanulni egy nyelvet, kimentem
Angliába dolgozni. Egy év múlva egy
önkéntesképzõ iskola hirdetésére akad-
tam Angliában, és kapcsolatba léptem ve-
lük.
– Milyen önkénteseket képeztek ott?
– A célja az iskolának az volt, hogy ezeket
az önkénteseket elküldjék Afrika külön-
bözõ országaiba és Indiába. Ezek nagyon
szegény országok, és a munka, amit ezek az
önkéntesek csinálnak, az vagy gyerekekkel
való foglalkozás, vagy a mezõgazdaságban
való segítés, tehát különféle technikák
megtanítása az ottaniaknak, az ott élõk-
nek.
– Te milyen munkát végeztél az iskola után?
– Engem a tanítás érdekel, így kerültem In-
diába.
– Mit tapasztaltál ott, mi volt az elsõ be-
nyomásod?

– Nagyon meleg volt. A nyári idõszakban
érkeztem meg Indiába. 46-47 fok volt ak-
kor, és szinte alig kaptam levegõt. Az isko-
la a Himalája lábainál volt.
– Mit csináltál ebben az iskolában?
– A diákok 18 és 22 év közöttiek voltak. Az
iskola különlegessége, hogy ugyanaz a
szervezet tartotta fent, mint az iskolát,
ahol én voltam Angliában. Az indiai diá-
kok is önkéntesek lettek, csak a saját orszá-
gukban. A tanítás terepmunkával is járt.
Ellátogattunk nagyon szegény falvakba,
ahol nem volt elektromos áram, víz, gáz,
semmi.
– Mibõl élnek az ottani emberek?
– Mezõgazdaságból. A földjeiket kézzel és
bivalyokkal mûvelik. Sõt, van olyan képem
is, amin gyerekek szántanak.
– A szent teheneket is láttad az utcákon
sétálni?
– Rengeteg van belõlük! Az emberek azt
gondolják, hogy a tehenek egyfajta iste-
nek. Az elmaradottabb régiókban még ki is
festik õket és földíszítik szalagokkal.
– Azon kívül, hogy ellátogattatok a falvakba,
ott mit csináltatok?
– Felvilágosító elõadásokat tartottunk.
– Mire okosítottátok az embereket?
– Például arra, mennyire fontos, hogy meg-
kapják a szükséges oltásokat a gyerekek,
amikor még nagyon kicsik. Akik ezekben a
szegény falvakban élnek, nem igazán hi-
szik azt, hogy egy védõoltás segíthet a
gyerekükön.
– Mert õk az életet és a halált természetes do-
lognak fogadják el. Ha egy gyerek megbeteg-
szik, meghal, akkor majd születik helyette
másik.
– Nagyon sokáig nem is adnak nevet a gye-
rekeknek. Sõt, nagyon sok olyan család
volt, ahol 7-8-9 gyermek is volt, és a szülõk
nem tudták a gyerekek nevét.
– Gondolom, mindenütt nagy szeretettel fo-
gadtak benneteket.
– Ez egész Indiára vonatkozik. Ha egy kül-
földi elmegy Indiába, akkor azt fogja ta-
pasztalni, hogy róla azt gondolják, õ isten,
és mindent meg akarnak neki adni.
– Mesélj az élményeidrõl!
– Az iskolába érkezésemkor az elsõ prog-
ram, amit szerveztünk, a végzõsök okle-
vél-átadási ceremóniája volt. Hívtak ven-
dégeket, kb. 60-70 ember jött el más ön-
kéntes szervezetektõl vagy iskoláktól, csa-
ládtagok ugyanúgy. Egy egész napos prog-
ramot szerveztünk nekik. Ebben a prog-
ramban drámajáték is volt.
– Mirõl szólt ez a drámajáték?
– Próbáltam olyan történeteket megtalál-
ni, amikkel egyrészt fel tudom kelteni,
vagy tartani a figyelmüket, másrészt, amik-

nek van morális töltete. Az egyik történet
arról szólt, hogy volt egy kereskedõ, akinek
volt négy felesége. A négy felesége közül
hármat nagyon szeretett. Az egyiknek
megadott mindent, ruhákat, ékszereket. A
második nagyon gyönyörû volt, mindenki-
nek mutogatta, de mindig attól tartott,
hogy valaki végül elszereti. A harmadik fe-
lesége mindent rendben tartott, a gazda-
sággal, vagy az üzlettel foglalkozott, és
mindig segített a kereskedõnek. A negye-
dik felesége takarított, de õt nem szerette a
kereskedõ. Egyik nap a kereskedõ nagyon
beteg lett, haldoklott, és magához hívta a
három feleségét, akiket nagyon szeretett.
Mindegyiket megkérte, hogy haljon meg
vele. Indiában ez szokás, hogy ha meghal a
férj, vele hal a felesége is. Az a feleség, aki
megkapott mindent, azt mondta, nem.

– Õ inkább elmegy egy másik pasival?
– A második ment el egy másik pasival, aki
nagyon gyönyörû volt. A harmadik azt
mondta, hogy nagyon szívesen segít, el is
temeti, de nem tud vele meghalni. A ne-
gyedik mondta csak azt, hogy meghal vele.
Az egésznek a lényege az, hogy ez a negye-
dik feleség volt az igazi, voltaképpen a ke-
reskedõ lelke. Hiszen magunkra aggatha-
tunk gyönyörû ruhákat és ékszereket, nem
jönnek velünk a halálba. Kinézhetünk na-
gyon szépen, vagy lehet olyan csodálatos
feleségünk, de õ sem jön velünk. Lehet na-
gyon szeretõ családunk, aki kézben tartja a
gazdaságot, mindenben segít, de õ is csak
eltemetni tud. A lelkünk az, amirõl megfe-
ledkezünk az életünk során, és a legvégén
a halál kapuján átkísér.
– Ez egy gyönyörû, szimbolikus történet, és
azt hiszem, hogy az indiai világhoz közel is
áll, hiszen ott ezek a jelképek nagyon sokat
jelentenek, és könnyen meg is értik, hiszen
Buddha árnyékában a jelképek világában
élnek.
– Az iskolához közel van Dharamsal, a ti-
beti buddhizmus szent helye. Találkoztam
ott egy buddhista szerzetessel, aki meghí-
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vott titokban a szentélybe, és kikérdezett,
honnan jövök, mit akarok, mit csinálok.
Mondtam, hogy egy önkéntes iskolában
tanítok. Kérdezte, nem jönnék-e ide visz-
sza, mert nagy szükség lenne arra, hogy va-
laki angolt tanítson a szerzeteseknek. Na-
gyon nehéz szívvel mondtam azt, hogy
nagyon sajnálom, de nem vállalom.
– Vonaton utaztál általában?
– Sokat utaztam vonaton. Mivel pénzem
nem volt, csak a legszegényebb osztályon
utaztam.
– A páriák között?
– Igen, a legszegényebbekkel. Sokszor alig
fértem fel a vonatra, de mindig szorítottak
helyet. Ha vissza kellene emlékeznem az
utazással, vagy a közlekedéssel kapcsolat-
ban, akkor az jutna eszembe, hogy mindig

van egy hely, mindig szorítanak neked egy
helyet, akárhova is mész. És nemcsak
azért, mert fehér vagyok, hanem mert ez
bennük van.
– Utaztál buszon is?
– Igen. A buszvezetõk nagyon tudnak ve-
zetni. Többször ütközött a busz, amikor
rajta voltam, de õk nem nagyon foglalkoz-
tak vele. A busz kicsit behorpadt, és men-
tek tovább, még volt olyan is, hogy meg
sem álltak.
– Mesélj még egy-két történetet, ami veled
megesett!
– Az iskola, közösen ezzel a segélyszerve-
zettel, az indiai gyermekek napján, novem-
ber 14-én szervezett egy gyûjtést. A közeli
városnak van több nyomornegyede, és az
egyikben fenntart a szervezet egy iskolát,
ahol 40-50 kisgyerek van, akik mindennap
odamennek, kapnak ételt, és emellett ta-
nítják is õket. Az iskolának szerveztünk
gyûjtést úgy, hogy elmentünk a városba a
diákokkal és a szervezet többi tagjával kö-
zösen, meglátogattuk a boltokat, és kér-
tünk pénzt, hogy támogassák az iskolát,
hogy fenn tudjon maradni. Ennek kereté-
ben találtuk ki, hogy mi lenne, ha csinál-
nánk egy rajzversenyt a nyomornegyedi is-
koláknak. Délelõtt meghívtuk az összes
gyereket, de nem is kellett õket igazán hív-
ni, mert jöttek maguktól. Biztosítottunk
rajzfelszerelést és területet is, ahol le tud-
tak ülni, és közel 100 ilyen munka készült
el. A legjobb rajzokat gyûjtöttük össze, és
azokat fogjuk együtt elküldeni erre a pá-
lyázatra.

– Jelenben beszélsz – talán még szándékod
van oda visszatérni?
– Az emberek marasztaltak a programban
is, de sokan kérdezték, nem lenne-e ked-
vem itt maradni tanárként. Tudnának ál-

lást biztosítani, nagyon jó fizetéssel, indiai
viszonylatban.
– Mert ott kevés a tanár?
– Nagyon kevés. 1,2 millió tanár hiányzik
Indiában, fõként a nagyon szegény város-
részekbõl és a falvakból.
– Volt idõd a segítõ munka mellett arra is,
hogy egy kicsit körülnézz Indiában?

– Az utolsó két hét utazásra van. Nagyon
sokat utaztam vonaton. Utólag kiszámol-
tam: kb. 6500-7000 km-t utaztam vonattal.
Sikerült elutaznom Dél-Indiába, és sike-
rült olyan helyekre eljutnom, ahol általá-
ban turisták nem járnak. Próbáltam nem
turistaként járni, hanem inkább nyitott
szemmel, kicsit mögé látni a dolgoknak.
– A Gangeszt is láttad?
– Igen, fürödtem is benne a dél-indiaiak-
kal. Nagyon koszos volt, de õk úgy tartják a
vallásuk alapján, hogy a Gangesz a legtisz-
tább folyó.
– Hol jártál még?

– Sikerült eljutnom a nagyon nagy hegyek-
be. Gyerekkori vágyam volt, hogy nagy he-
gyekben járjak. Olyan 4000 méteres ten-
gerszint feletti magasságig jutottam el.
– A hegyekben jártál szent helyeken, kolos-
toroknál?
– Volt egy olyan hét, amikor az volt a fel-
adatom, hogy tanárképzõ iskolákat kutas-
sak fel Indiában, és próbáljak diákokat ta-
lálni, akik majd tudják folytatni további ta-
nulmányaikat a mi iskolánkban. Az egyik
ilyen iskolát kerestem, amikor eltévedtem.
Ahogy ott bandukoltam, egy nagy hegyre
mentem föl, és kérdeztem az embereket,
hogy hol van ez az iskola. Nem értett senki
angolul, de azért mutogatással eligazítot-
tak. Egy gyönyörû buddhista kolostorhoz
jutottam el. Csak egy szerzetes volt a ko-
lostorban. Meleg vendégszeretettel behí-
vott, leültetett, ételt tett elém, vizet adott.
Ez a szívélyesség egész Indiában tapasztal-
ható.
– Barátokat szereztél-e?
– Szerencsésnek mondhatom magam, a di-
ákok még mindig keresnek, akárcsak a kol-
légáim, akik ott voltak. Az internet segítsé-
gével is tudunk beszélni.
– Indiai lányokkal nem találkoztál?
– Kétszer felajánlották, hogy megházasod-
hatok, de udvariasan visszautasítottam.

– Ott többnejûség van, akár több felesége is
lehet valakinek.
– A hinduk között nem igazán, inkább a
muszlimok között. Viszont szerették vol-
na, ha a lányoknak olyan férje van, aki
esetleg el tudja vinni õket Indiából egy fej-
lettebb országba.
– Indiából egyenesen hazajöttél?
– Elõször visszamentem Angliába, az otta-
ni iskolába, és ott osztottam meg az élmé-
nyeimet. Úgy érzem, hogy amit szerettem
volna, azt megkaptam, tapasztalatot legfõ-
képp, nemcsak Indiában, hanem Angliá-
ban is.
– Mi hozott haza?
– A szívem, és egy felismerés, hogy nem
kell ahhoz Indiába elmenni, hogy segít-
sünk az embereken. Csak körbe kell nézni
itthon. Mindenképp szeretnék itthon segí-
teni az embereken, és hogyha ezt mondjuk
a tanítás révén tudom megtenni, akkor
azzal is tökéletesen kiegyezem.
– Nem gyakori még itthon, hogy egy fiatal
segítõként akarjon élni. Kívánom neked,
hogy sikerüljön megtalálnod itt Magyaror-
szágon azt, amiért bejártad a világot.

Hargitai Lajos
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„Beszédes”
dokumentumok
A család és a gyermek védelme alapelv alapján a szülõ alkot-
mányos joga, hogy családon belül megválassza gyermekének
a szerinte megfelelõ nevelési módot. Amikor azonban a
gyermek óvodáskorba lép, vagy tankötelezetté válik, a szülõi
jogok és kötelességek kibõvülnek, és egyben nagyobb fele-
lõsséget is jelentenek. A többször módosított 1993. évi
LXXIX. közoktatási törvény szerint /13. § (1)/ „A szülõt meg-
illeti a nevelési, illetõleg nevelési–oktatási intézmény szabad
megválasztásának joga. A nevelési, nevelési–oktatási intéz-
mény szabad megválasztásának joga alapján gyermeke
adottságainak, képességeinek, érdeklõdésének, saját vallási, il-
letve világnézeti meggyõzõdésének, nemzeti, vagy etnikai hova-
tartozásának megfelelõen választhat óvodát, iskolát.”
A választás azonban nem könnyû, hiszen többféle szempon-
tot is figyelembe kell venni ahhoz, hogy döntésünkkel gyer-
mekünket a neki lehetõ legjobban megfelelõ nevelési–okta-
tási intézménybe írassuk. Az igazán lelkiismeretes szülõ –
feltételezésem szerint – e fontos döntés elõtt tájékozódik.
Ennek egyik módja lehet, ha a szóba jöhetõ intézmények – a
szülõk számára is nyilvános – dokumentumait elolvassa. Az
óvodák, iskolák pedagógiai programja és házirendje különö-
sen sok információt szolgáltat arról, hogy az adott intézmény
milyen értékeket tart fontosnak a nevelõ tartalmú szokások
és hagyományok megteremtésében.
A pedagógiai programban olvashat az érdeklõdõ:
– az intézményben folyó nevelés és oktatás céljairól,
– az iskolai élet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a
szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási
nehézségek enyhítését segítõ programokról,
– a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ pedagógiai
tevékenységrõl,
– a helyi tantervrõl, mely tartalmazza az iskola évfolyamain
tanított tantárgyakat, a kötelezõ és választható tanórai fog-
lalkozásokat, és azok óraszámait, az elõírt tananyagot, és
annak követelményeit,
– a tanuló teljesítményének értékelési szempontjait.
A házirend is sokat mondó dokumentum, mert az egy intéz-
ményen belül olyan jogi szabály, amely törvényi felhatalma-
zás alapján jogosult arra, hogy az iskolai életet szabályozza.
Ezáltal érvényesül a jogbiztonság alkotmányos elve. Elkészí-
tésének módját jogszabály írja elõ. Rendelkezései kötelezõ-
ek a tanulók, pedagógusok, iskolai dolgozók és bizonyos
pontjai a szülõk részére is. Ez a szabálygyûjtemény vissza-
tükrözi az intézmény mindennapi gyakorlatát. A házirend
tartalmazza többek között:
– a tanulói jogokat és kötelezettségeket,
– a tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének formáit,
– az iskolai munkarendet,
– a helyiségek és a területhasználat szabályait,
– egyéb rendelkezéseket.
Mindkét dokumentum törvényi elõírás szerint /11/1994. (VI.
8.) MKM-rendelet/ nyilvános, megtekinthetõ az intézmé-
nyek honlapján is. Ajánlom minden kedves – döntés elõtt ál-
ló – szülõ figyelmébe.
Természetesen e dokumentumok elolvasása nem helyette-
sítheti azokat a fórumokat, nyílt napokat és egyéb lehetõsé-
geket, melyeket az intézmények felkínálnak az érdeklõdõ
szülõk számára. A többféle úton szerzett információ azon-
ban segít a döntésben.

Huszárné Kovács Márta pedagógus, szaktanácsadó

Óvodásaink
a Mészölyben

Nagy várakozással és izgalommal indultunk március 23-án délelõtt a
Mészöly Géza Általános Iskolába. A tanító nénik meghívásának eleget
téve részt vettünk a leendõ elsõ osztályosok számára Ovi-suli címen
szervezett játékos foglalkozáson. Az iskolás gyerekek és a tanító nénik
barátságos fogadtatása hamar feloldotta az ovisok kezdeti bátortalan-
ságát.

„Katica Kata” és „Katica
Karcsi” kedves mesefigu-
rája és a pedagógusok ma-
gával ragadó meséje ha-
mar elvarázsolta nagycso-
portos óvodásainkat. Bát-
ran megmutatták tudásu-
kat, ügyesen válaszoltak a
feltett kérdésekre. Ké-
sõbb önfeledten énekel-
tek, verseltek, beszélget-
tek – mindezt a tavasz je-
gyében. Végül saját maguk is elkészíthették a két katicafigurát,
melyeket féltve õrzött kincsként hozhattak az óvodába.
A leendõ tanító nénik kedves személyisége és a színes tevékenységek
maradandó élményt jelentettek a majdani elsõseinknek, hiszen még
napokig emlegették az iskolai látogatást.
Köszönjük a tanító néniknek, az igazgató néninek a lehetõséget, hogy
betekintést nyerhettek óvodásaink az iskola rejtelmeibe, és megta-
pasztalhatták, milyen lesz õsztõl az iskolai élet.

Edit óvó néni, Magdi óvó néni

A Paksi Atomerõmû Zrt. interaktív kamionja
2011. április 7-8-án 8 és 17 óra között várja

a látogatókat Sárbogárdon, a Távhõ melletti parkolóban
(József Attila u. 15.).
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Hírek a cecei iskolából
Referenciaintézmények

lehetünk

Március 24-25-én kétnapos pedagógiai
konferenciára került sor Veszprémben, a
Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai
Intézet szervezésében. A konferenciára
azok az oktatási intézmények kaptak meg-
hívást, akik részt vettek a TÁMOP 3.2.2.
program keretében a referenciaintézmé-
nyi elõminõsítés folyamatában. A konfe-
rencián az oktatási intézmények bemutat-
kozója mellett elõadások hangzottak el a
projekt sikerességérõl, további menetérõl,
amelyet Blazovicsné Varga Marianna
igazgató és Bartalos Zsuzsanna projekt-
menedzser prezentáltak.

Pénteken dr. Csapó Benõ, a Szegedi Tudo-
mányegyetem tanára tartott elõadást a pe-
dagógiai értékelés fejlõdési tendenciáiról.
A program zárásaként ünnepélyesen ad-
ták át az okleveleket és emlékplaketteket
az elõminõsítés során jól megfelelt intéz-
mények képviselõinek. Az óvodák, általá-
nos iskolák és középiskolák több referen-
ciaterületen is kérhették minõsítésüket. A
leggyakoribb területek a kompetencia ala-
pú nevelés, az integrációs nevelés és a fel-
sõoktatási gyakorlóhellyé válás voltak. Dí-
jat vehetett át az intézményi munka elis-
meréseként Pekarek Istvánné, az alapi Bó-
bita Óvoda vezetõje, illetve Király László,
a Cecei Általános Iskola igazgatója. Mind-
két intézmény sikeresen megfelelt az elõ-
minõsítés során, így pályázhatnak a közel-
jövõben megjelenõ TÁMOP 3.1.7. pályá-
zati konstrukcióra, melynek során anyagi
forrást tudnak szerezni referenciaintéz-
ményként való mûködésre.

Barlangtúrán jártunk

A TÁMOP 3.1.4 – Kompetencia alapú ne-
velés projekt, saját innováció megvalósítá-
sa keretében március 26-án, szombaton a
Cecei Általános Iskola 5. évfolyamos tanu-
lói barlangtúrán jártak a Pál-völgyi, Má-
tyás-hegyi barlangrendszerben. A prog-
ram a „Kõrengetegi iskola” nevet viselte,
amely célja a fõváros minél jobb megis-
mertetése a vidéki gyermekekkel.
A program során a barlangtúra vezetõje,
név szerint Gyuri, elmesélte a barlang ke-
letkezésének történetét, megnevezte a ne-

vezetes helyeket, mint pl. a Patkánylyukat,
a Színháztermet, vagy a Bárpultot, amiket
késõbb saját szemükkel is megnézhettek.
A bevezetés után mindenki overált, sisakot
és lámpát kapott, ebben csúszták-mászták
végig – elmondásuk szerint – a barlang-
rendszert 3 óra alatt. Sok szûk helyen pré-
selték át magukat, illetve egymást a sötét-
ben.
A túra végeztével bementek a Szemlõ-
hegyi barlangba is, ahol már „csak” a kivi-
lágított utakon – izgalmak nélkül – csodál-
ták meg a természet képzõdményeit.
A barlangászat után felmentek a János-
hegyre, ahol a fõváros panorámájában
gyönyörködtek, és egy jót játszottak az An-
na réten a cecei kirándulók.
Igazán értékes és tapasztalatokban gazdag
budapesti kirándulást szervezett a diákok-
nak Balázsné Aranyos Judit tanárnõ, kö-
szönet érte!

Itthon otthon vagy!

A Fejér Megyei Mûvelõdési Központ és
Mûvészetek Háza a TÁMOP pályázati
konstrukciónak köszönhetõen szervezte
meg az „Itthon otthon vagy!” címû honis-
mereti rendezvénysorozatát. A 4 fordulós,
levelezõs verseny során a programba be-
kapcsolódó cecei diákok is számot adtak
tudásukról, a néprajz, a népi kultúra és ha-
gyományok témakörében.

Az 5. forduló rendhagyó módon egy hely-
színi megmérettetés volt, amely során a
program szervezõi felkeresték a Cecei Ál-
talános Iskolát is. Ennek során a Csilléry
Brigitta, Rozgonyi Rita, Szalai Cintia
összetételû cecei csapat egy beszámolóval
készült a település hagyományairól, érté-
keirõl, néprajzi örökségérõl. A Cecei Táj-
múzeum és a Kincskeresõ Óvoda segítsé-
gével egy mini kiállítást rendeztek be a
népi mûvészet tárgyi emlékeibõl.
A sikeres versenyzés jutalma egy táboro-
zás, amelyen a csapat tagjai vehetnek részt
Bodajkon.
A diákok felkészítéséért külön köszönetet
szeretnénk mondani Tornócziné Bondor
Csilla tanárnõnek.
A programot játszóház zárta, ahol Gonda
Emma és Sevella Zsuzsanna segítségével
népi játékokat készíthettek az érdeklõdõ
gyerekek.

Illyés-napok

Az Illyés-napok a Cecei Általános Iskola
legnagyobb szabású térségi rendezvénye,
amelyet már évek óta sikeresen szervez
meg az intézmény. A hagyományosan két-
napos rendezvény egy térségi játékos
sportvetélkedõvel vette kezdetét március
24-én délután. A környezõ általános isko-
lák felsõ tagozatos csapatai mérték össze
erejüket azért a vándorkupáért, amely
most a címvédõ sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskolából a Cecei Általános Is-
kolába vándorolt. A jó hangulatú verse-
nyen Alap, Alsószentiván, Cece, Pálfa,
Sárszentmiklós és Sárbogárd csapatai
mérték össze ügyességüket.

Március 25-én 9.00 órakor került sor az
Illyés Gyula Mesemondóverseny megnyi-
tójára, amelyre közel száz kisdiák adta le a
nevezését hét korcsoportban. A megnyitó
során az alsó tagozatos tanulók adtak elõ
egy énekes bábjátékot, majd ünnepélyes
koszorúzásra került sor az iskola parkjá-
ban található Illyés Gyula-szobornál. Ez-
tán kezdetét vette a versengés, amely so-
rán a felkészült versenyzõk elõadták a
megtanult mûveket, melyeket magyar vagy
más népek meséibõl választottak ki. A zsû-
ri, amely helyi aktív és nyugdíjas, illetve
vendég pedagógusokból állt nehéz dönté-
sek után jutalmazta a versenyzõket. A leg-
ügyesebbek könyvjutalomban részesültek,
illetve ajándéktollat kaptak. Minden részt-
vevõ egy kis ajándék papír katicabogarat
kapott, amelyet az iskola pedagógusai
készítettek az alkalomra. A korcsoportok-
ban legeredményesebben szereplõ tanu-
lók a következõk voltak:
1. évfolyam: I. Lajter Laura, Nagydorog; II. Bokor
Dominika, Aba; III. Markó Viktor, Cece. 2. évfo-
lyam: I. Molnár Ingrid, Nagydorog; II. Ellenbruck
Krisztina, Sárszentmiklós és Szadai Bettina, Cece;
III. Nagy Viktor, Aba. 3. évfolyam: I. Karnis Imola,
Sárbogárd és Bali Miklós, Cece; II. Holl Nóra, Aba
és Martényi Bíborka, Aba; III. Fábián Petra és Rick
Alma, Sárszentmiklós. 4. évfolyam: I. Salamon
Ronald, Cece; II. Kiss Balázs, Cece és Mocsár Mira-
bella Klaudia, Sárszentmiklós; III. Huszti Erzsébet,
Aba és Bogdán Noémi, Pálfa. 5. évfolyam: I. Hor-
váth István, Petõfi Sándor Gimnázium, Sárbogárd
és Fésü Fanni, Cece; II. Huszár Boróka, Petõfi Sán-
dor Gimnázium, Sárbogárd; III. Lázár Adina, Nagy-
dorog. 6. évfolyam: I. Mátics Anna, Nagydorog; II.
Zsuzsics Márk, Sárkeresztúr és Simon Csaba, Sár-
bogárd; III. Bátai Nóra, Sárszentmiklós és Redzsepi
Ardit, Cece. 7-8. évfolyam: I. Kalányos Melinda,
Pálfa; II. Makkos Anna Ráhel, Petõfi Sándor Gimná-
zium, Sárbogárd; III. Dörögdy Anna, Petõfi Sándor
Gimnázium, Sárbogárd.

Cecei Általános Iskola
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Miklósi hírcsokor
Március 17. – Nemzetközi Kenguru

Matematika Verseny 2011
A versenyt a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány szer-
vezi, melyre iskolánkban 84 tanuló jelentkezett. A feladatlapokat
postai úton kaptuk meg. Egyszerre, egy idõben számolt, gondol-
kozott négy korosztály. A korosztálytól függõen 45-60-75 perc
után vidáman tartották a kapott emléklapokat a kezükben.

Tehetségmûhely
Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt „Közoktatásban mûködõ
tehetséggondozó mûhelyek támogatása” címû pályázaton isko-
lánk 600.000 Ft támogatási összeget nyert.
A pályázat keretében Németh Mária projektvezetõ irányításával
természetismeret mûveltségterületen, biológiából, földrajzból
egy 12 fõs csoport gazdagíthatja ismereteit, mélyülhet el a témá-
ban év végéig a kijelölt feladatok megoldása során.
A „Természeti kincsünk: Rétimajor” címû tehetséggondozó mû-
hely tematikájába az IKT-eszközök használata és drámapedagó-
giai módszerek is beépítésre kerültek. A projekt alappillére tele-
pülésünk környékének megismerése, természeti értékeink felku-
tatása, megóvása. A program egy Rétimajorban megtartott tehet-
ségnappal zárul.
Rétimajor volt a helyszíne az elsõ fontosabb programnak is, mely-
nek során a múlt hét hétfõjének délutánján a csoport az állat- és
növényvilág tanulmányozására érkezett a helyszínre. Tanulóink
beszámolója az alábbiakban olvasható.

Március 21. – Természeti kincsünk: Rétimajor
Németh Mária (Babi néni) és Dizseri Péter bácsi közremûködé-
sével kirándultunk Rétimajorba hétfõn délután. Az indulás elõtt
3 fõs csoportokba rendezõdtünk. Mindegyik csoport kapott egy
feladatlapot, amelyet meg kellett oldania a túra során a növény-
és állatismereti könyvek segítségével.
Szegedi Zsolt, az Örspusztai Horgászcentrum vezetõje kalauzolt
minket Rétimajor látványosságainak megtekintése közben. Me-
sélt Rétimajor csodálatos világáról, és elmondta, hogy az egész te-
rület 800 hektáron terül el. Mesélt még az itt lévõ nevezetességek-
rõl is. A szép táj szemlélése közben láthattunk sok-sok madarat,
köztük dankasirályt, gémeket, a békák közül a sárga hasú unkát, a
zöld levelibékát, és növényeket: az elvirágzott lótuszvirágot, kagy-
lóvirágot. Mindezek után megköszöntük a túravezetõnknek,
hogy ennyi újdonsággal ismertetett meg bennünket.
Nagyon tetszett ez a kirándulás, örülünk, hogy máskor is visszajö-
hetünk.

Csöndes Judit, Kiss Judit, Németh Karolina 7. a

Március 22. – Vízrõl vízre projekt
A víz világnapja alkalmából különféle programokban, tevékeny-
ségekben vettek részt március 22-én a tanulóink. Az iskolaott-
honban aszfaltra rajzoltak, csoportmunkában vagy párban cso-

magolópapírra plakátot, montázst készítettek. A projekt ötlet-
gazdája és irányítója Heiczingerné Irányi Rózsa a talaj- és környe-
zetvédelemmel, vízgazdálkodással kapcsolatos totókat, rejtvé-
nyeket állított össze, melynek nagy kedvvel láttak neki a tanulók.
A faliújságok is vizes díszben hirdették az éltetõ víz fontosságát.
Ezen a kellemes hangulatú, vizes délutánon gyorsan repült az idõ.

Március 24. – Népi hangszerek a Kákiccsal
Óvodás és alsó tagozatos hallgatóság tapsolt nagy lelkesedéssel a
Kákics együttesnek csütörtökön délután 3 órakor a tornater-
münkben. Az IPR-program keretében meghívott népzenei együt-
test 1997-ben székesfehérvári fiatalok alapították. Az általuk elõ-
adott népdalokat általában a gyûjtési területükön ismert hangsze-
rekkel kísérik, amelyek között szívesen használnak méltatlanul
„elfeledett”, régi magyar népi hangszereket is. A gyerekek így lát-
hattak – mesével körítve – kecskedudát, tekerõlantot, tilinkót,
hosszi furulyát, tamburát, ütõgardont, hegedût.
Forrás: http://kakics.eu

Március 25. – Iskolatárogató
Erre a délutánra a leendõ elsõsöket és szüleiket vártuk, hogy kö-
rülnézzenek, ismerkedjenek iskolánkkal. Az igazgatói köszöntõ
után a bábcsoport meséjét csendes figyelemmel hallgatták végig
az apróságok. A Papp Jánosné irányította játékot ének és tánc kö-
vette, majd Farkas Jánosné Judit néni és Viski Péterné Ani néni,
alsós munkaközösség vezetõk mûhelyekbe irányították a gyere-
keket, ahol kézmûvesedhettek, számítógépen próbálkoztak, a
tornaterem fejlesztõ eszközeivel ismerkedtek. Közben alkalom
nyílt beszélgetésre is.

Beiratkozási idõpontok:
2011. április 18-19-20. (hétfõ–szerda) 8.30–16 óráig.

A pontos információk iskolánk honlapján is olvashatók:
http://amk.bogard.hu.

Március 25. –
Projektzáró konferencia Veszprémben

A TÁMOP 3.2.2 – Területi együttmûködés, hálózati tanulás
veszprémi záró projekt konferenciáján vehette át ünnepélyesen
iskolánk a kiváló referencia elõminõsítését, az alapi óvodával, a
Cecei Általános Iskolával és a Petõfi gimnáziummal együtt. Kép-
viselõink voltak a rendezvényen: Térmegné Nyári Katalin, Balázs
Sándorné, Gajgerné Erõs Mária, Németh Mária.

Március 28. – Önfejlesztõ szakmai nap Pakson
Meghívást kaptunk az Önfejlesztõ Iskolák szakmai napjára, mely
Pakson a Vak Bottyán Gimnáziumban került megrendezésre.
Felkérés alapján az informatikai szekcióban IKT-körkép a Sár-
szentmiklósi Általános Iskolából címmel mutatta be Horváth
Ferencné, Kovács Zoltánné, Gajgerné Erõs Mária intézményünk
mûködését e területen a dél-dunántúli régióból érkezett pedagó-
gusoknak.

Sárszentmiklósi Általános Iskola
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OVI-SULI A MÉSZÖLYBEN
Iskolánkban, a Mészöly Géza Általános Is-
kolában 2011. március 23-án délelõtt tar-
tottuk a már hagyományosnak mondható
Ovi-Sulit.
A foglalkozásra három csoportban érkez-
tek a Zengõ Óvoda leendõ kis elsõsei, óvó
nénijük kíséretében. Az óvodásokat 4. osz-
tályos diákjaink fogadták és kalauzolták az
épületben. A kicsik a tanterembe lépve
ámulattal néztek körül, és csillogó szemek-
kel várták, hogy végre elkezdõdjön egy iga-
zi „sulis” foglalkozás.
A nagycsoportosok együtt számolgattak,
beszélgettek, énekeltek és mondókáztak a
majdani tanító nénikkel, illetve a megis-

mert kis mese szereplõivel, Katica Katával
és Katica Karcsival. Egy kis kézmûves-
kedésre is sor került, melynek során kati-
cabogaras fejdíszt készítettek a gyerekek.
Ezt követõen pedig – immáron mint kis
katicák – még táncra is perdültünk.
A délelõtt folyamán nagyon érdeklõdõ,
ügyes gyerekekkel találkoztunk.
Köszönjük az óvónõk munkáját, ami tük-
rözõdött ovisaik tájékozottságán! Remél-
jük, õk is jól érezték magukat, mint mi, ta-
nító nénik, és még jobban várják szeptem-
ber 1-jét, amikor már igazi iskolásként
lépnek be a kapun.

A leendõ elsõs tanító nénik

„Gazdálkodj
okosan!”

A dunaújvárosi RUDAS KÖZGAZDA-
SÁGI KÖZÉPISKOLA szakmai munka-
közössége „Gazdálkodj okosan!’ címmel
közgazdasági vetélkedõt hirdetett. A regi-
onális döntõn 5 csapat vett részt. Elõzetes
feladatként meg kellett ismerkedni a pénz
történetével, a modern pénzzel, a bank-
kártyákkal. A Mészöly Géza Általános Is-
kolát Gortva Lúcia, Varnyu Péter, Pajor
Tamás és Simon Krisztián képviselték. Is-
kolánk elõször mérettette meg magát ezen
a számunkra még ismeretlen területen. A
verseny során számot kellett adniuk törté-
nelmi, matematikai felkészültségükrõl, il-
lemtani ismereteikrõl. Meg kellett oldani-
uk marketinggel kapcsolatos szituációs
gyakorlatokat is. Csapatunk nagyon szoros
versenyben a második helyen végzett. Gra-
tulálunk a szép eredményhez!

MGÁI

Március 25-én mesemondóversenyen vet-
tünk részt Cecén.

Az iskola igazgatójának köszöntése után
kedves bábelõadással leptek meg bennün-
ket a cecei diákok.

Minden évfolyam külön teremben mérte
össze tudását. A szebbnél szebb mesék
után szívélyes vendéglátásban volt ré-
szünk, rengeteg finom sütemény, üdítõ
várt bennünket az ízlésesen megterített

asztaloknál. Valamennyi résztvevõ aján-
dékot kapott.
Iskolánkból Karnis Evelin elsõ helyezést,
Simon Csaba második helyezést ért el.
A gyerekek nevében is mondhatom, hogy
nagyon jól éreztük magunkat ezen a szép
tavaszi napon.
Köszönjük a szervezõknek!

Molnárné Szõnyegi Katalin, Mészöly Géza
Általános Iskola

Egészségnap a Mészölyben
Március 25-én megtartottuk iskolánkban
az immár hagyományosnak mondható
egészségnapunkat.
Ez a rendezvénysorozat igen változatos
formában mozgat meg minden korosz-
tályt. Már délelõtt 11 órától különféle szû-
réseken vehettek részt a felnõttek: vérnyo-
más-, vércukorszint- és koleszterin-
szint-mérés, látásvizsgálat, bõrgyógyászati
szûrés, számítógépes talpvizsgálat, fájda-
lomcsillapítás bioenergiával, prosztataszû-
rés vércseppbõl, masszázságy kipróbálása,
egészséges életmódhoz tartozó termékek
bemutatója.

14 órától gyermekeink is bekapcsolódtak a
rendezvénysorozatba. Elsõként dr. Kovács
János gyógyszerész elõadását hallgathat-
ták meg az egészséges életmódról, majd az
osztálytermekben hasznosabbnál haszno-
sabb feladatokat hajtottak végre. Volt
azok között vitaminsüni készítése, totók és
fejtörõk megoldása, heti étrend összeállí-
tása, rajz készítése az egészséges életmód-
dal kapcsolatban. Közben megbeszélték,
hogy mik a helyes étkezési szokások, me-
lyek az egészséges ételek, italok.
Azért, hogy mindenki találkozzon ezekkel,
megkóstolhatták a gyümölcsleveket,
ehettek teljes kiõrlésû lisztbõl készült

pogácsát, vehettek a helyszínen frissen
sütött biorétesbõl.
Miután az elkészített kis falatkákat bemu-
tatták az aulában a többieknek, jó ét-
vággyal el is fogyaszthatták a gyerekek.
Mindent felfaltak, tehát bebizonyosodott,
hogy ami egészséges, az finom is.
Akiknek köszönjük, hogy sikeres délutánt
tölthettünk együtt: Keresztes Andrea,
Ciocanel Diana, Németh János, Barabás
Zsóka, Nagy Tibor, Budai Margit, dr.
Mikola József, dr. Kovács János, dr. Nagy
Gábor, Grill János, Tóth Katalin, Tauz
Istvánné, Korán Erika, Kovács Istvánné, Ár-
kádia Kft., Sió Eckes Family Kft., Somogy
Mega 2000 Kft., Eurest Kft., MVK sárbogár-
di szervezete, Molnár Zoltán, Domján Já-
nos, MGÁI Alapítványa.

Nagy Ferencné

Mészöly-sikerMészöly-siker
FELHÍVÁS

Ezúton értesítünk minden érintettet, hogy
a Mészöly Géza Általános Iskola Temp-
lom köz felõli bejárata 2011. április
1–10-éig aszfaltozás miatt zárva lesz.
Kérjük, hogy a HEMO parkolóját szíves-
kedjenek használni!
Megértésüket köszönjük!

Mészöly Géza Általános Iskola
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., 06 /25/
520 260) pályázatot hirdet a Madarász József Városi Könyvtár

IGAZGATÓI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA
közalkalmazotti jogviszonyban. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idõre szól, 3 hónap próbaidõ kikötésével, a magasabb vezetõi megbízás idõ-
tartama határozott idejû, 5 évre szól (2011. október 1-jétõl 2016. szeptember
30-áig).

Ellátandó feladatok: az intézmény vezetõjeként közremûködik a muzeális in-
tézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény 55. §-ában meghatározott alapfeladatok ellátásában,
szakmailag irányítja és vezeti az intézményt.

Képesítési és egyéb feltételek: büntetlen elõélet, cselekvõképesség; ma-
gyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz, illetve bevándorolási, vagy letelepedési engedély; va-
gyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján;

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. §-a szerint: szakirányú egyetemi
végzettség és szakképzettség; vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és
felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; vagy fõiskolai könyvtárosi kép-
zettség; végzettségének, szakképzettségének, vagy a szakvizsgájának és
egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban eltöl-
tött legalább öt éves szakmai gyakorlat, 2009 után szerzett fõiskolai könyvtá-
rosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett szak-
mai tapasztalat; kiemelkedõ szakmai, vagy tudományos tevékenység.

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek: részletes szak-
mai önéletrajz; az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
másolata; három hónapnál nem régebbi bûnügyi nyilvántartó szerv által kiál-
lított hatósági bizonyítvány; az illetmény megállapításához szükséges koráb-
bi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások máso-
lata; az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program; nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbí-
rálását zárt ülésen kéri-e; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményveze-
tõi megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget
tesz.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: bérezés a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alap-
ján (magasabb vezetõi pótlék: a pótlékalap 225 %-a); juttatás: havi 6.000 Ft
étkezési utalvány.

A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2011. május 12., a fenti cím-
re. A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 30 napon belül. A munkakör betöltésének legkorábbi idõpontja:
2011. október 1. Egyéb: szükség esetén szolgálati lakás igénybe vehetõ.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

FELHÍVÁS
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
értesíti a tisztelt szülõket, hogy intézményeinél a 2011/2012. tanévre az aláb-
bi idõpontokban biztosít lehetõséget a beíratásra:

Mészöly Géza Általános Iskola:
2011. április 18. 8.00–15.30 óráig
2011. április 19. 10.00–17.00 óráig
2011. április 20. 8.00–14.00 óráig

Szent István Általános Iskola:
2011. április 18. 8.00–15.30 óráig
2011. április 19. 11.00–15.30 óráig
2011. április 20. 12.00–14.00 óráig

Zengõ Óvoda:
2011. április 18. 8.00–16.00 óráig
2011. április 19. 8.00–16.00 óráig
2011. április 20. 8.00–14.00 óráig

Vezetõség

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2011. március 28-i rendkívüli ülésén elfogadta: 10/2011.
(III. 30.) önkormányzati rendeletet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésé-
rõl szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Szenci György, a jegyzõ helyettesítését ellátó aljegyzõ

Sárdogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sárbogárdi Többcélú Kis-
térségi Társulás „Háló” Dél-Mezõföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

VEZETÕ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jog-
viszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama:
a vezetõi megbízás határozott idõre, 2011. június 1-jétõl 2016. május 31-ig szól. A
munkavégzés helye: Fejér megye, „Háló” Szolgálat székhelye és telephelyei: Fejér
megye, 7013 Cece, Árpád út 8. és Szabadság tér 18; Fejér megye, 7011 Alap, Dózsa
György út 31. és Vörösmarty út 2.; Fejér megye, 7012 Alsószentiván, Béke út 31.;
Fejér megye, 7041 Vajta, Szabadság tér 1. és 3.; Fejér megye, 7014 Sáregres Kos-
suth L. út 10. és 12.; Fejér megye, 7017 Mezõszilas, Fõ út 117/A; Fejér megye, 7015
Igar Fõ út 1. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociá-
lis étkeztetés, idõsek nappali ellátása, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szerve-
zése, irányítása Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezõszilas, Sáregres, Vajta köz-
igazgatási területén. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a(z) a törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók. Pályázati feltételek: fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz.
mellékletében és a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 2. sz. mellékletében meghatáro-
zott felsõfokú szociális alapvégzettség, a 257/2000.(XII. 26.) sz. Korm. rendelet 3.§
(3) alapján: legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat és az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kineve-
zés illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettségû vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló kineve-
zés; felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások); vagyonnyilatkozat tételi el-
járás lefolytatása; büntetlen elõélet. Elõnyt jelentõ kompetenciák: szociális szak-
vizsga; B kategóriás gépjármûvezetõi engedély. A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány; a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles
másolata; az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel; nyilatkozat, hogy a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §. (8) bekezdésében meg-
határozott kizáró ok vele szemben nem áll fenn; hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez. A beosztás betölthetõségé-
nek idõpontja: a beosztás legkorábban 2011. június 1. napjától tölthetõ be. A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2011. április 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Tóth Ervin nyújt a 06 (25) 460 022-es telefonszámon. A pályáza-
tok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Sárdogárdi Többcélú Kistér-
ségi Társulás címére történõ megküldésével (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
4-16/1/2011, valamint a munkakör megnevezését: Magasabb vezetõ. A pályázat
elbírálásának határideje: 2011. május 31. A pályázati kiírás további közzététel-
ének helye, ideje: Szociális és Munkaügyi Közlöny, Oktatási és Kulturális Közlöny,
Bogárd és Vidéke; Sárréti Híd; www.bogardikisterseg.hu

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2011. április 5-én
(kedden) 17.30 órakor együttes ülést tart Hantos Község Önkormányzatá-
nak képviselõ-testületével és Nagylók Község Önkormányzatának képvise-
lõ-testületével.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend: 1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenn-
tartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfo-
gadása. 2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló be-
számoló elfogadása.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2011. április 5-én
(kedden) 17.45 órakor együttes ülést tart Nagylók Község Önkormányza-
tának képviselõ-testületével.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend: 1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társu-
lás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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A Femol csoport
eredményei

Etyek–Bakonycsernye 3-2
Aqvital-Publo Csákvár–
Kápolnásnyék 6-0
Baracs–Káloz 2-0
Szabadegyháza–Sárszentmiklós 1-0
Dunafém-Maroshegy–Polgárdi 2-0
Velence–Iváncsa 0-3
Pákozd Eudeal–Martonvásár 0-2
Kisláng Telmex–Pusztavám 2-1

A Turul Macron
csoport eredményei

Besnyõ–Soponya 1- 4

Alap–Kisapostag 3-1

Elõszállás–Dunapentele 0-3

Lmsk–Mezõkomárom 3-0

Dunamenti Abroncsgyártók–
Zichyújfalu 0-2

Nagyvenyim–Perkáta 3-4

Nagylók–Szabadegyháza II. 3-2

Férfi kézilabda, megyei bajnokság

Félbeszakadt mérkõzés
Március 27-én, szombaton került sor a vár-
va várt Sárbogárd I–Mór I. összecsapásra.
A fiúk nagyon készültek erre a meccsre;
dobokkal, dudákkal felszerelkezve kb. 80
szurkoló érkezett, akik lelkesen biztatták a
csapatot.
Lendületes játékkal kezdtünk, fiatal játé-
kosaink remekeltek. Volsléger Zoli fürge-
sége, Németh II. Tamás szép góljai, bedo-
bott hetesei, Bodoki Gyuri átlövései, Né-
meth Tamás védései után az elsõ félidõ
14-12-re zárult javunkra.
A szünet után az ellenfél kezdett erõseb-
ben, a 10. percben 18-17-es állásnál Né-
meth II. Tomi dobhatta volna az egyenlítõ
hétmétereset, amikor a terem oldallámpái
közül hat kialudt. A kevés fény miatt a bí-
rók megállították a játékot, majd jó 10 per-
ces várakozás után lefújták a mérkõzést
mindannyiunk csalódására.
Ilyen esetben a megyei kézilabda-szövet-
ség versenybírósága dönt a továbbiakról.
E döntés szerint megnevezték a március
31., csütörtök, este 7 órai idõpontban leját-
szandó mérkõzés idejét, a móri csapat
azonban ezt idáig nem fogadta el. A végsõ
idõpont április 5., kedd, este 7 óra.
Sajnálnánk, ha nem vállalnák a móriak a
megismételt mérkõzést, hiszen a VAX

Sárbogárd csapata készen áll az újabb
megmérettetésre, hogy ne az íróasztal
mellett, hanem a kézilabdapályán dõljön
el az eredmény.
A móri csapat abban reménykedik, hogy a
meccs megszakadásának pillanatában el-
ért eredmény (18-17, ekkor vezettek elõ-
ször) válik elfogadottá, hiszen ez számukra
döntõ eredmény lehetne az NB II-be való
visszajutáshoz. Ha azonban mi nyernénk a
mérkõzést, nagyobb esélyünk lenne
bajnoki címünk megvédésére.
II-es számú csapatunk másnap a Dunaúj-
városi AC csapatát látta vendégül. Balogh
Viktor 11 góljának éppen úgy örültünk,
mint az újonc Szilveszter János 2, Kaló Pé-
ter 5 találatának, Varga Roland lelkes já-
tékának, Borostyán jó védéseinek. A mér-
kõzésen 31-26 gólos eredmény született a
dunaújvárosiak javára, pedig az elsõ félidõ
még 17-15-re nekünk zárult.
Március 2-án szombaton kerül sor a DAC
I–Sárbogárd I. összecsapására a dunaújvá-
rosi Kõrösi iskola tornacsarnokában 11
órától, vasárnap pedig hazai mérkõzésre
várjuk a szurkolókat: este 6 órakor a Sár-
bogárd II. Rácalmást látja vendégül.
Hajrá, Sárbogárd! (Csak a lámpák ki ne
aludjanak!)

Tudósítónktól

A Turul Macron csoport állása

1. Nagylók 17 14 0 3 53 21 32 42

2. Zichyújfalu 17 13 2 2 54 18 36 41

3. Besnyõ 17 11 2 4 50 32 18 35

4. Alap 17 10 1 6 47 30 17 31

5. Perkáta 17 9 3 5 39 20 19 30

6. LMSK 17 9 2 6 41 28 13 29

7. Elõszállás 17 7 6 4 40 26 14 27

8. Dunapentele 17 7 3 7 39 37 2 24

9. Szabadegyháza II. 17 7 1 9 32 43 11 22

10. Soponya 17 5 7 5 36 34 2 22

11. Nagyvenyim 17 4 2 11 22 36 14 14

12. Kisapostag 17 3 0 14 16 53 37 8

13. Dunamenti
Abroncsgyártók 17 2 2 13 10 48 38 8

14. Mezõkomárom 17 1 3 13 17 70 53 6

A Dunamenti Abroncsgyártók és Kisapostag csapatától
-1 pont levonva.

A Femol csoport állása
1. Aqvital–Publo

Csákvár 19 19 0 0 81 4 77 57
2. Velence 19 14 2 3 62 24 38 44
3. Kisláng Telmex 19 12 3 4 45 22 23 39
4. Martonvásár 19 10 5 4 33 13 20 35
5. Iváncsa 19 10 5 4 36 20 16 35
6. Kápolnásnyék 19 10 1 8 39 38 1 31
7. Szabadegyháza 19 9 4 6 32 27 5 31
8. Bakonycsernye 19 8 4 7 25 30 5 28
9. Baracs 19 7 5 7 28 33 5 26
10. Sárszentmiklós 19 7 1 11 39 41 2 22
11. Polgárdi 19 6 3 10 23 33 10 21
12. Pákozd Eudeal 19 6 3 10 25 38 13 21
13. Dunafém–

Maroshegy 19 7 0 12 28 51 23 20
14. Etyek 19 4 2 13 27 57 30 13
15. Káloz 19 1 1 17 10 60 50 4
16. Pusztavám 19 1 1 17 15 57 42 3
A Dunafém–Maroshegy, Etyek, Pusztavám csapatától
-1 pont levonva.

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Kulcs–Mezõfalva 0-2

Cece–Mezõszilas 0-1

Sárszentágota–Rácalmás 2-4

Seregélyes–Pusztaszabolcs 9-1

Sárbogárd–Sárosd 1-7

Dég–Adony 2-0

Vajta–Lajoskomárom 3-4

Enying–Aba-Sárvíz 0-2

Az Agárdi Termál csoport állása

1. Sárosd 19 15 3 1 76 19 57 48
2. Mezõfalva 19 15 1 3 43 6 37 46
3. Seregélyes 19 13 3 3 67 24 43 42
4. Aba–Sárvíz 19 13 3 3 46 19 27 42
5. Adony 19 11 4 4 43 24 19 37
6. Lajoskomárom 19 10 6 3 37 24 13 36
7. Pusztaszabolcs 19 8 3 8 45 42 3 27
8. Mezõszilas 19 7 5 7 35 44 9 26
9. Dég 19 7 3 9 38 39 1 24
10. Kulcs 19 6 6 7 39 38 1 23
11. Sárbogárd 19 6 3 10 27 41 14 21
12. Vajta 19 3 5 11 36 54 18 14
13. Rácalmás 19 3 5 11 30 56 26 14
14. Enying 19 1 8 10 26 44 18 11
15. Cece 19 1 5 13 21 61 40 8
16. Sárszentágota 19 1 1 17 13 87 74 4
Kulcs csapatától -1 pont levonva.

KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK!
2011. március 25-én a Sárbogárdi Vöröskereszt és a Székesfehérvári Vérellátó Szol-
gálat Véradást tartott a József Attila Mûvelõdési Központban.
Nagy örömünkre szolgált a 94 fõ részvétele ezen az eseményen!
Véradásunk végén utolsó véradónk, Resch Gábor sorsolta ki nyereményünket, amely
a Fõtéri Cukrászda felajánlásából egy torta volt. A nyertesünk Heiland Ágnes lett,
akinek ezúton is gratulálunk!
Szeretném megköszönni a támogatást a Fõtéri Cukrászdának és a részvételt minden
kedves új és régi véradónknak!

Köszönettel: Soós Réka, Sárbogárdi Vöröskereszt
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Jelek, jelképek, szimbólumok

A feszület
II.

Egészen mostanáig magától értõdõnek
tartottuk, hogy az evangélikus templom ol-
tárán feszület áll. Még az sem tûnt felesle-
ges duplázásnak, ha az oltárkép is a Golgo-
tát állította a gyülekezet elé.
Mostanában mintha elbizonytalanodtunk
volna ebben a vonatkozásban. Megjelen-
tek a korpusz, tehát a megfeszült test nél-
küli keresztek. Az indoklás már nem az,
hogy a feszület „katolikusos”. A vulgáris
elutasítás helyébe teológiai érvelés lépett:
Krisztus nem maradt a kereszten, hiszen
feltámadt.
Jó húsz éve már, hogy egy másik egyházke-
rülethez tartozó gyülekezet idõsebb tagjait
egy bizonyos csoport azzal botránkoztatta
meg, hogy vasárnapra befelé fordította az
oltár feszületét. Velem is megtörtént, hogy
helyettesítésre érkezve meg kellett kér-
deznem az éppen távozó csoporttól, hogy
hova rejtették az oltárról a feszületet.
Bárcsak olyan erõs lenne a Feltámadott-
ban való hitünk, hogy „kibírná” a feszület
jelét! Az is nyereség lenne, ha rejtõzködõ
egyházmûvészeink megpróbálnák együtt
ábrázolni nagypéntek és húsvét szétvá-
laszthatatlan tényét.
De most a templomtól a családi ház, vagy
lakás, a gyülekezettõl a család felé fordu-
lunk. Van-e helye a család magánszférájá-
ban a feszületnek?
Egészen gimnazista koromig nem talál-
koztam evangélikus otthonban feszülettel.
Kereszttel sem. (Gimnáziumi hitokta-
tónknak valóságos harcot kellett vívnia,

hogy egyházi középiskolában, ha nem is fe-
szület, de legalább kereszt kerülhessen a
kizárólag evangélikus hittanóráknak he-
lyet adó terem falára.) Abban az idõben – a
második világháborút megelõzõ és követõ
évekrõl van szó – az aranymondásos fekete
falitáblácska volt a komolyabban vett ke-
reszténység látható jele. Evangelizáló kon-
ferenciák résztvevõi vitték haza. Csak tisz-
telettel és megbecsüléssel lehet ezekre a
„jelekre” gondolnunk, hiszen sok család-
nak ezek a táblácskák lettek a „kis bibliái”,
a teljes Biblia felé mozdítói.

A fekete falitáblák sok családban a házi ál-
dásos falvédõt váltották le. Bár a falvédõk-
nek az volt a többlete, hogy a család legtöb-
bet használt, legforgalmasabb helyiségé-
ben, a konyhában függtek. Azután hama-
rosan eltûntek a házi áldásos falvédõk is
meg az aranymondásos táblácskák is. Mit
szólt volna hozzájuk a párttitkár vagy a ta-
nácselnök meg a beszolgáltatást ellenõrzõ
bõrkabátos?

Az agresszív, brutális ateizmust a semmi-
vel sem jobb elvilágiasodás váltotta fel, új
„ikonokkal”, jelekkel, jelképekkel. Az
úgynevezett „keresztény Nyugat” szaba-
dulni akar a feszülettõl. Nekem is jutott
egy az iskolákból kitiltott feszülethalom-
ból. Várom, kinek adhatom tovább, mert
nekünk már van.

A feszület a családban, a lakásban jele le-
het annak, hogy életünk nem szakadhat
ketté vallásos és normális hétköznapi rész-
re. Krisztus áldozatának jele emlékeztet-
het bennünket, hogy áldozata az egész éle-
tünkért történt. Nem dísztárgy a család
többi megbecsült tárgyai között, amit
esetleg kegyeletbõl õrzünk.

Máig szemem elõtt van egy feszület, ame-
lyet üvegbúra védett a portól, mint sajtot a
légytõl. A feszület a szobában pedig éppen
azt jelzi, hogy Krisztus áldozata és feltáma-
dása nem elkülönítette, hanem összekap-
csolta életünk minden szféráját – konyhait
és szobait is – önmagával. Ennek a biza-
lommal teljes reménységnek a jele lehet a
családi otthon falán függõ feszület. Meg
annak is, hogy tudjuk: õelõtte nincsen ta-
kargatnivalónk. Életünk minden esemé-
nye az õ szeme elõtt zajlik. Minden élet-
helyzetünkben rászorulunk a kereszten
szerzett bûnbocsánatra és a feltámadás
erejére.

Állítólag az ortodox kereszténység köré-
ben született az a mondás, amely szerint
vannak események, amikor „ideje kivinni
az ikont”, vagy legalábbis letakarni. Ha
rosszul tudom, bocsánatot kérek érte! A
feszület a házban éppen az ellenkezõjét je-
lentheti: mindig ideje van, hogy az értünk
hozott áldozat jele emlékeztessen: Krisz-
tus áldozata a hétköznapi életet is tisztító
áldozat.

A feszület szem elé való jel, hogy gondol-
kodásunkat is Krisztus határozza meg. Bi-
zony, tévedett a világhírû teológuspro-
fesszor, amikor bajor lelkészismerõsét lá-
togatva az íróasztalán álló feszületre mu-
tatott: „Tegye el már innen ezt a bálványt!
Ide a dohányosszelence való!” (H. Sasse:
Corpus Christi. 31. o.).
Idõs ember szobájában szokatlan helyen
láttam a feszületet. A heverõ végén álló
szekrény oldalán függött. „Sokat kell fe-
küdnöm. Innen mindig látom.” – Eszembe
jutott az esti ének, az élet estéjére is érvé-
nyes könyörgés: „Tartsd oda hunyó két
szemem elé szent keresztfádat, mutass ég
felé!” (EÉ 121,8).
Családi ház, vagy lakás megáldásakor le-
hetõség van arra, hogy a lelkész az áldás vi-
zuális jeleként feszületet adjon át, vagy
függesszen a falra.
„Hozományként” se utolsó ajándék a fe-
szület: egyházkerületünkben lelkészszen-
teléskor a püspök a liturgikus könyvvel és a
stólákkal együtt feszületet ajándékoz az új
lelkésznek. Használatra!

Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

Forrás: Dunántúli Harangszó 2010/4.

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

IFJ. DECSI LÁSZLÓ
halálának 1. évfordulójára

2011. április 2-án.

„Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön soha többé,
valakit szeretni titkon örökké.
Ha ránézek a fényképedre,
látom arcod mosolyogni, érzem
a könnycseppet arcomon lefolyni.
Ha itt lennél, megkérdeznéd, mi bajom,
annyit mondanék, hiányzol nagyon.”

Emlékezik édesanyád
és az egész családod.

Kedves idõsebb
Testvéreink!

A családok évéhez kapcsolódva az idén is meg-
rendezzük az idõsek és betegek napját a Sár-
szentmiklósi Katolikus Egyházközségben. Sze-
retnénk ugyanis kifejezni hálánkat mindazok-
nak, akik hosszú évtizedeken át munkájukat, ál-
dozatos szeretetüket áldozták családjuk és a
közösség oltárán.
Az ünnepi szentmise április 9-én, szombaton,
délután 4 órakor lesz a sárszentmiklósi
templomban, amelyre szeretettel hívjuk idõs
és betegeskedõ embertársainkat. Ezen alka-
lommal a 60 éven felüli testvéreinknek és a be-
tegeknek lehetõsége lesz felvenni a betegek
szentségét, amennyiben kegyelmi állapotban
vannak és elvégezték szentgyónásukat.
Kérem a családokat, gondoskodjanak idõsebb
családtagjaik részvételének megszervezésérõl
(autó, kíséret stb.)! Amennyiben segítségre
van szükségük a szállítás és kíséret tekinteté-
ben, mi igyekszünk azt megoldani a kari-
taszcsoport tagjainak segítségével. Ha tehát
valakinek segítségre van szüksége, kérem, hív-
ja a 06 (25) 460 227-es telefonszámot (Becker
Gizellát).
Szeretettel várjuk idõs testvéreinket!
Az egyházközség és a karitaszcsoport nevében:

Varga László lelkipásztori munkatárs
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Toronyiránt
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület rendezésében a régi községhá-
zán lévõ kiállítótermekben nyílt meg március 25-én a Varga Lász-
ló festményeibõl rendezett kiállítás. A kiállítást a sárbogárdi kó-
rus énekével színesítve Huszics Vendelné, a kórus karnagya nyi-
totta meg.
A gyûjteményes kiállítás címébõl adódóan a tárlat hangsúlya
olyan képekre összpontosul, amelyeken templomok láthatók.
Templomok Erdélybõl, Olaszországból, Dalmáciából és a szülõ-
földrõl, Magyarországról, s itt is szûkebb hazánkból, Sárszent-
miklósról.

Laci élete legnagyobb részét itt töltötte, s napjában ki tudja, hány-
szor haladt el a sárszentmiklósi katolikus templom mellett, hány-
szor tekintett föl a toronysüvegen ékeskedõ kettõs keresztre,
hányszor hallgatta a toronyóra ütését. S mondhatnánk, ennyi év
alatt közömbösen megszokottá válik a „falu nyele”. Lacinak a
templomról készült képe mégis olyan egyedi, olyan különleges
pillanatot mutat nekünk, mintha elõször látnánk. S ebben az
egyediségben rejtõzik az idõtlenség, az örök pillanat megragadá-
sának lehetõsége.

Természetesen láthattunk sok régebbi, jól ismert képet, és sok
újat. A kiállítás gyûjteményes jellege arra is lehetõséget adott,
hogy áttekintsük: az évek során mennyit változott Laci, s hogy lett
egyre inkább életének része a festészet. A képeket saját „faragá-
sú” versikékkel, gondolatszikrákkal illusztrálta.

Hargitai Lajos

Gondolattextúrák
Hétfõn délután a Madarász József Városi Könyvtárban megnyílt
Novák Edith iparmûvész „Gondolattextúrák” c. kiállítása. A
megnyitónak látványos hangulati környezetet teremtettek a szer-
vezõk egy bevezetõ, vetített képes összeállítással. Ezt zenei alá-
festéssel gazdagították. A kiállításhoz fûzött alkotói gondolato-
kat Varnyu Lilla olvasta fel. A kiállító iparmûvészt Alpek Zoltán
Imre mutatta be néhány mondattal.

Ezt követõen megtekintettük a könyvtár folyosóján tárlókban és a
falon elhelyezett képeket, textileket, formatanulmányokat. A tex-
tilképek formavilágában a magyar népmûvészet, az antikvitás és
az archaikus korok motívumai, és az ezekhez kapcsolódó intuíci-
ók mutatkoznak meg.

Novák Edith Élesden és Nagyváradon végezte mûvészeti tanul-
mányait. Több alkalommal láthatták munkáit sárbogárdi kiállítá-
sokon is. Munkáit bemutatták Nagyváradon, Bukaresten, Brüsz-
szelben, Solymáron, Pilisvörösváron és Dunaújvárosban. A mû-
vészeti munka mellett tanít is.

Hargitai Lajos Könyvtári esték 2011

A költészet napja

„CSAK AZ OLVASSA VERSEMET…”

Összeállítás József Attila verseibõl
s a magyar költészet gyöngyszemeibõl.

Elõadja: Havas Judit elõadómûvész.

Közremûködik: Gyõrffy Gergely hegedûmûvész.
Szeretettel várjuk minden verskedvelõ barátunkat

2011. április 4-én (hétfõn) 17 órára

a Madarász József Városi Könyvtárba.

A belépés ingyenes.

SZERETNE ÉRETTSÉGIT TENNI?
AKÁR KÉT ÉV ALATT ELÉRHETI!

Képzések helyszíne: alsószentiváni iskola
Tanítás: esti tagozatos munkarend szerint, heti két alkalommal
Térítési díj: 2500 Ft/hó
Bõvebb információk, jelentkezés:
személyesen: az alsószentiváni általános iskolában (Alsószentiván, Béke
út 112.), munkanapokon 8-16 között
telefonon: 06 (25) 504 710 (Kiss Attila)
e-mail: kissattila@bela-aszentivan.sulinet.hu
honlap: www.asztivaniskola.lapunk.hu
(Felnõttoktatás – Jelentkezési tudnivalók menüpont)
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Csülkös pogácsa

Hozzávalók: 1 dl tej, 2,5 dkg friss élesztõ, 25 dkg fõtt, füstölt
csülökhús, 25 dkg margarin, 50 dkg liszt, kb. fél evõkanál só, ne-
gyed/fél teáskanál frissen õrölt bors, 1 dl tejföl, 15 juhtúró, vagy
tehéntúró, 1 tojás, 1 nagyobb gerezd fokhagyma.
A tejet meglangyosítjuk, az élesztõt belemorzsoljuk és felfuttat-
juk. A lisztet tálba szitáljuk, és a puha margarint elmorzsoljuk
benne. Megsózzuk, borsozzuk, a zúzott fokhagymával ízesítjük.
Majd a juhtúróval, a tojássárgájával és annyi tejföllel dolgozzuk
össze, hogy az edény falától elváljon.
A fõtt, füstölt csülköt apróra vágjuk, a tésztába dolgozzuk, majd
letakarjuk, és meleg helyen kb. 50 percen át kelesztjük.
Meglisztezett gyúródeszkán kb. 2-3 cm vastagságúra nyújtjuk, és
kb. 4 cm átmérõjû pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. Sütõpapírral bé-
lelt tepsire rakjuk (ne túl szorosan), a tetejüket félig felvert tojás-
fehérjével lekenjük. Elõmelegített sütõben, a közepesnél kicsit
nagyobb lángon kb. 15 perc alatt megsütjük. Kb. 50-60 db
pogácsát kapunk a hozzávalókból.

Sajtos–tejfölös pulykamell
Hozzávalók: kb. 80 dkg pulyka-, vagy csirkemellfilé, 40 dkg trap-
pista sajt, 1 nagy dobozos tejföl, 1 db kinyomós ömlesztett sajt, 3
evõkanál liszt, só, vegeta, bors, petrezselyem, 1 nagy fej vö-
röshagyma.
A húst vágjuk vékony csíkokra és fûszerezzük be ízlés szerint
(bors, vegeta, petrezselyem, pici majoránna, esetleg pici só).
Hagyjuk állni, amíg a hagymát felaprítjuk, és pici olajon megpá-
roljuk. Tegyük rá a húst, és szintén pároljuk, majd süssük készre.
Egy tûzálló tálat vajazzunk ki, öntsük bele a hagymás húst, egyen-
gessük el, hogy mindenhová jusson. A tejfölhöz adjunk 3 evõkanál
lisztet, a reszelt sajt felét, vegetát, borsot. Keverjünk bele egy ki-
nyomós ömlesztett krémsajtot, ezt a masszát öntsük a húsra, és
fedjük be a maradék reszelt sajttal. Elõmelegített sütõben kb. 180
fokon 30 percig süssük. Gyors, laktató étel.

Sült túrógombóc
Hozzávalók (a gombóchoz): 0,5 kg túró, 10 dkg cukor, 1 tojás, 3
zsemle, 1 cs vaníliás cukor, 5-6 dkg mazsola, 1 citrom reszelt héja,
tej. Öntet: 2-3 dl tejföl, 3 ek cukor, 1 tojás, 1 cs vaníliás cukor. A
tetejére: zsemlemorzsa, vaj, cukor.
3 db egészen szikkadt zsemlébõl másfelet annyi tejbe áztatunk be,
amennyit felszív, a másik felébõl meg morzsát készítünk. Az ázta-
tott zsemlét kicsavarjuk, a többi hozzávalóval összekeverjük, vé-
gül egy tojást és a morzsát is hozzáadjuk. Egy jénait jól kivajazunk,
nagy gombócokat készítünk a masszából, amit leöntünk a tejföl,
tojás, cukor, vaníliás cukor keverékével, és 200 fokos sütõben
megsütjük.
Közben egy serpenyõbe vajat, zsemlemorzsát és cukrot teszünk,
amit kevergetve megpirítunk. A cukor közben egy kissé
karamellizálódik, és a morzsa finom, édes és ropogós lesz. Ezt rá-
szórjuk a tetejére.
Megjegyzés: ha csak friss zsemlénk van, tegyük a mikroba kb. 1 perc-
re; mire kihûl, már olyan lesz, minta legalább 3 napos lenne.

NAGYMAMA RECEPTJEI Levél az
osztálytársakhoz
Amikor a tizennégy éves lány nyakáról levették a hurkot, amikor a
sápadt, eltorzult arcú hullát behozták a városba a temetõbõl, ahol
fölakasztotta magát, amikor ravatalozták, mit éreztetek? Csend-
ben hazamentetek? Vagy volt veszekedés? Esetleg akadt, aki hi-
báztatta valamelyiketeket? Lehet, hogy némelyik osztálytársban
megmoccant valami lelkiismeret-furdalás? Nem hangzott el kö-
zöttetek véletlenül egy olyan szörnyû mondat, hogy „mi öltük
meg”?
Nem jó kor ez, amelyben élünk. Az emberek nem képesek szeret-
ni egymást. Naponta ölnek forintokért. A tévécsatornák ömlesz-
tik az agyunkba az agressziót. A buszokon ismeretlenek képesek
öklözni utastársaikat. Baltával verik agyon a nagymamát az uno-
kák. Szélhámosok orozzák el öregasszonyok temetésre gyûjtöge-
tett pénzecskéjét. Egyetemisták nyitnak tüzet a társaikra az egye-
tem folyosóján. Az ország agyközpontjában, a parlamentben is
csak gyalázni tudják egymást a résztvevõk, pedig ott abban a hely-
zetben vannak, hogy mintát tudnának adni az egész népnek, mert
a tévé közvetíti az üléseket. A legtöbb ember agyában a legcseké-
lyebb hely sem marad a szeretet számára, azt sem tudják, mi az.
Csak morogni tudnak, mint a kutyák. És irigykedni. Szánalom?
Részvét? Mi a fene az?
Az iskolákban némelyik osztály olyan, mint az egymást maró ku-
tyák gyülekezete. Utálják a másikat. Ok nélkül. Ha valamelyik
szerencsétlenre rászállnak, annak vége. Arra ráfröcskölik a mér-
gezõ mocskot, ami a lelkükben van. Az tolvaj, az büdös, vagy egy-
szerûen áldozatnak született. Általa élik át a bandavezérek, hogy
milyen vagány fickók vagy belevaló csajszik õk. Egyetlen ember
sem akad az egész elátkozott társaságban, aki belekarolna a sze-
rencsétlenbe, melléje állna, szembe merne nézni a fogat vicsorító
bandával.
Ismerõs az ábra?
Azt mondják az okosok, hogy a gyerek gonosz, mert még nem ala-
kult ki a lelkében a másik ember iránti megértés, szeretet. A világ-
ban, amely körülveszi õt, nem sok remény van arra, hogy megte-
remjen benne ez az érzés, amely éltetõ ereje a közösségeknek.
Honnan tanulná?
Sejtelmetek sincs arról, hogy mitõl fosztjátok meg magatokat.
Hogy milyen érzés egy olyan társaságban élni, ahol mindenki szá-
míthat a mindenkire. Milyen jó közösen nagyokat röhögni, sétálni
alkonyatkor, matekpéldákkal kínlódni, netán a többiekkel együtt
színházba, buliba menni. Mit ér az ifjúság annak, aki ezt nem ízlel-
te meg? Hát nem sokat ér, ha vizsgára várakozva a folyosón a töb-
biek drukkolnak érted, te meg a többiekért? Azt hiszitek, pótolja
ezt a világhálón teljesen ismeretlen fazonokkal történõ, néha
becsapós üzenetváltogatás? Mire számíthatsz attól, akinek néha a
fényképét sem ismered?
Mondják, hogy a kislány olyan szekta tagja volt, ahol kultiválják az
öngyilkosságot. Nem ment ez fel senkit. Ha olyan közegben élt
volna, ahol szeretet veszi õt körül, eszébe sem jutott volna hurkot
kötni a nyakára.
Valami el van rontva.

(L. A.)

Idõjárás
Pénteken elszórtan, szombaton pedig elvétve elõfor-
dulhat zápor, egy-egy zivatar. Ezen napokat kivéve
napos, száraz idõszak vár ránk. A légmozgás csak
idõnként élénkül meg. A hõmérsékletet tekintve me-
leg, tavaszi idõ várható, olyannyira, hogy vasárnap-
tól egy-két helyen már a 25 fokot is elérheti a napi
csúcshõmérséklet, mely a nyári nap kritériuma!

www.metnet.hu
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TISZTELT TERMELÕ!
Értesítem, hogy a Fejér Megyei Agrárkamara

Gazdálkodói Információs Szolgálata

2011. április 6-án (szerdán) 14.00 órakor
a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban

elõadást tart a 2011. évi egységes területalapú támogatás feltételeirõl,
benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról.

A területalapú támogatás
igénylésérõl

2011. március 20-ától indult a területala-
pú támogatási kérelmek rögzítése. A be-
adási határidõ továbbra is május 15-e,
módosítás szankció nélkül május 30-áig
lehetséges, szankcióval június 9-éig mó-
dosíthatók a kérelmek.
A saját ügyfélkapuval rendelkezõ ügyfe-
lek, a bejelentkezést követõen, az
mvh.gov.hu oldalon, az „Elektronikus
kérelemkitöltés” menüt választva, a re-
gisztrációs szám beírásával le tudják töl-
teni az elõzõ évi kérelmükben feltünte-
tett területeikre vonatkozó adatokat.
A saját ügyfélkapuval nem rendelkezõ
természetes személyeknek és a cég, szer-
vezet besorolású ügyfeleknek az elõzõ
évekhez hasonlóan az agrárkamarai ta-
nácsadói és a falugazdász-hálózat techni-
kai közremûködõként ingyenes segítsé-
get nyújt a kérelem benyújtásához. Eb-
ben az esetben technikai közremûködést
kell készíteni az elektronikus kérelem ki-
töltési felületén (a kérelem azonnal ki-
tölthetõ), ehhez szükséges a 2009. évi jel-
szó. Amennyiben az ügyfél nem találja a
jelszavát, újat kell kérni az MVH által
közzétett formanyomtatványon, mely
beszerezhetõ a kamarai tanácsadóknál,
vagy a falugazdászoknál.
Az ügyfél saját meghatalmazottján ke-
resztül is benyújtható az egységes kére-
lem. Ebben az esetben meghatalmazást
kell készíteni az elektronikus kérelem ki-
töltési felületén (átfutási idõ 20 munka-
nap, a kérelem azonnal nem tölthetõ ki).
Amennyiben az ügyfél saját ügyfélkapu-
regisztrációval rendelkezik, jelszóhasz-
nálatra nincs szükség!

A jogszerû földhasználat
meghatározása

A földhivatali földhasználati bejegyzés
2011. június 9-étõl kezdõdõen (vagy ko-
rábbtól).

Az 1 ha-nál kisebb, ill. a belterületi ingat-
lanok bejelentése is kötelezõ a támoga-
táshoz!

A legfontosabb jogcímek, melyekre
benyújtható a támogatási kérelem

SAPS, KAT, AKG, Natura2000, mg terü-
letek erdõsítése, elkülönített cukortámo-
gatás, ültetvény-korszerûsítés, nem ter-
melõ beruházások, erdõvel kapcsolatos
környezetvédelmi intézkedések.

A legkisebb támogatható terület kére-
lemszinten 1 ha, táblaszinten 0,25 ha,
szõlõ, gyümölcsös esetében kérelemszin-
ten 0,31 ha.

Nem támogatható (blokkváltozás-
vezetési kérelemmel sem)

A 2003. június 30-a után mûvelésbe vont
területek, épített mûtárgy, infrastruktu-
rális létesítmények, bányaterület, rekul-
tivált szemétlerakó, gátoldal, katonai te-
rületek, repterek, lõterek, focipálya, kas-
télypark, horgásztó körüli füves terület,
strand, kemping, krosszpálya, lovas pá-
lya, trágyadepó környéke, táblaszegély,
fasorok, mocsár, láp, nádas.

Vis maior 2011

Benyújtás: elektronikus felületen (amíg
az nincs, addig papíralapon). Az elfoga-
dott vis maior bejelentés igazolhatja a
monokultúra elõírásainak megsértését
adott esetben. Minden esetben helyszíni
ellenõrzés elõzi meg az elfogadást. Vis
maior területen is be kell tartani a mini-
mumkövetelményeket, amint erre mód
van (elgyomosodás).

Esetleges kérdésekkel minden termelõt
vár:

Király-Varga Lívia
ügyfélszolgálati tanácsadó, Fejér Megyei

Agrárkamara – 06 (30) 643 0075

Mezõfalva
200 éves

Április 4. (hétfõ) – Nyitónap
16 óra: ünnepélyes megnyitó a mûvelõdési ház-
ban – ünnepi beszédet mond Márok Csaba pol-
gármester; Varga László településfájának be-
mutatása; Mezõfalva történetérõl elõadást tart
dr. Erdõs Ferenc, a Fejér Megyei Levéltár igaz-
gatója.

Április 5. (kedd) – Ifjúsági nap
14.00 óra: Szili Valéria, a Fejér Megyei Europe
Direct irodavezetõjének elõadása a mûvelõdési
házban.
15.00 óra: Nemzedékek találkozója a mûvelõ-
dési házban.
17.00 óra: Ki mit tud – községünk történetébõl,
a mûvelõdési házban; a Mezõfalvi Néptánc-
együttes meseelõadása.
Április 6. (szerda) – A mozgás napja

10 óra: vállalkozók találkozója a polgármesteri
hivatal tanácstermében.
14–17 óra: asztalitenisz az iskolában (József
Nádor-kupa).
17 óra: birkózó-bemutató.
17.30 óra: díjátadás, gála futballmeccs.
Április 7. (csütörtök) – Irodalmi nap

16.30 óra: zenés délután a mûvelõdési házban a
zeneiskolások szereplésével. Vendégünk: Kiss
Kálmán költõ és Kiss Tibi, a Quimby frontembe-
re.

Április 8. (péntek) –
Német nemzetiségi nap

12.00 óra: disznóvágás a tájháznál.
15.00 óra: Kocsis Imre, Kocsis Eszter, Kiss Már-
ton, Kisfalusi Márta és Hammerl Ferenc mûvé-
szek kiállításának megnyitója az iskola aulájá-
ban.
15.30 óra: térzene és felvonulás a község köz-
pontjában.
16.00 óra: iskolások és mûvészeti csoportok
elõadásai, falutörténeti színdarab. Vendégeink:
Szári tánccsoport, adonyi Rozmaring tánccso-
port.
18.00 óra: mindenki számára ingyenes vacso-
ra, este 22.00 óráig bál a vértessomlói Heimat-
töne zenekar kíséretével az iskola tornatermé-
ben.
Április 9. (szombat) – A falualapítás

200. évfordulójának napja
9.00 óra: ünnepi szentmise a templomban, a
Szent Korona másolatának jelenlétében.
10.00 óra: koszorúzás a falualapítók szobránál;
Dréta Antal szobrának felavatása. Díszvendég:
dr. Réthelyi Miklós miniszter.
11.00 óra: ünnepség.
12.30 óra: a 200. évforduló fájának elültetése.
13.00 óra: ebéd (a helyszínen vásárolható).
15.00 óra: az óvoda megtekintése, óvodás nép-
táncosok fellépése.
15.30 óra: séta a temetõben, ének a kitelepítet-
tek emlékére.
17.00 óra: nótaest Rauf Pál és Szentendrei Klára
nótaénekesek fellépésével az iskola tornater-
mében.
19.00 óra: Balázs Fecó-koncert a diszkó épüle-
tében.
20.00 óra: Nosztalgia est.
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Április 2., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 A
kis királylány 9.40 Magyar népmesék 9.55 A bûvös körhinta 10.15 Marci
10.40 Derek, a fenegyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Sztársáv 13.00 Motorvízió 13.30 Egészség ABC 14.00 Gyerekjáték a
számítógép 14.10 Kincskeresõ 14.40 Magyarország 15.10 Zegzugos történe-
tek 15.40 Aranymetszés 16.35 Magyarország története 17.05 Hogy volt!?
18.20 A fekete város 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00
Apócák a pácban 22.35 Hírek 22.40 Sporthírek 22.50 Lorna csendje 0.35
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A Pókember legújabb ka-
landjai 10.30 Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.50 Tuti gimi 13.45 Sue Thomas – FBI 14.50 Édes drága titkaink 15.35 Míg a
halál el nem választ 16.00 Kleopátra 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
Való Világ 20.30 Csillag születik 22.15 Gengszterrománc 0.35 Csöbörbõl
vödörbe 2.20 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.25 Született kémek 10.50 Afri-
kai kaland 11.35 Bajnokok Ligája magazin 12.05 Két testõr 12.35 Babavilág
13.05 Doki 14.00 Sliders 14.55 Az ügynökség 15.50 Rúzs és New York 16.40
Bûbájos boszorkák 17.35 Luxusdoki 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Vilá-
gok harca 21.50 10 nap szeptemberben 0.00 Doktor Detroit 1.30 Ezo.tv 2.30
Kalandjárat 2.55 Teleshop 3.25 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 Ka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvé-
szeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 3., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Aki megvall engem
10.05 Református magazin 10.30 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.40 Rá-
day-gyûjtemény 10.50 Mai hitvallások 11.15 „Csodát termõ hit” 11.45 Zsina-
gógák 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 13.05 Fogadóóra 13.35 Villanófényben
14.05 Csillagok szerelme 14.40 Divatos tengerpartok a 60-as években 15.30
Pepita kabát 16.45 Hogy volt!? 18.20 T.Ú.K. – Tanár úr kérem! 19.20 Alkot-
mány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 24 21.45 Pa-
noráma 22.15 Aranymetszés 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.25 Mathias rex
0.20 Koncertek az A38 hajón 2.10 Kalandozó
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40
Asztroshow 11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Magyar Autósport-magazin
12.20 Forma-1 magazin 12.45 Malabar hercegnõje 14.30 Doktor Addison
15.10 Míg a halál el nem választ 15.35 Kleopátra 18.30 Híradó 19.00 Való Világ
21.50 Heti hetes 23.10 Börtönpszicho 1.00 Portré 1.25 Kemény zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 10.25
Született kémek 10.50 Afrikai kaland 11.35 Nagy vagy! 12.25 Stahl konyhája
12.55 Kalandjárat 13.25 Borkultusz 13.55 Sliders 14.50 Monk – Flúgos nyo-
mozó 15.45 Bûbájos boszorkák 16.40 Fletch 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35
Napló Extra 20.05 A randiguru 22.25 Frizbi Hajdú Péterrel 23.25 Knight Rider
0.45 A keresztapa 3.30 Ezo.tv 4.00 Napló 4.25 Napló Extra 4.50 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.00 Kabaré 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 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 Hang-
album 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.17 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Április 4., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Szempont 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina
14.30 Mindentudás Egyeteme 15.25 A párbaj 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.25 India – Álmok útján 18.15 A kirá-
lyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Kék-
fény 21.05 Hétfõ este 21.40 Bízzál bennem 23.30 Tizenkét kõmíves 0.00 Hírek
0.05 Sporthírek 0.10 Prizma 0.25 TS – Motorsport 0.55 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.15 Tengeri õrjárat 15.20 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Dr. Csont 22.20 CSI: Miami helyszínelõk 23.25 Face The Pro – Kö-
zép-kelet európai Poker Tournament 0.50 Gyilkos elmék 1.45 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.45 Stahl konyhája 10.10 Babapercek 10.20 Teleshop 11.50 Árva
angyal 12.40 Hukkle 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina és Joshi
16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.20 Ak-
tív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.00 Kenósorsolás 23.15 Aktív 23.20
Elit egység 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 A pénzszállító 2.50 Sliders 3.35
Magellán 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Címszavak 13.30 A görög ka-
tolikus egyház félórája 14.05 Kabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közel-
rõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 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

Április 5., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Mindentudás Egyete-
me 15.25 Tudástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti hír-
adók 16.55 Teadélután 17.25 India – Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai
19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Önök kérték!
21.05 Kedd este 21.40 Maupassant történeteibõl 22.45 „Hiszünk a dalban…”
23.15 Zegzugos történetek 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55 Prizma 0.10
Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.15 Tengeri õrjárat 15.20 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.00 Róma 1.00 A hatalom hálójában 1.55 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.05 Teleshop 11.35 Árva
angyal 12.25 Túlméretes szöszi 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina
és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.30 Bajnokok Ligája 23.00 Kenósorsolás
23.20 Aktív 23.25 A médium 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.30 Fej vagy írás
3.05 Sliders 3.50 Babavilág 4.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Címszavak 13.30 A római ka-
tolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15
Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum
0.10 Éjszaka

Április 6., 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 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Mindentudás
Egyeteme 15.25 Médiaguru 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti hír-
adók 16.55 Teadélután 17.25 India – Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai
19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Halhatatlan szép-
ség 21.05 Szerda este 21.40 A halál hullámhosszán 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek
23.50 Sporthírek 23.55 Prizma 0.15 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.15 Tengeri õrjárat 15.20 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Agglegényörömök 23.25 Anatómia 2. 1.20 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.25 Árva an-
gyal 12.15 Az Ezüst-tó kincse 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina és
Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.00 Skandinávlottó-sorsolás 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Dok-
tor House 22.20 Született feleségek 23.00 Kenósorsolás 23.15 Aktív 23.20
Doktor Donor 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Így készült: A zöld sárkány
gyermekei címû magyar film 1.55 Billy Elliot 3.40 Sliders 4.25 Két testõr 4.50
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Címszavak 13.30 A reformá-
tus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihí-
vás 15.30 Közelrõl 17.05 Liszt városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁR-
EGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az
O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-
Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Április 2., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
A cigány kultúra bemutatója Sárkeresztúron (45’), Beszélgetés
Tóth Andrással Indiáról (45’), Oroszország képekben 18.00 Lap-
szemle 19.00 Miklósi iskolabál (ism. 85’), Huszics Vendel-emlék-
hangverseny (ism.) 23.00 Lapszemle
Április 3., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 A cigány kultúra bemutatója
Sárkeresztúron (45’), Beszélgetés Tóth Andrással Indiáról (45’),
Oroszország képekben 13.00 Heti híradó 14.00 Miklósi iskolabál
(ism. 85’), Huszics Vendel-emlékhangverseny (ism.) 18.00 Heti
híradó 19.00 Hitélet 23.00 Heti Híradó
Április 4., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Tavaszi bál Alapon (ism. 35’), Valentin-napi bál Sár-
egresen (ism. 90’), Bál Alsószentivánon (ism. 75’) 23.00 Heti
Híradó
Április 5., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Hír-
adó 19.00 Egészségnap a Mészölyben (25’), Katasztrófavédelmi
gyakorlat Alsószentivánon (25’), Iskolatárogató Miklóson (30’),
Gimis öregdiákok találkozója (75’), Március 15-ei összeállítás
23.00 Heti Híradó
Április 6., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Tavaszi bál Alapon (ism.
35’), Valentin-napi bál Sáregresen (ism. 90’), Bál Alsószent-
ivánon (ism. 75’) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Kézilabda 23.00 Lapszemle
Április 7., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitélet 23.00 Lapszemle
Április 8., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 Egészségnap a Mészölyben (25’), Katasztrófavédelmi
gyakorlat Alsószentivánon (25’), Iskolatárogató Miklóson (30’),
Gimis öregdiákok találkozója (75’), Március 15-ei összeállítás
23.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel, kér-
jük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

Április 7., 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 Átjá-
ró 13.30 Rondó 14.00 Együtt 14.30 Összhang 15.25 Tudni illik, hogy mi illik
15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.20
India – Álmok útján 18.10 A királyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Szívet cserélni
23.10 Szélesvászon 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 Prizma 0.05 Ma reggel
2.00 Kalandozó
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.15 Tengeri õrjárat 15.20 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Esti showder Fábry Sándorral 23.20 Házon kívül 23.50 Odaát 0.50
Reflektor 1.05 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.00 Teleshop
11.30 Árva angyal 12.20 Idétlen idõkig 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20
Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30
Tények 19.20 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Bridget Jones naplója 23.00
Kenósorsolás 23.10 Aktív 23.15 Divatkreátor 23.45 Bostoni halottkémek 0.45
Tények este 1.20 Ezo.tv 1.50 Cáparajzás 3.10 Sliders 3.55 Segíts magadon!
4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Címszavak 13.30 A római ka-
tolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15
Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 8., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfo-
gó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Nemzet és védelem 14.55 Sírjaik hol
domborulnak? 15.25 Tizenkét hónap az erdõn 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.25 India – Álmok útján 18.15 A kirá-
lyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ
21.05 Péntek este 21.40 Transylvania 23.20 Barangolások öt kontinensen
23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.00 Prizma 0.15 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.15 Tengeri õrjárat 15.20 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20 Pokerstars.net – Big
Game 0.15 Reflektor 0.25 Menetrend 0.55 Döglött akták 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 10.10 Babapercek 10.20 Teleshop
11.50 Árva angyal 12.40 Zárlatos pasi 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20
Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30
Tények 19.20 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 A nagy duett 23.00
Kenósorsolás 23.20 Aktív 23.25 Hõsök 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 2.00
Smallville 3.30 Sliders 4.10 Alexandra pódium 4.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.23 Címszavak 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30
Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

Suzuki let’s II típusú, 2004-es robogó eladó
85.000 Ft-ért. 06 (70) 3549 471.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított
akác: 2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs
hulladékfa: 1750 Ft/q. Díjmentes szállítás. 06
(30) 9862 623. (1228219)

Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 4374 869.
(1228096)

8 db méhcsalád egyéb méhészeti eszközök el-
adók. 06 (30) 827 9007. (3517585)

Mozgó-fagylaltárusításra munkatársat kere-
sek. 06 (20) 2540 399. (3517589)

3 db hízó 110-120 kg-ig, ugyanitt palotapincsi
szuka kiskutya eladó. 06 (20) 207 2290. (1228049)

Sárbogárd központjában 36 m2-es üzlet, lakás-
sá bõvíthetõ, eladó. 06 (20) 3420 788.
Csendes fagyizó nyitása: szombaton 13 órakor
(csoki-vanília fagyival); a mellette lévõ minõségi
használtruha-üzletbe függönyök érkeztek.

Elõnevelt Tetra-H (barna) csirke rendelhetõ áp-
rilis 28-ra. Sárbogárd, Tinódy u. 52. Telefon: 06
(30) 384 2294. (3517692)

Kozmetikus tanulót felveszek. 06 (30) 216
5457.

Családi ház Töbörzsökön eladó. 06 (30) 7375
310. (3517691)

Eladó 40 db új Porotherm 30 cm-es válaszfaltég-
la 200 Ft/db. 06 (30) 636 2053. (3517689)

Daewoo Nexia 109 ezer km-rel, 97-es, megkí-
mélt állapotban eladó. Irányár: 325.000 Ft. Tele-
fon: 06 (70) 227 6268. (3517681)

Régi parasztház eladó. Irányár: 2.200.000 Ft.
Telefon: 06 (70) 506 3346.

Háromszobás, fürdõszobás, gázfûtéses családi
ház üresen kiadó vagy eladó Töbörzsökön. Tele-
fon: 06 (30) 631 5060. (1228218)

Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.

Kis családi ház eladó. 06 (30) 3302 615. (3517596)

Angol bálaboltban (Penny-vel szemben) április
5-9-ig 790 Ft/kg minden ruha és cipõ.

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!

06 30 440 5790

TELEKOMMUNIKÁCIÓS CÉG
keres Sárbogárdon

ÜZLET ÜZEMELTETÉSÉHEZ
PARTNERT.

Érdeklõdés és pályázat:
info@alfamedia.hu

AKÁCCSEMETE kapható VAJTÁN,
12 Ft/db.

06 30 9579 711

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

FEJÉRVÍZ
Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság

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

Április 1. Kislók glóbuszmosás

Április 4. Vajta medencemosás

Április 5. Vajta medencemosás

Április 6. Vajta glóbuszmosás

Április 7. Cece glóbuszmosás

Április 8. Igar-Vámszõlõhegy (alsó) medencemosás

Április 11. Sáregres 15 m3-es medencemosás

Április 12. Sáregres 100 m3-es medencemosás

Április 13. Pusztaegres medencemosás

Április 14. Rétszilas medencemosás

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

Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és
megértését.

FEJÉRVÍZ ZRT.

SZÁNTÓVERSENY – 2011
Szeptember 3-án, szombaton!
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Vásároljon most fenyõbútort, mely letisztult formavilágával,
természetes hatásával, erõs kivitelezésével
(mert ugye ez tiszta fából készült), tartós bútora és lakása dísze lesz.
Jöjjön be, és vegye meg azonnal, illetve rendelje meg március 24-tõl
április 9-ig fenyõbútorát vagy ágybetétjét, mi pedig egy 5000 Ft

értékû, ergonomikusan kialakított MEMORY PÁRNÁT adunk

ajándékba, + a házhoz szállítás illetve szerelés is díjmentes.

Akciónk végén EXTRA MEGLEPETÉSKÉNT pedig

egy saját gyártású (hideghab, steppelt huzat),
igény szerinti méretû ágybetétet sorsolunk ki.

Jöjjön be, és válogasson kedvére!

„KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM”„KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM”

FAIR BÚTORHÁZFAIR BÚTORHÁZ
Sárbogárd, Köztársaság út 93.Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 20 545 1958Telefon: 06 20 545 1958

TÖNKRE MENT AZ ÁGYAM... újat kell vennemTÖNKRE MENT AZ ÁGYAM... újat kell vennem

LÓG AZ AJTÓ A SZEKRÉNYEN... újat kell vennemLÓG AZ AJTÓ A SZEKRÉNYEN... újat kell vennem

LESZAKADT A POLC... újat kell vennemLESZAKADT A POLC... újat kell vennem

KEZEMBEN MARADT A FOGANTYÚ... újat kell vennemKEZEMBEN MARADT A FOGANTYÚ... újat kell vennem
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